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Voorwoord

Dit rapport is tot stand gekomen in een periode dat het motto van het kabinet luidde: 
‘Meedoen, meer werk en minder regels’. Deze studie is erop gericht meer inzicht te 
krijgen in het verschijnsel dat er ook burgers zijn voor wie ‘meedoen’ een probleem 
is, bij wie er sprake is van sociale uitsluiting. Om dit verschijnsel in kaart te brengen, 
heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) het project ‘Indicatoren voor sociale 
uitsluiting’ op zijn werkprogramma van 2003 gezet. Deze studie bouwt voort op het 
leefsituatie-onderzoek van het scp, waarin sinds een groot aantal jaren welzijn en 
welvaart van de bevolking periodiek worden gemeten. Het is tevens een vervolg op 
de werkzaamheden die het scp, samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(cbs), sinds 1997 heeft verricht in het kader van de Armoedemonitor, een periodieke 
rapportage waarin een breed, empirisch en kwantitatief beeld van armoede wordt 
geschetst. In de beleidsdiscussie, zowel op Europees als nationaal niveau, is de aan-
dacht voor de armoedeproblematiek steeds meer verschoven naar het vraagstuk van 
sociale uitsluiting. Wat hieronder precies moet worden verstaan, is echter nooit dui-
delijk gedefi nieerd. In de Armoedemonitor 2001 hebben we een apart hoofdstuk aan dit 
onderwerp gewijd, waarin een eerste uitwerking is gegeven aan de indicatoren voor 
sociale uitsluiting. In deze studie wordt hierop zowel theoretisch als empirisch voort 
gebouwd. Hiermee wil het scp een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een set 
indicatoren die niet alleen wetenschappelijk gefundeerd en methodisch valide zijn, 
maar met name ook beleidsrelevant zijn. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw) is als co-fi nancier 
opgetreden in dit project. szw heeft een deel van de voorstudie gefi nancierd alsmede 
een deel van de nieuwe dataverzameling die voor deze studie is opgezet. De voorstu-
die is afgerond met het werkdocument Sociale uitsluiting (Jehoel-Gijsbers 2003). 

Bij de nieuwe dataverzameling is er met behulp van een specifi eke onderzoeks-
opzet voor gezorgd dat bewoners van achterstandswijken in voldoende mate aan 
het onderzoek hebben deelgenomen. Op deze plaats willen wij een woord van dank 
uitspreken aan deze en aan de andere respondenten die bereid waren om – soms 
gevoelige – informatie aan de enquêteur te verstrekken.  

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel van deze studie

In toenemende mate is er, zowel op Europees als nationaal niveau, de afgelopen 
jaren aandacht ontstaan voor het vraagstuk van sociale uitsluiting. Ondanks de 
voorspoedige economische ontwikkeling die ons land (en de rest van Europa) tot 
ongeveer 2001 kende, waren er ook duidelijke signalen dat het met een deel van de 
burgers niet goed ging; niet alleen in fi nanciële zin, maar ook op andere terreinen. 
Om de leefsituatie van dit deel van de bevolking aan te duiden werd het in de politiek 
gangbaar om over ‘armoede en sociale uitsluiting’ te spreken, zonder dat overigens 
duidelijk werd gedefi nieerd wat hieronder precies moet worden verstaan. Evenmin 
is tot nu toe vanuit wetenschap en onderzoek een algemeen aanvaarde defi nitie van 
sociale uitsluiting naar voren gekomen, hoewel er de afgelopen jaren veel is gepubli-
ceerd over dit thema. 

Inmiddels wordt er in de Europese Unie volop gewerkt aan de ontwikkeling van 
beleid op dit terrein. Nederland heeft, evenals de andere lidstaten, zowel in 2001 als 
2003 een Nationaal Actieplan ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (nap)1 opgesteld 
en ingediend bij de Europese Commissie. Deze bevordert via de zogenoemde open 
coördinatiemethode uitwisseling en samenwerking tussen de lidstaten. Mede door 
de gezamenlijke ontwikkeling van indicatoren streeft men naar een duidelijker 
invulling van het begrip. Op Europees niveau zijn afspraken gemaakt over welke 
risicofactoren als de belangrijkste worden gezien. Op dit moment is nog slechts een 
deel hiervan concreet in indicatoren uitgewerkt en wordt er verder gewerkt aan de 
operationalisering van de overige risicofactoren. Naast deze gezamenlijke eu-indi-
catoren kan elke lidstaat uiteraard zelf besluiten om met specifi ek voor het eigen 
land ontwikkelde indicatoren het verschijnsel van sociale uitsluiting verder in kaart 
brengen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw) heeft daartoe 
voor Nederland reeds een eerste aanzet gegeven met het armoederisicomodel (arm), 
waarin een aantal dimensies van sociale uitsluiting is onderscheiden en waarin spe-
ciaal aandacht is voor cumulatie van effecten van risicofactoren.

Onderzoek naar sociale uitsluiting is nog volop in ontwikkeling en een nadere 
studie naar dit onderwerp lijkt op zijn plaats. Met deze studie wil het scp een bijdrage 
leveren aan de verdere ontwikkeling van het begrip sociale uitsluiting en van de wijze 
waarop het empirisch kan worden waargenomen. Daarmee wordt voortgebouwd op 
het onderzoek dat het scp reeds sinds een groot aantal jaren verricht naar de leef-
situatie van de Nederlandse bevolking. Tevens wordt hiermee een vervolg gegeven 
aan het werk dat het scp, samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs), 
heeft verricht in het kader van de Armoedemonitor-reeks. In de periode 1997 tot en met 
2001 is er jaarlijks een publicatie verschenen waarin een breed beeld van armoede 
werd gegeven. In 2002 volgde een beperktere publicatie in de vorm van het Armoe-
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debericht en eind 2003 is opnieuw een uitgebreide Armoedemonitor verschijnen. In 
de editie van de Armoedemonitor 2001 was, mede naar aanleiding van de toenemende 
beleidsaandacht, voor het eerst een hoofdstuk over sociale uitsluiting opgenomen. 
Dit heeft een vervolg gekregen in de Armoedemonitor 2003. Daarin worden allereerst 
de lidstaten beschreven aan de hand van een aantal van de eu-beleidsindicatoren. 
Vervolgens zijn enkele voorlopige analyses gepresenteerd op basis van een nieuwe 
dataverzameling (scp/cbs 2003: 97 e.v.). Hiermee werd vooruitgelopen op de ana-
lyses in het voorliggende rapport. Ter voorbereiding van dit alles heeft het scp een 
voorstudie verricht, die zijn neerslag heeft gevonden in het werkdocument Sociale 
uitsluiting (Jehoel-Gijsbers 2003).

In deze studie richt het scp zich op de uitwerking van een set van indicatoren voor 
sociale uitsluiting die niet alleen wetenschappelijk gefundeerd en methodisch valide, 
maar met name ook beleidsrelevant zijn; er is rekening gehouden met de risicofactoren 
in het door szw ontwikkelde armoederisicomodel (arm) en bij de indicatoren die in 
Europees verband zijn of worden ontwikkeld. Deze theoretische verdieping mondt 
uit in een conceptueel model dat als uitgangspunt heeft gediend voor een empirisch 
onderzoek. Met behulp van een nieuwe dataverzameling is een kwantitatieve invulling 
gegeven aan dit model. 

 
De aandacht die het thema sociale uitsluiting in de afgelopen jaren heeft gekregen, 
is voor een groot deel te danken aan het feit dat dit onderwerp in het beleid zo’n 
belangrijke rol is gaan spelen. Een uitwerking van het onderwerp sociale uitsluiting 
zou dan ook incompleet zijn, wanneer er geen aandacht werd geschonken aan de 
beleidscontext. Vandaar dat hier in de volgende paragraaf op wordt ingegaan.

1.2 Beleidscontext

Omdat sociale uitsluiting als een relatief nieuw begrip wordt neergezet waarover nog 
weinig bekend is, is uit het voorgaande wellicht de indruk ontstaan dat het ook om 
een geheel nieuw verschijnsel gaat. Bovendien is mogelijk ook de indruk ontstaan 
dat het een typisch szw-onderwerp is. Uit de beschrijving van de beleidscontext hier-
onder zal echter blijken dat meerdere ministeries zich al langere tijd bezighouden met 
vergelijkbare of aanverwante beleidsthema’s; waarbij de terminologie kan variëren, 
maar waarbij een of andere vorm van maatschappelijke achterstand of verdelings-
problematiek als algemene noemer kan worden gezien. Uit de beschrijving van het 
‘Nationaal actieplan ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting’ wordt tevens 
duidelijk dat vrijwel alle ministeries bij dit plan zijn betrokken, waarbij het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als coördinator optreedt.
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1.2.1 Sociale uitsluiting en de beleidsagenda
In het laatste decennium is het thema armoede expliciet op de beleidsagenda komen 
staan, zowel op Europees als landelijk niveau. Na de politieke acceptatie van armoede 
als beleidsprobleem is de aandacht voor de onderkant van de samenleving vervolgens 
snel verbreed naar het probleem van sociale uitsluiting. In de troonrede van 1995 werden 
overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties opgeroepen om ‘geza-
menlijk de sociale uitsluiting en stille armoede in onze samenleving eensgezind en met 
kracht aan te pakken’; een oproep waarmee erkenning van de armoedeproblematiek in 
Nederland een politiek feit werd (Engbersen et al. 1996: 5). In de regeringsverklaring en 
de troonrede van 2003 staat terugdringing van sociale uitsluiting impliciet nog steeds 
op de agenda, maar dan veel sterker vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de burger: 
iedereen moet ‘meedoen’, met name via arbeidsparticipatie.

Politieke aandacht voor onderwerpen als armoede en sociale uitsluiting is niet 
nieuw: de naoorlogse Nederlandse politiek kent een traditie van bestrijding van 
maatschappelijke achterstand. Aandacht voor de verdelingsproblemen ten aanzien van 
welzijn en welvaart van burgers vormen daarbij sinds jaar en dag de kern. Het ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws), en de voorlopers daarvan, richt zich 
daarbij vooral op het welzijnsaspect. De verdelingsaspecten van welvaart (inkomen 
en sociale zekerheid) behoren tot het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (szw). Hoewel welzijn en welvaart sterk met elkaar samenhangen, 
kwam beleid op deze terreinen in het verleden tamelijk gescheiden vanuit de verschil-
lende ministeries tot stand. Inmiddels vindt er veel meer interdepartementale afstem-
ming plaats over belangrijke maatschappelijke problemen. Zo ook over beleid met 
betrekking tot armoede en sociale uitsluiting. In het Regeerakkoord van 1998 werd uit-
drukkelijk vastgelegd dat de versterking van de sociale infrastructuur, een belangrijk 
doel van het toenmalige kabinet, dient plaats te vinden in samenhang met versterking 
van de economische en de ruimtelijk-fysieke infrastructuur. Dit vereist meer aandacht 
voor integraal beleid waar verschillende ministeries bij zijn betrokken. 

Hoewel bestrijding van armoede en sociale uitsluiting bij veel departementen een 
onderdeel van beleid vormt, kunnen de ministeries van vws, szw, het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bzk) en, sinds 2002, het ministerie van 
Justitie als de belangrijkste ‘trekkers’ worden gezien. vws vanwege zijn welzijnsbeleid, 
szw vanwege zijn armoedebeleid en beleid ter bevordering van arbeidsparticipatie, 
bzk vanwege zijn grote stedenbeleid en Justitie vanwege het minderheden- en inte-
gratiebeleid. 

Het sociaal beleid gericht op bestrijding van armoede heeft altijd nauw samenge-
hangen met het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid en behoorde daarmee, in 
Nederland, tot het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid. Arbeidsparticipatie wordt immers gezien als het belangrijkste middel om 
armoede tegen te gaan (zie de opeenvolgende Sociale Nota’s van szw vanaf 1995). Na 
de oproep in de troonrede volgt de nota De andere kant van Nederland (szw 1995), ook 
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wel de Armoedenota genoemd, waarin concrete beleidsmaatregelen voor armoede-
bestrijding worden gepresenteerd. De Armoedenota vormde de opmaat voor vier 
Sociale Conferenties die jaarlijks in de periode 1996 tot en met 2000 zijn gehouden. 
Mede op basis hiervan zijn in deze jaren veel nieuwe maatregelen in het kader van 
armoedebeleid ontwikkeld2 en is er fl ink ingezet op het creëren van gesubsidieerde 
en additionele arbeid (de zogenaamde Melkert-1, -2, en -3-banen). Voor de ‘moeilijkste’ 
groep uitkeringsgerechtigden werden – in eerste instantie als experiment – sociale 
activeringsprojecten (‘Melkert-4’) opgezet, die een tweeledige doel hadden: een 
eerste opstap bieden naar een traject richting reguliere arbeidsmarkt én het tegen-
gaan van sociaal isolement. Op dit laatste punt raakt het szw-beleid nauw aan vws-
beleid. Het is dan ook niet voor niets dat de Directie Bijstandszaken van szw en de 
Directie Sociaal beleid van vws een gezamenlijk Informatie- en servicepunt sociale 
activering (issa) hebben opgericht voor alle samenwerkende partners in de uitvoering 
van sociale activering.3

De effectiviteit van gesubsidieerde en additionele arbeid komt in 2001/2002 echter 
sterk ter discussie te staan. Met name het rapport Aan de slag geeft hierin een door-
braak (ibo-werkgroep 2001). De insteek van het szw-beleid ter bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting blijft nog steeds bevordering van arbeidsparticipatie, maar dan 
wel sterker gericht op reguliere arbeid. Er komt meer aandacht voor fi nanciële prik-
kels en sancties om uitstroom uit de uitkering te bevorderen. In het Regeerakkoord 
van 2003 worden structurele veranderingen in de sociale zekerheidsregelingen aan-
gekondigd die als doel hebben de afhankelijkheid van een uitkering tegen te gaan en 
de arbeidsparticipatie te bevorderen. 

Terwijl het ministerie van szw zich vooral richt op bestrijding van armoede, werk-
loosheid, arbeidsongeschiktheid en uitkeringsafhankelijkheid, houdt het ministerie 
van vws zich vooral bezig met bevordering van de sociale kwaliteit als uitgangspunt 
van het welzijnsbeleid. In de Welzijnsnota 1999-2002 van vws, getiteld Werken aan sociale 
kwaliteit, worden in vijf programmalijnen de hoofddoelstellingen van het welzijns-
beleid vastgelegd, waarvan er één programma expliciet betrekking heeft op het 
‘Voorkómen van sociale uitsluiting’ (vws 1999: 26). Het accent ligt daarin op het ver-
sterken van de maatschappelijke positie van marginale groepen in de samenleving. 
Naast ondersteuning van verschillende experimenten en projecten op het terrein van 
sociale activering zijn er specifi eke projecten voor kwetsbare groepen ontwikkeld 
(dak- en thuislozen, gehandicapten en allochtone ouderen) (vws 2001: 16 e.v.). 

Ook de andere programma’s kennen doelstellingen die nauw verbonden zijn met 
aspecten van sociale uitsluiting. Zo heeft het programma ‘Participatie en toegan-
kelijkheid’ als doel de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) burgers te 
bevorderen en de toegankelijkheid van instellingen, voorzieningen en diensten 
te vergroten. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan participatie van 
ouderen in hun eigen leefmilieu, aan participatie van jeugdigen en aan community 
care voor gehandicapten. In het derde programma ‘Lokaal sociaal beleid’ is het doel 
de versterking van de gemeentelijke beleidsvoering op het sociale en welzijnsterrein, 
waarbij als specifi eke aandachtsgebieden gelden: 



7Inleiding

– het versterken van de leefbaarheid en de sociale samenhang op wijk- en buurtniveau;
– het versterken van netwerken rond jeugd en gezin. 

Inmiddels is een nieuwe wet in voorbereiding, de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(wmo), die de huidige Welzijnswet en de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) zal 
gaan vervangen. De wmo beoogt dat ‘iedereen – oud en jong, gehandicapt en niet-
gehandicapt, autochtoon en allochtoon, mét en zonder problemen – volwaardig aan de 
samenleving kan deelnemen.’ (vws 2004: 10). De verantwoordelijkheid voor uitvoering 
van deze wet komt bij de gemeenten, op lokaal niveau, te liggen. In de wmo staat de 
eigen verantwoordelijkheid van mensen meer dan voorheen centraal. De achterlig-
gende visie is: ‘niet leunen, maar steunen’ (op de overheid) (vws 2004: 10). Het kabinet 
wil de eigen verantwoordelijkheid en de inzet van burgers en organisaties stimuleren. 
Pas als mensen er zelf echt niet meer uitkomen én als ondersteuning door vrijwilligers-
organisaties en naasten ook geen uitkomst biedt, kan ondersteuning van de gemeente 
worden gevraagd. De gemeenten hebben vooral tot taak een stimulerend beleid te 
voeren en voorwaarden te scheppen waarmee burgers zelf maatschappelijke onder-
steuning kunnen organiseren (bijvoorbeeld via mantelzorg, vrijwilligerswerk). 

Ook in onderzoek heeft het ministerie van vws aandacht voor thema’s die sterk 
gelieerd zijn aan sociale uitsluiting. Dit geldt met name voor het onderzoeksprogramma 
naar de sociale infrastructuur en het nwo-programma sociale cohesie, dat door 
vws mede gefi nancierd wordt. Maar het geldt ook voor de monitor leefbaarheid en 
participatie en de monitor lokaal sociaal beleid. Het scp heeft in de afl open 25 jaar 
een belangrijke rol gespeeld in de uitvoering van deze onderdelen van het vws-
onderzoeksprogramma.4 

Het lokaal sociaal beleid van het ministerie van vws heeft op zijn beurt weer raak-
vlakken met het grote stedenbeleid van het ministerie van bzk. Met dit laatste wordt 
niet alleen ingezet op het verbeteren van de economische structuur, maar ook op 
het verbeteren van de integratie en inburgering van etnische minderheden, het 
investeren in de jeugd (onder andere door het voorkómen van schooluitval), herstruc-
turering van de woonwijken en op het vergroten van de sociale veiligheid. Dit zijn 
allemaal aspecten die te maken hebben met terugdringing van sociale uitsluiting.

Geconcludeerd kan worden dat het szw-beleid van de afgelopen jaren vooral 
op bestrijding van armoede en het vws-beleid met name op bestrijding van maat-
schappelijke achterstand was gericht. Het ministerie van bzk richt zich met name 
op risicogroepen en risicosituaties in de grote steden. Wat betreft de integratie van 
minderheden ligt de verantwoordelijkheid sinds het aantreden van het kabinet Bal-
kenende in 2002 bij het ministerie van Justitie.

1.2.2 Het Nationaal Actieplan ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting
Hiervoor is al enkele keren het Nationaal Actieplan ter bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting (nap) genoemd. In het nap verwoordt elke eu-lidstaat zijn beleid 
en strategie ten aanzien van sociale uitsluiting, uitgaande van de doelstellingen 



8 Inleiding

die op eu-niveau zijn afgesproken. Bij de uitwerking van het onderhavige project is 
– vanzelfsprekend – rekening gehouden met het Europees en nationaal beleid inzake 
sociale uitsluiting. Hieronder wordt daarom kort de achtergrond en de inhoud van 
het nap besproken.

De Europese Unie en het Nationaal Actieplan
Het ontstaan van het nap ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting dient te 
worden gezocht in de Europese ontwikkelingen met betrekking tot sociaal beleid. 
Eind jaren negentig, toen de Europese Unie grote vooruitgang had geboekt als eco-
nomische en monetaire eenheid, werd de tijd rijp geacht om hetzelfde effect te bereiken 
op het terrein van sociale cohesie. Daarom heeft de Europese Raad tijdens de Europese 
Top in Lissabon in het voorjaar van 2000 de bevordering van sociale integratie tot 
een hoofdlijn van beleid gemaakt. Daarbij is gekozen voor de zogenaamde ‘open 
coördinatiemethode’, die inhoudt dat de eu zelf geen beleid maakt, maar dat de 
lidstaten kennis en informatie uitwisselen, elkaar aanspreken op hun resultaten en 
goede voorbeelden met elkaar vergelijken. Doel is dat de lidstaten aan de hand hier-
van hun eigen beleid verder kunnen ontwikkelen. De beleidsverantwoordelijkheid 
blijft bij de lidstaten zelf liggen. Wel zijn tijdens de Top in Nice in december 2000 
enkele algemene doelstellingen afgesproken: 
1 bevorderen van deelname aan het arbeidsproces;
2 bevordering van de toegang van eenieder tot alle hulpmiddelen, rechten, goederen 

en diensten;
3 voorkóming van uitsluitingsrisico’s;
4 maatregelen ten behoeve van de meest kwetsbaren;
5 stimulering van alle actoren.

Op de Europese Raad van Kopenhagen (2002) zijn de volgende aanvullingen afge-
sproken:
– het vaststellen van concrete streefdoelen voor 2010;
– rekening houden met het genderaspect;
– meer aandacht voor armoede en sociale uitsluiting als gevolg van immigratie. 

Aan de hand van deze doelstellingen heeft elk van de lidstaten allereerst in 2001 en 
vervolgens in 2003 een Nationaal actieplan ter bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting opgesteld. In een Joint report on social inclusion zijn de nap’s van de lidstaten 
door de Europese Commissie beschreven en van beleidsaanbevelingen voorzien 
(Europese Commissie 2002; Europese Raad en Europese Commisie 2004). Volgens 
het Joint report van 2002 hebben de meeste lidstaten zich in hun eerste nap gericht op 
verbetering van bestaand beleid en maatregelen, en het bevorderen van partnership, 
maar is er weinig nieuw of innovatief beleid ontwikkeld. Arbeidsparticipatie geldt 
in alle lidstaten als het belangrijkste instrument om armoede en sociale uitsluiting 
tegen te gaan. In het Joint report van 2004 wordt geconstateerd dat in de nieuwe nap’s 
van 2003 een groot aantal positieve strategische ontwikkelingen naar voren komt. Er 
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is meer aandacht voor het multi-dimensionele karakter van armoede en sociale uit-
sluiting en door de meeste lidstaten worden kwantitatieve streefdoelen gesteld. Veel 
lidstaten hebben hun institutionele arrangementen versterkt teneinde het beleid ter 
bestrijding van armoede en sociale uitsluiting zowel in het nationale als regionale 
en lokale beleidsproces op de agenda te zetten. Ook wordt er een verbetering gesig-
naleerd in het betrekken van belangenorganisaties bij de voorbereiding van het nap. 
Op al deze punten zijn er volgens de Commissie echter nog (veel) verdere verbeteringen 
nodig. 

Deze Joint reports worden gezien als een stap voorwaarts in het bereiken van het 
strategisch doel van de eu, namelijk het realiseren van een grotere sociale cohesie in 
de Unie in de periode 2001-2010 (Europese Commissie 2002: 9). Er wordt ingegaan 
op de ontwikkeling van gemeenschappelijke sociale indicatoren en de verschillende 
benaderingen in de lidstaten. Het beoordeelt de duidelijkheid van doelen, en taak-
stellingen en de mate waarin er sprake is van een strategische en geïntegreerde bena-
dering. In het Joint report van 2002 wordt aangegeven wordt dat er nog geen degelijke 
evaluatie van beleid en programma’s in de lidstaten is en dat een gemeenschappelijke 
benadering van sociale indicatoren, die het mogelijk maakt beleidsuitkomsten te 
vergelijken, nog ver weg is (p. 13). In het Joint Report van 2004 wordt opnieuw meer 
aandacht gevraagd voor het monitoren van de effi ciency en kwaliteit van beleids-
maatregelen (p. 4). 

 
Op eu-niveau worden intussen gemeenschappelijke indicatoren ontwikkeld voor het 
meten van armoede en sociale uitsluiting. Door het Comité Sociale Bescherming zijn 
de indicatoren in drie typen ingedeeld (2001): 
1 primaire indicatoren: hoofdindicatoren die de brede terreinen bestrijken die worden 

beschouwd als de belangrijkste factoren die tot sociale uitsluiting leiden;
2 secundaire indicatoren: deze ondersteunen de hoofdindicatoren en beschrijven 

andere aspecten van het probleem;
3 tertiaire indicatoren: door de lidstaten zelf te bepalen indicatoren.

In bijlage A zijn de in oktober 2001 door het Comité vastgestelde 10 primaire en 
8 secundaire indicatoren opgenomen.5 Het betreft vooral indicatoren die betrekking 
hebben op de inkomensverdeling en armoede, werkloosheid, opleiding en gezond-
heid; deze zijn alle gebaseerd op het echp en de lfs. 

Voor de dimensie huisvesting is overeengekomen dat de volgende indicatoren 
zullen worden ontwikkeld: 1) passende huisvesting, 2) huisvestingskosten, 3) thuis-
loosheid en andere precaire huisvestingsomstandigheden. Verder beveelt het Comité 
aan om gezamenlijke indicatoren te ontwikkelen op een aantal gebieden die als 
relevant voor sociale uitsluiting worden beschouwd: levensomstandigheden (inclusief 
deelname aan het maatschappelijk leven), terugkerende en eenmalige armoede, 
toegang tot essentiële openbare en particuliere diensten, territoriale kwesties en 
indicatoren op lokaal niveau, armoede en werk (working poor), schuldenlast, uitke-
ringsafhankelijkheid en gezinstoeslagen.
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De primaire en secundaire indicatoren dienen op Europees niveau geharmoniseerd 
te worden. 

Op dit moment voldoen veel nationale databestanden en statistieken echter nog 
niet voor een effectieve monitoring van sociale uitsluiting, nóch voor een vergelij-
king tussen landen. Voorlopig is de statistische informatie op eu-niveau over sociale 
indicatoren gebaseerd op twee huishoudsurveys: het echp (European Community 
Household Panel) en de lfs (Labour Force Survey). Een nieuw instrument (Statistics 
on Income and Living Conditions (eu-silc)) wordt momenteel ontwikkeld om het 
echp in 2004 te vervangen en om te dienen als basisbestand voor analyses met 
betrekking tot inkomen en sociale uitsluiting. Gegevens in het eu-silc moeten op 
microniveau gekoppeld kunnen worden. Het eu-silc moet vanaf 2003 operationeel 
zijn, maar in Nederland hoeft – evenals in een beperkt aantal andere landen – de 
dataverzameling pas in 2005 te starten. Totdat informatie uit het silc (in 2005/2006) 
beschikbaar komt, zal Nederland nagaan in hoeverre inkomensgegevens uit bestaande 
registraties kunnen worden verzameld (ten behoeve van het meten van armoede). 
In ieder geval is door het cbs in de laatste meting van het Sociaal Economisch Panel 
(sep 20026) nog een aantal vragen opgenomen die geanalyseerd kunnen worden in 
het kader van een monitoring van sociale uitsluiting. 

Er zijn nog andere surveys op Europees niveau die informatie kunnen geven over 
aspecten van sociale uitsluiting: het European Social Survey (ess, gefi nancierd door 
het esf) en het project Living Conditions and Quality of Life in Europe (gefi nancierd 
door de European Foundation). Voor het ess-project is een vragenlijst ontwikkeld die 
in het najaar van 2002 in 24 landen, waaronder Nederland, is afgenomen en waarin 
ook onderwerpen als sociale uitsluiting aan de orde komen. 

In Living Conditions and Quality of Life zijn een aantal kerndomeinen onderscheiden 
die als belangrijke dimensies van sociale uitsluiting kunnen worden gezien: werk, 
inkomensbronnen, gezin, maatschappelijke participatie, gezondheid en opleiding. 
Met name is er aandacht zijn voor relaties tussen de verschillende domeinen. Als een 
belangrijk subthema binnen de verschillende dimensies is onderscheiden: toegang 
en kwaliteit van sociale voorzieningen.

Het Nederlandse nap 
Het Nederlandse actieplan is een samenwerkingsproduct van vrijwel alle departe-
menten.7 In het nap 2001 en 2003 komen dan ook de verschillende beleidsterreinen 
van deze departementen aan bod. Het ministerie van szw is ‘penvoerder’ over dit 
onderwerp en neemt aan de eu-bijeenkomsten deel. 

In het Nederlandse nap 2001 en 2003 wordt aangesloten bij de eu-hoofddoelstel-
lingen. Opgemerkt dient te worden dat ten aanzien van de eerste hoofddoelstelling 
(bevordering van deelname aan het arbeidsproces) in het Nederlandse nap een 
uitbreiding is gemaakt naar bevordering van onbetaalde arbeid. Deze eerste doelstel-
ling is als volgt geherformuleerd: 

‘Verhogen van maatschappelijke participatie in de vorm van betaald werk of, als 
arbeidsinschakeling niet mogelijk is, door middel van het verrichten van maatschap-
pelijk zinvolle onbeloonde activiteiten.’ (nap 2003: 15).
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In het nap 2001 en 2003 is voor elk van de hoofddoelstellingen een groot aantal streef-
doelen op specifi eke beleidsonderwerpen geformuleerd en worden de maatregelen 
beschreven die worden ingezet om deze streefdoelen te behalen. Via monitoring van 
deze streefdoelen dient armoede en sociale uitsluiting in beeld te worden gebracht. 

In het Joint report on social inclusion van de Europese Commissie (2002) is de inhoud 
van het Nederlandse nap 2001 als redelijk positief beoordeeld. Met name de uitwer-
king in concrete gekwantifi ceerde streefdoelen werd gewaardeerd. Daarnaast heeft 
de Europese Commissie een aantal aanbevelingen ter verbetering van het Nederlandse 
beleid geformuleerd: meer aandacht voor de reductie van de armoedeval, voor de 
reïntegratie van arbeidsongeschikten en preventie van wao-instroom, aanpak van 
de wachtlijstenproblematiek in de zorg, adequate uitvoering van integratieprogram-
ma’s voor allochtonen en terugdringing van leerachterstanden. Deze onderwerpen 
hebben in het nap 2003 dan ook extra aandacht gekregen (szw 2003). 

Een andere belangrijke wijziging van het nap 2003 ten opzichte van het nap 2001 
is, dat het aantal streefdoelen aanzienlijk is teruggebracht. Ging het in 2001 nog om 
ruim 50; dit aantal bedraagt in 2003 nog 23. Uitgangspunt van het kabinet is om de 
problematiek van armoede en sociale uitsluiting scherper af te bakenen en het nap 
2003 daarom toe te spitsen op een beknoptere set streefdoelen (nap 2003: 15). Dit 
betekent dat streefdoelen over de beperking van de nieuwe instroom van werklozen 
en arbeidsongeschikten, en over de facilitering van de combinatie zorg en arbeid 
niet langer in het nap sociale uitsluiting zijn opgenomen. Deze behoren primair tot 
het werkgelegenheidsterrein en horen daarom thuis in het nap Werkgelegenheid. 
Verder zijn enkele onderwerpen uit het nap 2003 verdwenen. Het gaat om doelstel-
lingen op de terreinen van huiselijk geweld, openbaar vervoer, ict-vaardigheden en 
het Grotestedenbeleid. Dit betekent uiteraard niet dat het kabinet geen waarde hecht 
aan deze onderwerpen, maar dat gekozen wordt voor concentratie op een geringer 
aantal beleidsdoelen. 

1.3 Opbouw van het rapport

In dit rapport wordt zowel een conceptuele als empirische uitwerking gegeven van 
sociale uitsluiting. In hoofdstuk 2 wordt allereerst beschreven hoe sociale uitsluiting 
wordt gedefi nieerd in de literatuur en in beleidsnota’s en hoe het kan worden afge-
bakend ten opzichte van andere vergelijkbare concepten, met name ten opzichte van 
armoede. Op basis van deze literatuurstudie wordt het concept sociale uitsluiting in 
theoretische zin verder ontwikkeld, uitmondend in een conceptueel model.

Hoofdstuk 3 gaat in op de methodologische uitwerking: op welke wijze wordt 
het verschijnsel sociale uitsluiting waargenomen via empirisch onderzoek. Nadat 
allereerst de onderzoeksopzet is geschetst die is gebruikt voor de nieuwe dataverza-
meling, wordt vervolgens ingegaan op de operationalisering van risicofactoren en de 
wijze waarop de kenmerken van sociale uitsluiting zijn gemeten. Tevens wordt aan-
dacht besteed aan de non-respons en de representativiteit van de onderzoeksgroep. 
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In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid ingegaan op de mate waarin de afzonderlijke risico-
factoren (bivariaat) samenhangen met de afzonderlijke kenmerken per dimensie. 
Ook wordt per dimensie van sociale uitsluiting een index geconstrueerd waarvoor 
eveneens de samenhang met de afzonderlijke risicogroepen wordt nagegaan 

In hoofdstuk 5 wordt een algemene index voor sociale uitsluiting geconstrueerd, 
waarmee het grote aantal indicatoren en dimensies voor sociale uitsluiting (zoals 
beschreven in hoofdstuk 4) wordt teruggebracht tot één score. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 6 gekeken naar cumulatie van effecten van risicofactoren en wordt met 
behulp van een causaal analysemodel nagegaan welke risicofactoren – hetzij op 
directe, hetzij op indirecte wijze – de score op de index voor sociale uitsluiting bepalen. 
Hoofdstuk 7 sluit af met een samenvatting en conclusies.
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Noten

1  Op Europees niveau wordt inmiddels gesproken over ‘social inclusion’ (naps/incl) in 
plaats van ‘bestrijding van armoede en sociale uitsluiting’.

2  Er wordt onder andere beleid ontwikkeld ten aanzien van: gemeentelijke inkomenson-
dersteuning, armoedeval, niet-gebruik, schuldenproblematiek, beheersing woonlasten.

3  Bij de start van de experimenten Sociale activering conform artikel 144 Abw was het 
issa gestationeerd bij szw. 

4  Zie o.a. de periodiek verschijnende rapportages: Rapportage ouderen, Rapportage 
gehandicapten, Rapportage Jeugd, waarin de leefsituatie van deze groepen wordt 
geschetst. Zie ook: Werkelijkheid van de welzijnswet: verkenning van de welzijnswet op 
lokaal, regionaal en landelijk niveau (Kwekkeboom et al. 2002).

5  Inmiddels is één van de indicatoren (nummer 15) verwijderd uit de lijst, namelijk: lang-
durig laag inkomen (onder 50% van het mediane inkomen). 

6  Het Sociaal Economisch Panel is het Nederlandse echp. De laatste meting van het sep 
heeft in 2002 plaats gevonden.

7  De volgende ministeries zijn betrokken bij het nap: szw, vws, vrom, bzk, ocw, 
Justitie, v&w, lnv, ez, Financiën en az. Alleen de ministeries van Buitenlandse Zaken 
en Defensie ontbreken.
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2 Sociale uitsluiting: een conceptuele verkenning

2.1 Inleiding

In beleidsnota’s, in de rapporten van de eu, maar ook in veel andere publicaties, wordt 
er impliciet van uitgegaan dat bekend is wat onder sociale uitsluiting moet worden 
verstaan. Er wordt echter geen duidelijke defi nitie gegeven. Het is dan ook de vraag 
of men in Nederland en de overige eu-landen een gemeenschappelijke betekenis 
aan het concept toekent. Dat niet geheel duidelijk is welk verschijnsel het beleid met 
deze term wil vatten, is onder meer ook af te leiden uit het feit dat er in de laatste 
jaren in de beleidsdiscussie allereerst een verschuiving is opgetreden van het begrip 
‘armoede’ naar ‘sociale uitsluiting’. Deze verschuiving is in gang gezet door de eu, 
waar het recentelijk verder is verschoven naar het concept ‘social inclusion’, wijzigingen 
die min of meer stilzwijgend hebben plaatsgevonden zonder dat duidelijk wordt 
aangegeven wat deze wijziging inhoudelijk betekent. Sommige wetenschappers ver-
moeden dat het opkomen van de term sociale uitsluiting (en later: sociale insluiting) 
te maken heeft met de afkeer van sommige eu-regeringen van het begrip armoede 
vanwege de negatieve connotatie die het heeft (Whelan 2001; Room 1995a; Berghman 
1995). Sociale uitsluiting wordt volgens hen als een minder beschuldigende term gezien. 
In dat licht kan waarschijnlijk ook de verdere verschuiving naar ‘social inclusion’ 
(sociale insluiting), een nog minder beschuldigende term, worden gezien. Sociale 
uitsluiting en sociale insluiting zijn in feite complementaire begrippen, waarbij 
‘uitsluiting’ betrekking heeft op het probleem en ‘insluiting’ op de oplossing van dat 
probleem. Het tegengaan van sociale uitsluiting betekent het bevorderen van sociale 
insluiting. In het beleid wordt steeds vaker de term ‘social inclusion’ gebruikt, het-
geen ook blijkt uit de titel van het rapport van de Europese Commissie (2002) waarin 
de nationale actieplannen ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting zijn 
samengevat in Joint report on social inclusion. 

Uiteraard is het voor onderzoek naar een bepaald verschijnsel van groot belang een 
zo helder mogelijk begrip van het te onderzoeken verschijnsel te hebben. Zonder dát 
is een goede operationalisering immers niet mogelijk. Helaas is er op dit moment 
ondanks de populariteit van het begrip ‘sociale uitsluiting’ (en aanverwante begrippen) 
geen overeenstemming over de betekenis en de operationalisering ervan. Hierin 
loopt het achter bij het begrip ‘armoede’, waarvoor dan wel evenmin een gemeen-
schappelijke wetenschappelijke defi nitie kan worden gegeven, maar waarvoor in de 
afgelopen decennia, ook op eu-niveau, door onderzoekers een aantal gemeenschap-
pelijke operationaliseringen is gevonden (Muffels en Fouarge 2000). 

Chamberlayne beschouwt de theoretische en methodologische onderontwikkeling 
van het concept sociale uitsluiting als iets positiefs (Saraceno 2001: 19). Het biedt 
een impuls tot fris nadenken, stelt zaken ter discussie en vormt een uitdaging voor 
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nationale tradities in het denken over ongelijkheid en armoede. Anderzijds vormt de 
onduidelijkheid volgens haar ook een risico, zowel voor onderzoek als beleidsont-
wikkeling: bij een vaag concept kunnen relevante zaken gemakkelijk worden vergeten 
en het kan leiden tot een te snelle begripsbepaling zonder kritische beschouwing 
(‘napraten’ van wat al eerder is gezegd). Daaraan kan worden toegevoegd dat een 
vaag concept de mogelijkheden tot vergelijking tussen landen beperkt. Sociale uit-
sluiting is volgens Saraceno meer een beleidsconcept dan een theoretisch en onder-
zoeksconcept. Paugam beschouwt het als een ‘horizonbegrip’: een voorlopig begrip, 
dat vooruit loopt op het wetenschappelijk begrip (Engbersen et al. 2000: 54).

Voorgaande noodzaakt ons om aandacht te besteden aan een verdere ontwikkeling 
van het begrip ‘sociale uitsluiting’. Daartoe zal eerst in vogelvlucht worden beschreven 
wat in de literatuur zoal is gezegd over ‘sociale uitsluiting’ en aanverwante begrippen 
(§2.2). Vervolgens zal een poging worden gedaan om vanuit deze start het concept 
sociale uitsluiting zodanig af te bakenen, dat het bruikbaar is voor empirisch onder-
zoek (§2.3). 

In het onderzoeksvoorstel voor dit project is dit als volgt omschreven: 
‘Doel is dat het concept sociale uitsluiting een helderder defi nitie krijgt; en dat er 
een beargumenteerd en compleet beeld ontstaat van de verschillende dimensies die 
relevant zijn voor sociale uitsluiting, waarbij het multi-dimensionele karakter van 
het concept wordt geconcretiseerd. Dit zal uitmonden in een conceptueel model. De 
uitwerking in dimensies zal leiden tot de ontwikkeling van een aantal indicatoren 
(per dimensie) die ook beleidsmatig relevant zijn.’

2.2 Literatuuroverzicht

2.2.1  Sociale uitsluiting en maatschappelijke tweedeling
Het gebruik van de term sociale uitsluiting voor bepaalde maatschappelijke ver-
schijnselen is van betrekkelijk recente datum. Terwijl door onderzoekers op Europees 
niveau het ontstaan van deze term wordt toegeschreven aan de behoefte het begrip 
armoede te vermijden, kan voor Nederland gelden dat het begrip mede ontstaan 
is vanuit de in de jaren tachtig gebezigde term ‘tweedeling van de samenleving’. 
Door een kamerdebat in 1984 naar aanleiding van uitspraken van Den Uyl over ‘een 
samenleving die op breken staat’, werd het begrip tweedeling van de samenleving 
populair. Bedoeld werd een tweedeling in werkenden en niet-werkenden (Godschalk 
1985: 5). Als men leest wat er in die tijd over dit onderwerp werd geschreven, valt de 
sterke gelijkenis met het inmiddels veelvuldig gebruikte begrip sociale uitsluiting 
op. Halverwege de jaren negentig verschuift in de Nederlandse politiek de terminologie 
om de maatschappelijke problemen te benoemen van maatschappelijke tweedeling 
naar sociale uitsluiting. De maatschappelijke problemen die worden bedoeld, blijven 
hetzelfde (zie o.a. Kok 1995). Wat ook hetzelfde blijft, is dat evenals het begrip twee-
deling de term sociale uitsluiting als een ‘topos’1 kan worden gezien: ‘een beeld 
dat je kunt oproepen zonder nadere uitleg, eenvoudig door het woord in kwestie te 
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gebruiken’ (Godschalk 1985: 5). Zoals eerder aangegeven zal het ten behoeve van 
onderzoek wel noodzakelijk zijn om dit topos nader te defi niëren. 

Overigens geeft Schuyt op de vraag ‘Wat bedoelen we met sociale uitsluiting?’ als 
simpel antwoord: ‘er niet bij horen’, waarbij de oorzaak kan variëren. Het kan gaan 
om: er niet bij mogen horen, er niet bij kunnen horen en er niet bij willen horen (Schuyt 
en Voorham 2000: 14). In beleidstermen is dit ‘er niet bij horen’ vertaald in het onvol-
doende ‘bereid en in staat zijn te participeren in economische en sociale verbanden.’ 
(tk 1997/1998). Door het kabinet-Kok ii werd het als de kerntaak van de overheid 
gezien om dit soort achterstanden te voorkomen of op te heffen. 

Het voorgaande geeft tevens aan dat sociale uitsluiting gezien kan worden als een 
systeemkenmerk (het is een maatschappelijk verschijnsel, zoals maatschappelijke 
tweedeling), én als een individueel kenmerk (een individu kan sociaal uitgesloten 
zijn2). In de literatuur wordt vaak impliciet van het ene naar het andere niveau wordt 
geswitcht, hetgeen de uitwerking van het concept sociale uitsluiting vertroebelt. 

Een relatief begrip: confrontatie van feitelijkheid en wenselijkheid 
De term ‘sociale uitsluiting’, evenals maatschappelijke tweedeling, verwijst volgens 
Muffels en Fouarge (2000)(taalkundig gezien naar een absoluut verschijnsel: de 
letterlijke betekenis houdt in dat er twee volstrekt van elkaar gescheiden groepen 
zijn die wat betreft kenmerken volkomen van elkaar verschillen en waarbij de ‘uit-
gesloten’ groep volledig is verstoken van de middelen waartoe de ‘ingesloten’ groep 
wel toegang heeft (Muffels en Fouarge 2000: 2). Het ligt echter voor de hand dat 
het gaat om een relatieve positie van groepen. Ook in het wrr-rapport Tweedeling 
in perspectief wordt betoogd dat men begrippen als maatschappelijke tweedeling 
niet zo letterlijk moet nemen: het gaat om tendenties, om een doorbreking van een 
situatie of ontwikkeling die als betrekkelijk evenwichtig werd ervaren (wrr 1996). 
Indien er sprake zou zijn van een absolute tweedeling (of absolute uitsluiting), zou 
een maatschappij te gronde gaan. De wrr gaat echter nog verder in het benadrukken 
van de relativiteit. Niet alleen de relatieve positie van sociale groepen speelt een rol, 
maar ook de relativiteit in opvattingen: ‘Het kan geen kwaad erop te wijzen, dat 
tweedeling niet automatisch inhoudt dat een samenleving uit elkaar valt. Al eerder 
is vastgesteld dat grote ongelijkheden en geringe toegankelijkheid en openheid niet 
hebben kunnen verhinderen dat samenlevingen gedurende lange tijd als uitermate 
coherent en cohesief door het leven zijn gegaan. Blijkbaar is de mate waarin in een 
bepaald tijdvak ongelijkheden als ‘normaal’ of ‘abnormaal’ worden ervaren, een even 
zo grote factor in de perceptie van maatschappelijke ontwrichting of tweedeling als 
de feitelijke ongelijkheden zelf’ (wrr 1996: 25). 

Dit betekent volgens de wrr dat ontwikkelingen in tweedeling (of sociale uitslui-
ting) niet alleen kunnen worden vastgesteld op basis van ontwikkeling in feitelijke 
ongelijkheden, maar dat ook rekening moet worden gehouden met ontwikkelingen 
in heersende opvattingen over de sociale werkelijkheid. In een andere tijd of in een 
andere samenleving kan bij een zelfde mate van feitelijke ongelijkheid anders worden 
gedacht over maatschappelijke tweedeling, over sociale uitsluiting. De ervaren sociale 



17Sociale uitsluiting: een conceptuele verkenning

uitsluiting is dus een gevolg van discrepantie tussen de gewenste en de feitelijke ont-
wikkeling op relevante sociale terreinen. De relatie tussen feitelijkheid en wenselijk-
heid is overigens niet eenvoudig: de feitelijke ontwikkeling kan in de goede richting 
gaan, maar juist als het beter gaat, kan de ontwikkeling van wensen sneller toenemen, 
waardoor de kloof tussen wensen en feitelijkheid toch groter wordt. ‘Zo kan de con-
statering van armoede en uitsluiting zich tegelijk voordoen met de constatering van 
sociale veranderingen ten goede.’ (wrr 1996: 26).

Daarmee is aangegeven dat het voor onderzoek naar sociale uitsluiting niet alleen 
van belang is om de feitelijke ontwikkeling in kaart te brengen, maar deze ook af te 
zetten tegen de (door de politiek en beleid of door de burgers) gewenste ontwikkeling. 
Het formuleren van streefdoelen in het nap 2001 en 2003 komt hieraan tegemoet 
voor zover het gaat om wensen van politiek en beleid. 

2.2.2 Sociale uitsluiting en armoede
De verschuiving in politiek en beleid van armoede naar sociale uitsluiting geeft aan-
leiding de relatie tussen deze twee begrippen aan te geven. Door sommige auteurs 
wordt sociale uitsluiting gedefi nieerd door de nadruk te leggen op de verschillen 
met armoede. Door anderen wordt beweerd dat er eigenlijk geen onderscheid is en 
dat met de ‘brede’ defi nitie van armoede eigenlijk hetzelfde wordt bedoeld als met 
sociale uitsluiting. Hieronder worden achtereenvolgens deze twee benaderingen 
toegelicht. 

Af bakening ten opzichte van armoede
Wat betreft de afbakening van sociale uitsluiting en armoede treft men in de litera-
tuur verschillende theoretische onderscheidingen aan. Een aantal auteurs vindt het 
onderscheid in statisch versus dynamisch en het onderscheid tussen uni- en multi-
dimensioneel essentieel (o.a. Berghman 1995; Engbersen en Snel 1996; Vrooman en 
Snel 1999; Papadopoulos en Tsakloglou 2001). 

Andere auteurs noemen behalve deze verschillen nog meer punten van onderscheid. 
Saraceno (2001) en Room (1995b) stellen de relationele dimensie van sociale uitslui-
ting tegenover de verdelingsdimensie van armoede, waarmee zij als vertegenwoor-
digers van de Franse school respectievelijk de Anglo-Amerikaanse school kunnen 
worden gezien. De Franse school is gestoeld op de theorieën van Durkheim over sociale 
banden, over het belang van normatieve integratie en het risico van maatschappelijke 
vervreemding (anomie). Dit verwijst veel meer naar sociale uitsluiting dan naar mate-
riële armoede (poverty), waarin de Angelsaksische landen een traditie hebben (zie 
Saraceno 2001). Room (1995b) wijst verder op de dimensie van omgeving (bij sociale 
uitsluiting) versus individu (bij armoede). Beide auteurs geven dus een verbreding 
van het begrip sociale uitsluiting naar aspecten die buiten de persoon zijn gelegen. 

In kader 2.1 worden de verschillende onderscheidingen tussen armoede en sociale 
uitsluiting beknopt beschreven.
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Kader 2.1  Onderscheid tussen armoede en sociale uitsluiting

statisch versus dynamisch 

Armoede is een statisch concept en heeft betrekking op een bepaalde inkomenssituatie 
die het resultaat is van een proces van ‘verarming’. Sociale uitsluiting is een dynamisch 
concept en heeft betrekking op een proces dat tot een bepaalde situatie leidt, waarbij 
deze toestand niet alleen in termen van armoede wordt beschreven, maar met behulp 
van verschillende aspecten van de leefsituatie.

unidimensioneel versus multidimensioneel 

Armoede heeft betrekking op één dimensie, namelijk een tekort aan fi nanciële mid-
delen (inkomensdeprivatie). Sociale uitsluiting heeft op verschillende dimensies 
betrekking, namelijk tekorten op allerlei aspecten die met volwaardig burgerschap 
(full citizenship) te maken hebben: inkomen, betaalde arbeid, onderwijs, huisvesting, 
gezondheidszorg, rechtsbijstand, overheidsvoorzieningen (multipele deprivatie).

verdelingsdimensie versus relationele dimensie 
Bij armoede gaat het om de verdeling van inkomen en goederen (materiële deprivatie), 
waartoe in de latere visie ook de in-/uitsluiting van social rights wordt gerekend (zie 
hieronder bij de ‘brede’ defi nitie van armoede). Bij sociale uitsluiting gaat het om rela-
tionele zaken als sociale participatie, maatschappelijke betrokkenheid, integratie, om 
gedragsnormen van sociaal burgerschap (zoals wederkerigheid, wederzijdse verplich-
tingen, solidariteit) en om het delen van relevante waarden.

individuele versus omgevingsdimensie 
Armoede ontstaat door gemis aan persoonlijke bronnen, sociale uitsluiting door gemis 
aan maatschappelijke bronnen (community resources, (zie Room 1995b)). Met dit laatste 
wordt vooral bedoeld dat de buurt, de sociale omgeving waarin men leeft, de sociale 
infrastructuur, tekort kan schieten in het ‘insluiten’ van mensen (bijvoorbeeld in pro-
bleemcumulatiegebieden).3

 
 

Berghman (1995) heeft het onderscheid tussen sociale uitsluiting en armoede op 
basis van de twee eerstgenoemde dimensies, statisch versus dynamisch en unidi-
mensioneel versus multidimensioneel, in een conceptueel model vorm gegeven (zie 
fi guur 2.1). Berghman gebruikt de term sociale uitsluiting alleen om het proces aan 
te geven, en hanteert het begrip relatieve deprivatie om de situatie van ‘sociaal uitge-
sloten zijn’ te beschrijven. In literatuur en onderzoek wordt meestal in beide gevallen 
van sociale uitsluiting gesproken. Ook in dit rapport zal dit worden gedaan, omdat 
het erg ongemakkelijk is te spreken over ‘sociaal uitgesloten zijn’ of over ‘sociale 
uitgeslotenheid’. In paragraaf 2.3 wordt hier verder op ingegaan. De conceptualisering 
van sociale uitsluiting in termen van relatieve deprivatie, sociale achterstand op 
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diverse terreinen, sluit aan bij de wijze waarop de leefsituatie-index van het scp is 
geconstrueerd4 (zie ook §2.2.4).

Bron: Berghman (1995) 

Figuur 2.1 De conceptualisering van sociale uitsluiting en armoede

proces situatie

inkomen

aspecten
leefsituatie/deprivatie

relatieve deprivatie
(sociale achterstand op 
diverse terreinen)

verarming

sociale uitsluiting

inkomensarmoede
(bestaansonzekerheid)

De hier gepresenteerde afbakening van armoede ten opzichte van sociale uitsluiting 
is overigens niet onomstreden. Zo wordt het onderscheid in ‘unidimensioneel versus 
multidimensioneel’ en in ‘statisch versus dynamisch’ door andere sociale weten-
schappers weer ter discussie gesteld (zie Papadopoulos en Tsakloglou 2001: 1). En 
ten aanzien van het conceptuele model van Berghman kan de causaliteitsrichting 
worden betwist: leidt een proces van sociale uitsluiting tot relatieve deprivatie of 
leidt relatieve deprivatie tot een proces van sociale uitsluiting? 

‘Brede’ defi nitie van armoede
Tegenover de verschillen die door sommige auteurs tussen de concepten armoede 
en sociale uitsluiting worden aangegeven, wordt door anderen een defi nitie van 
armoede gehanteerd die niet statisch en niet unidimensioneel is. In de Armoede-
monitor 2001 wordt een aantal brede defi nities van armoede beschreven die meer 
omvatten dan alleen de fi nanciële dimensie (scp/cbs, 2001: 143 e.v.). Door de Euro-
pese Unie is armoede omschreven als ‘onvoldoende materiële, culturele en sociale 
middelen’ (Raad van de Europese Gemeenschappen 1985). De defi nitie van Alcock 
(1991) luidt: ‘tekortkomen op materieel, sociaal en emotioneel gebied’ (in: scp/cbs 
2001: 144). Engbersen en Snel (1997) verwijzen naar het ontbreken van ‘materiële 
en/of immateriële bestaanscondities die volwaardig burgerschap mogelijk maken’. 

Nolan en Whelan (1996b) pleiten ervoor om de brede defi nitie van armoede te 
gebruiken in plaats van sociale uitsluiting. Zij citeren de armoededefi nitie van de eu 
uit 1984: ‘those with resources (material, cultural and social) that are so limited as 
to exclude them from the minimum acceptable way of life in the Member States in 
which they live’ (Eurostat 2000: 11). Hiermee willen zij aanduiden dat die defi nitie 
ook multidimensioneel is. Ter onderscheiding van sociale uitsluiting willen zij de 
term armoede beperken tot het gemis aan allerlei zaken (inclusief maatschappelijke 
participatie) die door de samenleving als noodzakelijk worden gezien en waarbij het 
gemis veroorzaakt wordt door onvoldoende inkomen en andere fi nanciële bron-
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nen. Hierdoor vallen er zaken buiten deze brede armoededefi nitie die wel tot sociale 
uitsluiting zouden behoren. Ook Uunk en Vrooman wijzen erop, dat – hoewel ook 
andere dan fi nanciële tekorten in de brede defi nitie van armoede zijn opgenomen – de 
oorzaak van al die tekorten wel altijd op fi nancieel gebied liggen (scp/cbs 2001: 144). 
Hierdoor zou de brede defi nitie van armoede toch afwijken van die van sociale uit-
sluiting, waar volgens hen tekorten niet noodzakelijkerwijs hoeven voort te komen 
uit fi nanciële tekorten, maar ook andere oorzaken kunnen hebben zoals ziekte, 
ouderdom, discriminatie, enzovoorts (zie ook: Muffels en Fouarge 2001: 11). 

Nolan en Whelan (1996b) twijfelen er echter aan of het concept sociale uitsluiting 
tot nu toe wel zodanig is gedefi nieerd en geoperationaliseerd dat deze andere zaken 
wel goed kunnen worden waargenomen. Micklewright (2002) ondersteunt hun 
preferentie voor het concept ‘armoede’ en betoogt dat nóch in het jaarrapport van 
Groot-Brittannië over armoede en uitsluiting, nóch in de analyses van Eurostat, iets 
kan worden aangewezen dat er niet in zou hebben gestaan als het concept sociale 
uitsluiting niet had bestaan. Met andere woorden: we kunnen wel zonder dat concept 
en we kunnen volstaan met het begrip armoede.

Het feit dat er vooralsnog geen goede defi nitie (en operationalisering) van sociale 
uitsluiting voorhanden is, aangrijpen om te concluderen dat het onderzoek zich dan 
maar beter kan beperken tot armoede, lijkt, gezien de beperkte inspanningen tot nu 
toe om het begrip te defi niëren, wel erg voorbarig (hoewel begrijpelijk). 

Indirecte ‘defi nitie’ van sociale uitsluiting
Weer anderen gaan er van uit dat sociale uitsluiting eigenlijk niet goed te defi niëren 
valt en kiezen voor een indirecte ‘defi nitie’ door aan te geven welke factoren de kans 
op sociale uitsluiting beïnvloeden. Het gaat dus niet om sociale uitsluiting zelf, maar 
om de mogelijke oorzaken ervan. Van een echte defi nitie is dus geen sprake. 

In onderzoek naar sociale uitsluiting in eu-verband is het ontbreken van een goede 
defi nitie pragmatisch opgelost door uit te gaan van veronderstelde risicofactoren. 
Sociale uitsluiting wordt afgemeten aan de hand van een aantal sociale indicatoren 
(aansluitend bij de dimensies van sociaal burgerschap die hierboven zijn genoemd) 
waarvan wordt verondersteld dat zij de kans op sociale uitsluiting beïnvloeden. 
Saraceno stelt echter dat in de praktijk vaak alleen arbeidsmarktparticipatie wordt 
genomen als hét criterium voor sociale insluiting of uitsluiting (‘Employment is the 
key route to integration and social inclusion; unemployment is the major factor of 
exclusion’ (ec 2000, in: Saraceno 2001: 3)). 
De ‘Eurostat Task Force on Social Exclusion and Poverty’ heeft besloten dat de statis-
tische analyse met betrekking tot sociale uitsluiting het beste trapsgewijs kan verlopen 
en moet starten bij:
– degenen met een laag inkomen; en vervolgens moet focussen op: 
– de arbeidsmarktpositie, gegeven het belang van werk voor sociale binding, sociale 

bescherming, status, contacten enz.; waarna:
– de samenhang tussen laag inkomen en een slechte arbeidsmarktpositie enerzijds 

en een aantal niet-fi nanciële welzijnsindicatoren anderzijds wordt bekeken (kennis en 
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vaardigheiden, toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, openbaar vervoer, sociale 
zekerheidssystemen). 

Micklewright (2002) geeft aan dat de regering (van Groot-Brittannië) sociale uit-
sluiting defi nieert als: een beknopte omschrijving van datgene wat kan optreden5 
(dus niet noodzakelijk hoeft te gebeuren) indien er een combinatie van problemen 
speelt, zoals: werkloosheid, laag inkomen, slechte huisvesting, onveiligheid, slechte 
gezondheid, scheiding (Social Exclusion Unit 2001: 10). De jaarlijkse rapportage over 
sociale uitsluiting geeft volgens hem alleen een groot aantal statistieken (dus voor 
elk onderwerp apart, zonder combinatie van risicofactoren), maar er wordt niet getracht 
het aantal sociaal uitgeslotenen te tellen, noch aan te geven welke indicatoren gere-
lateerd zijn aan armoede en welke aan sociale uitsluiting.

Ook in de Nationale Actieplannen van de eu-lidstaten wordt sociale uitsluiting 
(of insluiting) afgemeten aan een groot aantal risicofactoren, waarvan verondersteld 
wordt dat ze de kans op sociale uitsluiting verhogen: laag inkomen, laag gekwalifi -
ceerde arbeid, dakloosheid, zwakke gezondheid, immigratie, laag opleidingsniveau, 
school drop-outs, genderongelijkheid, discriminatie en racisme, arbeidsongeschikt-
heid, ouderdom, scheidingen, drugsmisbruik, alcoholisme en wonen in een probleem-
cumulatiegebied (Europese Commissie, 2002: 10). Het monitoren van risicofactoren 
zou inzicht moeten geven in de mate van sociale uitsluiting en de ontwikkeling daarin.

Bij de selectie van risicofactoren gaat het overwegend over indicatoren op individueel 
niveau, terwijl oorzaken van sociale uitsluiting ook op het macroniveau van de samenle-
ving kunnen worden gedefi nieerd. Door een team van Vlaamse onderzoekers zijn beide 
niveaus onderzocht, weliswaar alleen via de perceptie van burgers (Breda et al. 2003). In 
dit onderzoek is aan een steekproef van burgers gevraagd welke invloed zij toekennen 
aan een aantal oorzaken die op maatschappelijk niveau spelen en oorzaken van individu-
eel niveau. Ten aanzien van dit laatste is ook nog onderscheid gemaakt naar twee typen 
oorzaken: door het lot óf door eigen schuld. Het blijkt, dat 44% van de respondenten 
uitsluitend individuele oorzaken noemt, 7% ziet hoofdzakelijk maatschappelijke oorza-
ken en de rest (ongeveer de helft) ziet een combinatie van individuele en maatschappelijk 
factoren. Wat betreft de individuele oorzaken wordt in sterkere mate gedacht aan het 
individuele lot (pech) dan aan individuele schuld (Breda et al. 2003: 60).

2.2.3 Gemeenschappelijke elementen in begripsbepaling
Op grond van de vele verschillende omschrijvingen van het begrip ‘sociale uitslui-
ting’ komt Atkinson (1998) tot de conclusie dat hoe de defi nitie van sociale uitslui-
ting ook luidt, er drie gemeenschappelijke elementen in de discussie over sociale 
uitsluiting te onderscheiden zijn:
a Relativiteit: individuen worden uitgesloten van een bepaalde maatschappij. Uitslui-

ting kan alleen worden beoordeeld door naar iemands omstandigheden te kijken 
in relatie tot anderen in een gegeven situatie en gegeven tijd.

b Tijdsperspectief: sociale uitsluiting wordt niet alleen veroorzaakt door huidige 
omstandigheden, maar ook door het ontbreken van toekomstperspectief. 

c Actor van uitsluiting (‘agency’): mensen zijn uitgesloten door datgene wat iemand (of 
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instantie) doet of nalaat. De nadruk op ‘agency’ helpt de oorzaak van sociale uit-
sluiting opsporen en helpt bij de oplossing.

Het eerste (en wellicht ook het tweede) aspect lijkt overigens niet specifi ek voor sociale 
uitsluiting, maar speelt ook ten aanzien van armoede. Met betrekking tot ‘tijdsper-
spectief’ kan nog worden toegevoegd dat niet alleen het ontbreken van toekomst-
perspectief relevant is, maar dat ook de tijdsduur waarin men reeds in een bepaalde 
situatie verkeert, van wezenlijk belang is voor het vaststellen van sociale uitsluiting. 
Deze duur wordt overigens veelal als voorspeller gezien voor het toekomstperspectief 
dat men heeft: hoe langer men in een situatie zit, hoe moeilijker het is om er uit te 
komen. 

Het derde element, de actor van sociale uitsluiting (de ‘uitsluiters’), door Atkinson 
aangeduid als een gemeenschappelijk element in de discussie over sociale uitslui-
ting, ontbreekt juist in de lopende discussie. Evenmin komt het in de uitwerking 
van sociale uitsluiting zoals die in eu-onderzoek en het Nationaal Actieplan wordt 
gegeven, aan de orde. Dit kan als een gemis worden aangeduid. Het onvoldoende 
functioneren van bepaalde actoren of instanties of het ontbreken van deze actoren 
kan immers even goed het risico op sociale uitsluiting verhogen als kenmerken van 
de persoon (laag betaalde arbeid, laag opleidingsniveau enzovoorts). Analytisch 
bezien kunnen de actoren van uitsluiting op verschillende niveaus worden gedefi -
nieerd: macro, meso, micro. Het kan (op macroniveau) gaan om de overheid wiens 
beleid tot sociale uitsluiting kan leiden of wiens beleid ter bestrijding van sociale 
uitsluiting inadequaat kan zijn. Het kan (op mesoniveau) gaan om de uitvoerende 
instanties (zoals uwv, sociale diensten, gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen), 
die het overheidsbeleid moeten uitvoeren, maar dit op een zodanig wijze doen dat zij 
sociale uitsluiting genereren of onvoldoende tegengaan. Het kan ook gaan om niet 
door de overheid aangestuurde organisaties, zoals cliëntenorganisaties, belangen-
organisaties of bedrijven. Maar ook individuele burgers (op microniveau) kunnen als 
uitsluiters optreden door morele afkeuring van mensen die ‘anders’ zijn en door hen 
daarom buiten te sluiten (Schuyt en Voorham 2000). Ten slotte kan ook een individu 
zelf de oorzaak zijn van zijn of haar eigen sociale uitsluiting (‘zelfuitsluiting’). 

Behalve dat actoren op verschillende niveaus als uitsluiters kunnen optreden, 
kunnen ook algemene maatschappelijke ontwikkelingen tot sociale uitsluiting leiden. 
Te denken valt aan een recessie waardoor de werkloosheid oploopt of aan processen 
als individualisering en bureaucratisering waardoor burgers meer risico op sociale 
uitsluiting kunnen lopen. 

2.2.4  Aanverwante begrippen
In beleidsnota’s en in de literatuur wemelt het van aanverwante begrippen die 
vaak als synoniem voor sociale uitsluiting worden gebruikt, maar – in tegenstelling 
tot maatschappelijke tweedeling en sociale uitsluiting – meestal wel een weten-
schappelijke basis hebben en gedefi nieerd zijn. Termen als sociale cohesie, sociale 
(des)integratie, sociaal-economische achterstand, sociale ongelijkheid, sociale ach-
terstand, relatieve deprivatie, sociale segregatie, sociale segmentatie, sociale stra-
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tifi catie komt men naast en door elkaar tegen. Helaas zijn de defi nities hiervan en 
de verschillen ertussen ook niet altijd even helder. Conceptueel gezien gaat het om 
een warrig geheel waarbinnen het concept sociale uitsluiting nog een plaats moet 
vinden.

Al deze begrippen lijken in abstracte zin min of meer naar hetzelfde te verwijzen: 
in sociaal en/of sociaal-economisch opzicht zijn er verschillen tussen bevolkings-
groepen die uiteindelijk – bij te ver doorschieten – tot ontwrichting van de samenle-
ving zouden kunnen leiden. Een deel van de begrippen legt daarbij het accent op de 
relationele en culturele dimensie (cohesie, integratie e.d.), een deel op de materiële 
dimensie (relatieve deprivatie, sociaal-economische achterstand). Sommige begrip-
pen verwijzen naar een proces (sociale integratie), andere naar een toestand (sociale 
ongelijkheid, sociale achterstand).

Het voert hier te ver om alle concepten te bespreken. We lichten er twee concepten uit 
die tezamen relevante ingrediënten voor defi niëring van sociale uitsluiting kunnen 
geven: sociale cohesie en relatieve deprivatie, waarbij het eerstgenoemde verwijst 
naar de ‘relationele’ en het laatstgenoemde naar de ‘verdelingsdimensie’ van sociale 
uitsluiting. 

Sociale cohesie en relatieve deprivatie 
Sociale cohesie verwijst naar de deelname aan maatschappelijke instituties, de sociale 
contacten die mensen onderling onderhouden, en naar hun oriëntatie op collectieve 
normen en waarden (De Hart et al. 2002: 8 e.v.). Cohesie heeft betrekking op de 
binding die mensen hebben met een sociaal of politiek systeem en hun onderlinge 
betrokkenheid of solidariteit. Muffels en Fouarge noemen de term sociale cohesie 
de wetenschappelijke pendant van het maatschappelijk verschijnsel van sociale 
insluiting en uitsluiting (Muffels en Fouarge, 2000: 9). Hiermee sluiten ze aan bij de 
opvatting van de ‘Franse school’ (Durkheim) die de relationele dimensie van sociale 
uitsluiting benadrukt (Saraceno 2001). De verdelingsdimensie van sociale uitsluiting 
(die – zeker beleidsmatig gezien – ook belangrijk is) valt daarmee echter buiten 
beeld. Deze wordt ingevuld met het door Runciman (1966) geïntroduceerde begrip 
relatieve deprivatie. Dit geeft de relatieve sociale achterstand aan op een aantal 
aspecten van de leefsituatie, zoals achterstand in inkomen, huisvesting, gezond-
heid, sociale contacten, werksituatie en dergelijke. Het gaat om zowel materiële als 
niet-materiële verdelingsaspecten van de leefsituatie. Sociale cohesie en relatieve 
deprivatie zouden tezamen als de wetenschappelijke pendant van sociale uitsluiting 
kunnen worden gezien. Op die manier wordt invulling gegeven aan de verschillende 
dimensies van sociale uitsluiting.

Leefsituatie
Met de hierboven gegeven invulling sluit het concept sociale uitsluiting in veel 
opzichten aan bij het concept ‘leefsituatie’, zoals het scp dat in het verleden heeft 
ontwikkeld, en dat voortbouwde op het concept welzijn. De leefsituatie wordt door 
het scp beschreven aan de hand van een aantal sociale indicatoren. De selectie 
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hiervan is niet gebaseerd op theorie, maar pragmatisch gekozen, gebaseerd op erva-
ringen van anderen en met name op de oecd-lijst van sociale indicatoren.6 Deze 
indicatoren bestrijken verschillende levensdomeinen die een sterke overlap vertonen 
met aspecten van relatieve deprivatie, maar die ook betrekking hebben op maat-
schappelijke participatie (een indicator van sociale cohesie). De leefsituatie-index, 
gebaseerd op de verschillende sociale indicatoren, is een relatieve maatstaf. Dit 
betekent dat hij niet kan worden gebruikt om aan te geven dat de leefsituatie van een 
individu goed of slecht is, maar wel dat verschillen tussen groepen kunnen worden 
aangegeven en dat veranderingen in de tijd kunnen worden beschreven. Een verschil 
met sociale uitsluiting is, dat de leefsituatie-index is bedoeld om groepsgemiddelden 
in kaart te brengen, terwijl het bij sociale uitsluiting gaat om de achterstandspositie 
van mensen (de onderkant van de verdeling).

2.3 Kanttekeningen bij het concept sociale uitsluiting

2.3.1 Inleiding
De conceptuele exercitie van sociale uitsluiting in het vorige hoofdstuk leidt niet 
direct tot een defi nitie van dit concept. De in paragraaf 2.2 genoemde benaderingen 
om sociale uitsluiting te duiden, zijn ook weer bekritiseerd of aangevuld, onder 
andere door Uunk en Vrooman (scp/cbs2001), en door Saraceno (2001). De begrips-
bepaling van sociale uitsluiting lijkt een eindeloze discussie te worden waarin maar 
langzaam vooruitgang is te bespeuren, en waarin veel wordt ‘nagepraat’ (zie de 
nota’s van de Europese Unie en van wetenschappers en onderzoekers die betrokken 
zijn bij eu-onderzoek naar sociale uitsluiting). In deze paragraaf wordt getracht om 
op basis van wat er ligt, verder te komen met de omschrijving van wat sociale uitslui-
ting is. Gestreefd wordt naar een pragmatische – doch verantwoorde – invulling, een 
defi nitie die de inhoud dekt én die operationaliseerbaar is. Hiertoe wordt in para-
graaf 2.3.1 tot en met 2.3.7 een aantal kanttekeningen gemaakt bij de ontwikkeling 
van het concept tot nu toe. Deze hebben zowel het karakter van conclusies, als van 
commentaar en aanvullingen op datgene wat in paragraaf 2.2 is beschreven. Deze 
zullen aanleiding zijn voor aanpassingen of aanvullingen van de huidige operationa-
liseringen. In paragraaf 2.4 zal op basis hiervan een defi nitie worden geformuleerd, 
uitmondend in een conceptueel model. 

2.3.2 Twee hoofddimensies van sociale uitsluiting
De vele verschillende manieren, verschillende invalshoeken waarmee over sociale 
uitsluiting is geschreven, zijn in essentie steeds weer terug te brengen tot een onder-
scheid in twee hoofddimensies, die op verschillende manieren worden benoemd: 
– immateriële versus materiële bestaanscondities; of in andere woorden om:
– relationele versus verdelingsaspecten. 

Overigens worden de immateriële (respectievelijk de relationele) aspecten vaak alleen 
maar vermeld en niet nader uitgewerkt (zie de nap’s en het Joint report on social inclusion).
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Ook in het wrr-rapport Tweedeling in perspectief wordt uitgegaan van twee hoofd-
dimensies en wordt beschreven hoe maatschappelijke tweedeling (c.q. sociale uit-
sluiting) kan ontstaan: via culturele en materiële differentiatie. Hoewel het hier een 
wat abstracte uiteenzetting betreft, willen we hier toch enige aandacht aan schenken. 
Reden is dat in de wetenschappelijke en beleidsdiscussie over sociale uitsluiting deze 
twee dimensies – in wisselende bewoordingen – steeds weer terugkomen, maar dat 
deze daar niet in relatie tot elkaar worden bezien. De wisselwerking tussen de twee 
dimensies wordt in het wrr-rapport echter juist als cruciaal gezien in de verklaring 
waarom een samenleving wel of niet op breken komt te staan (in casu wanneer er 
sprake is van tweedeling of sociale uitsluiting) (wrr 1996: 24). Geschetst wordt dat 
een samenleving zich doorgaans ontwikkelt langs twee lijnen: er is differentiatie langs 
verticale en horizontale lijnen: ‘De eerste is geënt op culturele opvattingen (waarden, 
normen, ideeën), de tweede is geënt op materiële levenskansen…’ (wrr 1996: 24). Voor 
een evenwichtige samenleving is het nodig dat de sociaal relevante onderscheidingen 
zich op beide lijnen bevinden, zodat er kruisverbanden tussen bevolkingsgroepen 
ontstaan. Wanneer de sociaal relevante onderscheidingen zich exclusiever op één van 
beide lijnen gaan bevinden, worden de kruisverbanden geringer en tenslotte worden 
de grenzen tussen bevolkingsgroepen moeilijker doordringbaar. Uiteindelijk raakt de 
samenleving dan georganiseerd op basis van dat ene criterium. In extreme vorm leidt 
de eerste lijn tot een plurale of verzuilde samenleving en de tweede lijn tot een standen- 
of klassensamenleving. Beide ontwikkelingen leiden tot een sterke sociale segmen-
tatie, waarbij groepen uit de ene zuil, respectievelijk klasse vrijwel geen contacten 
hebben buiten die zuil, respectievelijk klasse. Sterke sociale segmentatie is over het 
algemeen aanleiding tot sociale cohesie binnen het segment, maar tot geringe cohesie 
tussen segmenten, tot wederzijdse sociale uitsluiting. 

Conclusie
Enigszins vrij vertaald betekent voorgaande dat er ter voorkoming van sociale uitslui-
ting aandacht moet zijn voor gelijktijdige inbedding op het economisch-structurele 
én sociaal-culturele domein. De defi nitie en operationalisering van sociale uitsluiting 
zullen dan ook beide hoofddimensies moeten bevatten. 

2.3.3 Defi niëren van risicofactoren is geen defi nitie van sociale uitsluiting
In de nap’s/incl en in eu-nota’s met betrekking tot sociale uitsluiting wordt uitgegaan 
van risicofactoren voor het monitoren van sociale uitsluiting. Risicofactoren geven 
de kans op sociale uitsluiting weer. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat elk van de 
genoemde factoren medebepalend is, dus een oorzaak is voor de mate van sociale 
uitsluiting (hoe sociale uitsluiting dan ook gedefi nieerd moge zijn). Arbeidspartici-
patie en inkomen worden daarbij als de belangrijkste risicofactoren gezien. Saraceno 
stelt echter de vraag of de veronderstelde sterke samenhang tussen de verschillende 
begrippen wel terecht is. Zij constateert dat recent onderzoek de theoretische en 
empirische validiteit van een relatie tussen werkloosheid, armoede en sociale uit-
sluiting ter discussie stelt (Saraceno 2001: 5, 9). Empirisch onderzoek laat volgens 
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haar zien dat er geen erg sterke samenhang is tussen armoede en werkloosheid, 
noch tussen armoede en sociaal isolement of psychisch welbevinden (Gallie 1999; 
Gallie en Pauham 2000).7 Wat betreft deze samenhang is er volgens Saraceno grote 
variatie tussen sociale groepen en tussen verschillende landen (al naar gelang hun 
sociale zekerheidssysteem, familiearrangementen, cultuur enzovoorts). Nolan en 
Whelan komen echter in hun onderzoeken tot de conclusie dat er weinig verschil is 
tussen de eu-landen wat betreft de relatie tussen inkomenshoogte en deprivatie-indi-
catoren: deze relatie is in de meeste landen zwak (Nolan en Whelan 1996a, 1996b). Ook 
de auteurs van het rapport De aanpak van sociale uitsluiting in gezinnen met jonge kinderen 
zijn van mening dat er bij de indicatoren van sociale uitsluiting een te grote nadruk 
wordt gelegd op een laag inkomen. Uit hun onderzoek in een aantal eu-landen blijkt 
dat vooral de niet fi nanciële indicatoren uiterst belangrijk zijn als indicator voor soci-
ale uitsluiting (Home-Start International 2002: 41). Overigens constateren Muffels 
en Fouarge (2000: 14) voor Nederland wel een sterke samenhang tussen armoede en 
immaterieel welzijn, maar slechts een beperkte samenhang tussen armoede en mate-
rieel welzijn. 

Als de constatering van beperkte samenhang al kan worden gedaan ten aanzien 
van de risicofactor inkomen (en arbeidsparticipatie), zal deze zeker gedaan kunnen 
worden voor de andere – vermoedelijk minder dominante – risicofactoren die door 
de eu worden genoemd (ouderdom, gezondheid, echtscheiding enzovoorts). Met 
behulp van de afzonderlijke risicofactoren is het verschijnsel sociale uitsluiting 
zelf dus nog niet goed gedefi nieerd, zeker niet zolang de samenhang tussen deze 
factoren niet is vastgesteld. Het is dus de vraag of afzonderlijke monitoring van de 
genoemde risicofactoren voldoende inzicht geeft in de ontwikkeling van sociale 
uitsluiting. 

Andersom lijkt het ook niet beleidsconform dat het vaststellen van ontwikkeling 
in sociale uitsluiting zo rechtstreeks afhankelijk wordt gemaakt van risicofactoren 
als werkloosheid, laag opleidingsniveau, laag inkomen. Terugdringing van sociale 
uitsluiting zou immers (of juist) ook moeten betekenen dat de leefomstandigheden 
van burgers mét deze risicofactoren, maar bij wie deze factoren vaak niet of moeilijk 
beïnvloedbaar zijn, zodanig verbeteren dat zij minder sociaal uitgesloten raken. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om burgers die langdurig van een sociaal minimum leven 
en geen kans op betaald werk hebben, die chronisch ziek of gehandicapt zijn, die 
geringe leercapaciteit hebben, die door hun beperkte mogelijkheden aangewezen 
zijn op laag gekwalifi ceerde arbeid. Het doel is (of zou dat ook moeten zijn) om ook 
voor deze groepen terugdringing van sociale uitsluiting te bewerkstelligen, terwijl 
de genoemde risicofactoren voor deze groepen niet (kunnen) wijzigen. 

Conclusie
Het is van belang onderscheid te maken in de risicofactoren die leiden tot het proces 
van sociale uitsluiting en de situatie van sociale uitsluiting zelf. Het eerste kan worden 
aangeduid als de oorzaak van sociale uitsluiting, het tweede als resultaat. Bij sociale 
uitsluiting als resultaat gaat het om factoren die het ‘sociaal uitgesloten zijn’ ken-
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merken, uitgesplitst naar het uitgesloten zijn op verschillende dimensies in het sociaal-
cultureel en economisch-structureel domein. Sociale uitsluiting als oorzaak kan 
gedefi nieerd worden met behulp van de risicofactoren die de kans om sociaal uitge-
sloten te raken beïnvloeden. Empirisch onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre 
de risicofactoren ook daadwerkelijk leiden tot sociale uitsluiting als toestand. Het 
gaat dus om de volgende causale keten: 
risicofactoren → proces van sociale uitsluiting → sociale uitsluiting als toestand. 

2.3.4 Weinig aandacht voor cumulatie en gradatie
Het multidimensionele karakter van sociale uitsluiting krijgt in de begripsomschrij-
ving veel aandacht. Met name daarin zou het zich onderscheiden van armoede. De 
multidimensionaliteit komt zowel tot uiting in de verschillende kenmerken waarmee 
sociale uitsluiting als toestand kan worden beschreven als in de verschillende risico-
factoren die kunnen leiden tot sociale uitsluiting.8 Er wordt in onderzoeksliteratuur 
vaak (impliciet) van uitgegaan dat monitoring van sociale uitsluiting kan plaatsvin-
den door de afzonderlijke risicofactoren in kaart te brengen. Multidimensionaliteit 
betekent echter ook dat meerdere risicofactoren tezamen, in combinatie met elkaar, 
een rol spelen. Verondersteld kan worden dat voor een individu de kans op sociale 
uitsluiting wordt vergroot indien er bij hem/haar sprake is van een cumulatie van 
risicofactoren. Volgens sommige auteurs wordt door sociale wetenschappers (met 
name economen) echter veelal alleen lippendienst bewezen aan het multidimensi-
onele aspect van sociale uitsluiting en beperken zij zich in de praktijk veelal tot de 
risicofactoren inkomen en arbeid (Papadopoulos en Tsakloglou 2001).

Vanwege het multidimensionele karakter lijkt het onvoldoende informatief om 
via monitoring van de afzonderlijke risicofactoren vast te stellen of er sprake is van 
toename of vermindering van sociale uitsluiting. Immers: zou kunnen worden 
geconcludeerd dat de sociale uitsluiting is afgenomen, als de (langdurige) werkloos-
heid is afgenomen? Of dat de sociale uitsluiting is toegenomen, als de wachtlijsten in 
de zorg zijn toegenomen? 

Monitoring van afzonderlijke sociale indicatoren geeft inzicht in de mate waarin 
het overheidsbeleid op die betreffende terreinen wordt gerealiseerd, en is dus goed 
voor de vbtb,

9 maar geeft onvoldoende zicht op de ontwikkeling van sociale uitslui-
ting. Met name geeft het weinig inzicht omdat de dimensies op gelijkwaardige wijze 
worden gepresenteerd. Aannemelijk is echter dat de ene risicofactor, bijvoorbeeld 
dakloosheid, tot een grotere mate van sociale uitsluiting leidt dan een andere, bij-
voorbeeld beperkte toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor gehandicapten. 

Conclusie
Onderschreven kan worden dat sociale uitsluiting een multidimensioneel verschijn-
sel is. Dit uit zich ook in multidimensionaliteit van risicofactoren. Voor het vaststel-
len van de kans op sociale uitsluiting zal gekeken moeten worden naar cumulatie 
van effecten van risicofactoren. Op welke wijze risicofactoren cumuleren en met 
welke sterkte, is niet op voorhand aan te geven. Dit zal empirisch moeten worden 
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vastgesteld. Uiteraard kan wel op basis van beleidsuitgangspunten vooraf worden 
aangegeven welke risicofactoren voor het beleid relevant zijn.

2.3.5 Een ‘consumentistische’ invulling van sociaal burgerschap
De operationalisering van de risicofactoren voor sociale uitsluiting is in de nap’s en 
door de eu tot nu toe sterk gebaseerd op het ontbreken van toegang van de burger 
tot inkomen, de arbeidsmarkt en overheidsvoorzieningen. Er wordt sterk gedacht 
vanuit de rechten van sociaal burgerschap: de burger als ‘consument’ van overheids-
voorzieningen. De plichten van sociaal burgerschap – als ‘producent’ van sociaal 
burgerschap-, tot uiting komend in het actief burgerschap komen niet of nauwelijks 
in beeld.10 Invulling van een actief burgerschap komt bijvoorbeeld tot uiting in 
het naleven van de arbeidsplicht, verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de 
medeburger, maatschappelijke betrokkenheid, maar ook zich gedragen conform de 
geldende wet- en regelgeving. De operationalisering van sociale uitsluiting, zoals 
die tot nu toe in de meeste nap’s11 en door de eu wordt gegeven, weerspiegelt niet de 
verschuiving die het overheidsbeleid het afgelopen decennium heeft doorgemaakt 
van een ‘aansprakencultuur’, waarbij de rechten voorop stonden, naar een groter 
evenwicht tussen rechten en plichten (zie ook: Dercksen en Engbersen in: wrr 
1999: 121-127). Het niet voldoen aan de plichten van burgerschap (resulterend in 
normatieve of culturele uitsluiting) kan echter evenzeer als een oorzaak van sociale 
uitsluiting (of zelfuitsluiting) worden gezien als de onvoldoende toegang tot rechten 
behorend bij sociaal burgerschap. 

Met andere woorden: sociale uitsluiting wordt niet alleen bepaald door structurele 
beperkingen (in de zin van beperkte toegang tot arbeidsmarkt en overheidsvoorzie-
ningen), maar ook door bepaalde culturele, normatieve ‘beperkingen’ (het onvoldoende 
naleven van dominante waarden en normen). 

Het is echter de vraag in hoeverre dit een beleidsrelevante dimensie is. De overheid 
heeft zich de afgelopen decennia immers terughoudend opgesteld in beïnvloeding 
van waarden en normen.12 Anderzijds is met name naar aanleiding van de reacties 
van burgers tijdens de verkiezingen in 2002 gebleken dat het functioneren van de 
samenleving in het nauw kan komen als deze factor wordt veronachtzaamd. De 
waarden- en normendiscussie is inmiddels op de politieke agenda geplaatst.

Overigens is het niet eenvoudig om concreet te maken wanneer er sprake is van 
culturele, normatieve integratie. In welke mate dient men zich volgens een bepaald 
waarden- en normenpatroon te gedragen, welke waarden en normen zijn dat dan, en 
wanneer is een subcultuur zodanig strijdig met de heersende cultuur dat dat leidt tot 
(zelf )uitsluiting? Deze vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden. Wel kan worden 
gesteld dat men zich in ieder geval behoort te gedragen conform de geldende wet- en 
regelgeving. Dit betekent onder andere dat men niet discrimineert op grond van 
geloof, ras, sekse of geaardheid. Voor zover het niet gaat om zaken die in de wet zijn 
geregeld, maar om algemene waarden en normen die in onze samenleving belang-
rijk worden geacht, zou een sterke afwijking van het gemiddelde kunnen worden 
gedefi nieerd als ‘onvoldoende culturele integratie’. Gowricharn spreekt in dit ver-
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band over het niet voldoen aan ‘culturele normbeelden’, die hij omschrijft als: opvat-
tingen die binnen een cultuur als ideaal én als feitelijke norm voor gedrag gelden. 
Voor de westerse cultuur noemt hij als voorbeelden van dergelijke normbeelden: de 
homo economicus, doelrationeel handelen, hard werken, aandacht voor een goede 
opvoeding, goede buren zijn (Gowricharn in: Engbersen en Gabriëls 1995: 210). 
Confl icterende culturele normbeelden worden door Gowricharn als een belangrijke 
oorzaak gezien voor de gebrekkige integratie van allochtonen in de dominante insti-
tuties van de Nederlandse samenleving. 

Conclusie
Het niet naleven van wet- en regelgeving en het zich niet gedragen conform een 
aantal belangrijke waarden en normen is kenmerkend voor sociale (zelf )uitsluiting. 
Er is dan sprake van onvoldoende normatieve integratie. 

2.3.6 Weinig aandacht voor sociale infrastructuur op lokaal niveau
Aandacht voor sociale uitsluiting is, met name op eu-niveau – sterk ingegeven door 
de armoedeproblematiek die weer zijn oorsprong vond in de hoge werkloosheid 
beginjaren negentig. Hierdoor sluit het in kaart brengen van sociale uitsluiting sterk 
aan bij indicatoren van inkomen en arbeidsparticipatie (terreinen van het ministerie 
van szw). Voor zover er andere dimensies aan bod komen gaat het vooral om het 
ontbreken van toegang tot (semi-)overheidsvoorzieningen op verschillende terreinen 
(‘social rights’). In de lijst van eu-indicatoren (de lijst van Laken, zie bijlage A) is 
weinig aandacht voor de terreinen van het welzijnsbeleid. In Nederland is sociale uit-
sluiting wel degelijk een onderwerp voor het welzijnsbeleid. In de Welzijnswet is de 
volgende doelstelling opgenomen: ‘het bevorderen van maatschappelijke participatie 
en het bestrijden van een achterstandspositie en het voorkomen dat mensen in een 
achterstandspositie raken’ (rmo 2000: 51). 

In welzijnstermen wordt het tegengaan van sociale uitsluiting aangeduid als het 
bevorderen van sociale cohesie en sociale integratie. Om een goede sociale cohesie 
en een geslaagde integratie te bereiken is het van belang over een adequate sociale 
infrastructuur te beschikken, die in de Welzijnsnota 1999-2002 als volgt wordt gedefi ni-
eerd: ‘de formele (institutionele) en informele (relationele) kaders die burgers in 
staat stellen om aan de samenleving deel te nemen en met elkaar sociale relaties 
aan te gaan. Sociale infrastructuur heeft een formele component (professionele 
organisaties, diensten en voorzieningen) en een informele component (bijdrage van 
burgers)’ (vws 1999). De rmo onderscheidt vier dimensies van sociale integratie, 
waarvan de tweede en derde dimensie de sociale infrastructuur vormen (rmo 2000: 
101).
– sociaal-economische positie: hoogte van het inkomen, het al dan niet hebben van 

betaald werk en de aard van de werkzaamheden, het behaalde opleidingsniveau 
en de wijze waarop de persoon gehuisvest is; 

– deelname aan institutionele netwerken: deelname aan verenigingen, emancipatiebewe-
gingen; gebruik maken van politieke partijen en vakbonden; 
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– beschikking over persoonlijke relatie- en sociale netwerken: contacten tussen gezins- 
en familieleden, met vrienden en kennissen, met buren en collega’s;

– zelfstandigheid en zelfredzaamheid: ontbreken van lichamelijke, zintuiglijke en geeste-
lijke beperkingen (voor de dagelijkse levensverrichtingen niet afhankelijk zijn van 
anderen); beschikken over sociale en technische vaardigheden en het omgaan met 
de veelheid aan informatie die middels nieuwe technologieën wordt aangeleverd.

De rmo stelt dat het overheidsbeleid zich sterk richt op de eerste dimensie van integratie 
en is van mening dat er aanvullend beleid nodig is dat de sociaal-relationele aankno-
pingspunten in de samenleving beter benut (rmo 2000: 9-10). De Raad pleit uitdrukke-
lijk niet voor een uitbreiding van voorzieningen, maar voor een aanpassing van de sociale 
infrastructuur, o.a. het stimuleren door de overheid van het zelforganiserend vermogen 
van burgers. De lokale dimensie, die nu in de risicofactoren voor sociale uitsluiting nau-
welijks aandacht krijgt, komt hiermee ook uitdrukkelijker in beeld.

Dit sluit ook aan bij het pleidooi dat Dekker (2002) houdt voor een (hernieuwde) 
verdere ontwikkeling van de zogenaamde ‘civil society’, gedefi nieerd als het institu-
tionele domein van vrijwillige associaties, zoals het lokale verenigingsleven, ideële 
belangenorganisaties, recreatieve clubs (zie ook Putnam 2000: 13). Deelname aan de 
‘civil society’ speelt volgens Dekker een belangrijke rol in de vorming van de publieke 
opinie (de identifi catie van collectieve problemen) en de vorming van sociaal kapitaal 
(het in sociale netwerken opgeslagen vermogen tot samenwerking, gebaseerd op 
normen en sociaal vertrouwen). Met de ‘civil society’ wordt aandacht gevraagd voor 
vraagstukken van sociale cohesie en de voorwaarden van het beschaafd samenleven 
van burgers, waarmee het kan worden gezien als een instrument om sociale uitslui-
ting tegen te gaan. In de afgelopen decennia hebben met name de kerk, maar ook 
andere vrijwillige associaties sterk aan belang ingeboet. Er zou volgens Dekker meer 
aandacht moeten zijn voor een verdere ontwikkeling van de ‘civil society’, zodat vrij-
willige associaties weer een grotere rol kunnen spelen in de publieke-opinievorming 
en de vorming van samenbindend en overbruggend sociaal kapitaal. 

In relatie tot de sociale infrastructuur op lokaal niveau is het ook zinvol om eens 
opnieuw te kijken naar de invulling van het Sociale Vernieuwingsbeleid van beginjaren 
negentig (dat weer een opvolger was van het beleid ten aanzien van Probleem Accumu-
latie Gebieden). Daarbij werden 3 ‘cirkels’ van beleidsterreinen onderscheiden:
1 arbeid en inkomen;
2 de dagelijkse leefomgeving;
3 welzijn, gezondheid, cultuur en onderwijs.
Overigens gold ook binnen het Sociale Vernieuwingsbeleid de eerste ‘cirkel’ van 
arbeid en inkomen als het belangrijkste middel om sociale integratie te bevorderen. 

Een centraal element in het Sociale Vernieuwingsbeleid was de directe benadering van 
de individuele burger op lokaal niveau (wijken/buurten), via een integrale aanpak. 
Daarbij is ook expliciet aandacht geschonken aan de bestrijding van ‘verloedering’ 
van de buurt, van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens. Het betreft hier aspecten 
die in de tot nu toe ontwikkelde indicatoren voor sociale uitsluiting niet of nauwe-
lijks aan bod zijn gekomen, maar die als indicatoren kunnen worden gezien voor 
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uitsluiting van burgers in de openbare ruimte. In het Regeerakkoord van het eerste 
kabinet-Balkenende wordt deze vorm van uitsluiting als volgt verwoord: ‘Waar het 
gevoel van veiligheid verdwijnt en een klimaat van onveiligheid groeit, neemt de 
saamhorigheid af, groeit de achterdocht en verdwijnt het vertrouwen tussen burgers 
onderling en tussen burger en overheid.’ (Regeerakkoord 2002, hoofdstuk ‘Veiligheid’). 
Onveiligheid is daarmee gedefi nieerd als een risicofactor voor sociale uitsluiting.

Conclusie
In de uitwerking van het concept sociale uitsluiting dient ook de sociale infrastruc-
tuur te worden betrokken, uiteengelegd in institutionele netwerken (zowel op 
buurtniveau als daarbuiten) en persoonlijke- en relatienetwerken. Onvoldoende 
beschikbaarheid van formele en informele netwerken is een risicofactor die de kans 
op sociale uitsluiting verhoogt. Onvoldoende ondersteuning door deze netwerken 
is een kenmerk van sociale uitsluiting zelf (als toestand). Een slechte kwaliteit van 
de dagelijkse leefomgeving (zowel fysiek als sociaal), en met name het aspect van 
(on)veiligheid, vormt een risicofactor voor sociale uitsluiting.

2.3.7 Geen aandacht voor verschillende niveaus van sociale uitsluiting 
Er wordt in literatuur en onderzoek weinig aandacht geschonken aan het multi-niveau 
aspect van sociale uitsluiting. Toch lijkt het zinvol om verschillende niveaus te onder-
scheiden, omdat hierdoor het inzicht in de oorzaken van sociale uitsluiting wordt 
vergroot, en daarmee ook in de mogelijkheden om sociale uitsluiting tegen te gaan. 
– het macroniveau van de samenleving als geheel (bv. culturele uitsluiting; uitsluiting 

door wetgeving; uitsluiting door een economische crisis);
– het mesoniveau van bedrijven, instanties, formele instituties en formele netwerken 

(uitsluiting van arbeidsparticipatie, uitsluiting van verenigingen);
– het microniveau van informele netwerken in de eigen buurt, van primaire sociale 

netwerken (sociaal isolement; uitsluiting van informele participatie). 
 

De moderne samenleving is sterk pluriform en kent vele leefwerelden, sociale groepen 
waarvan men al dan niet deel kan uitmaken. Sociale insluiting binnen de ene groep 
kan echter sociale uitsluiting betekenen van andere groepen of van de samenleving 
als geheel (het verschijnsel van in- en outgroup). Maar ook kunnen verschillende ver-
schijningsvormen van sociale uitsluiting als alternatieven van elkaar dienen. Sociale 
uitsluiting op het ene niveau, bijvoorbeeld geen toegang tot een betaalde werkkring, 
zou heel goed kunnen worden gecompenseerd door sociale insluiting op een ander 
niveau, bijvoorbeeld binnen het persoonlijke netwerk; zeker als dit gepaard gaat met 
het verrichten van mantelzorg (onbetaald werk). 

Conclusie
Bij de uitwerking van sociale uitsluiting dient aandacht te zijn voor verschillende 
niveaus waarop sociale uitsluiting kan plaatsvinden. 
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2.3.8 Indicatoren voor sociale uitsluiting eenzijdig gericht op (potentiële) beroeps- 
 bevolking
De wijze waarop de risicofactoren van sociale uitsluiting tot nu toe worden gedefi ni-
eerd, waarbij arbeidsparticipatie een zeer belangrijke, zo niet cruciale, rol inneemt, 
leidt er impliciet toe dat de aandacht vooral is gericht op sociale uitsluiting onder de 
(potentiële) beroepsbevolking. Sociale uitsluiting bij kinderen of bij ouderen wordt 
in het nap 2001 en 2003 niet als specifi ek probleem behandeld. De meeste indicato-
ren voor sociale uitsluiting, met name ‘arbeid en inkomen’, zijn bijvoorbeeld voor 
kinderen niet van toepassing; alleen via de invloed van hun ouders. In de literatuur 
(en in beperkte mate in onderzoek) over de armoedecultuur wordt vaak gewezen 
op de intergenerationele overdraagbaarheid van armoede (en ‘dus’ ook van sociale 
uitsluiting). Het onderwerp sociale uitsluiting bij kinderen staat in de Verenigde 
Staten (en in de nabije toekomst waarschijnlijk ook binnen de eu) tamelijk hoog op 
de agenda en het is alleen al daarom zinnig om dit onderwerp voor Nederland verder 
uit te werken. Ten aanzien van kinderen zou – naast toegang tot onderwijs – ook 
toegang tot recreatie en sport als een belangrijk criterium kunnen worden gezien. 
In de Rapportage Jeugd 2002 wordt gewezen op de toegenomen aandacht voor de vrije 
tijd als ‘leertijd’ voor jongeren (Zeijl et al. 2003: 4,5). Jeugdwetenschappers zijn het 
erover eens dat de huidige complexe en veranderlijke samenleving hoge eisen stelt 
aan de jeugd en dat de benodigde vaardigheden om tot zelfstandigheid te komen 
niet alleen op school en gezin worden verworven, maar in steeds grotere mate in de 
vrije tijd worden ontwikkeld. ‘Participatie in vrije tijdsvoorzieningen is … één van de 
instrumenten om jongeren te betrekken bij de samenleving en de tweedeling tussen 
kansarme en kansrijke jeugd te verkleinen.’ (Zeijl et al. 2003: 7).

De dominantie van arbeidsmarktpositie als risicofactor voor sociale uitsluiting 
leidt ertoe dat sociale uitsluiting bij ouderen (65-plussers) niet goed in beeld komt. 
Door de nog steeds toenemende levensverwachting zullen meer mensen meer jaren 
zonder arbeidsparticipatie doorbrengen. Andere factoren, zoals type huisvesting, 
een onveilige woonomgeving, al dan niet hebben van thuiszorg, sociale participatie 
(bijvoorbeeld deelname aan verenigingen), zullen bij deze categorie de kans op 
sociale uitsluiting in sterkere mate beïnvloeden dan (hun voormalige) arbeidsparti-
cipatie. Meer aandacht voor deze leeftijdsgroep in de uitwerking van risicofactoren 
en kenmerken van sociale uitsluiting lijkt van belang, zeker met de toenemende 
vergrijzing en de toenemende gezinsverdunning in de komende decennia (waardoor 
ouderen gemiddeld genomen minder kinderen hebben om sociale contacten mee te 
onderhouden).

Ook bij andere kwetsbare groepen wiens achterstandspositie slechts in beperkte 
mate door het al dan niet hebben van betaalde arbeid wordt beïnvloed, zoals gehan-
dicapten, kunnen andere factoren een meer cruciale rol spelen dan het hebben van 
betaald werk. Het is niet ondenkbaar dat de verschillende vormen van formele en 
informele sociale participatie compenserend of aanvullend voor elkaar zijn. Bijvoor-
beeld: voor niet-werkenden kan het verrichten van vrijwilligerswerk een compensatie 
zijn voor het gemis aan maatschappelijke participatie via betaalde arbeid. De com-
penserende werking is mede afhankelijk van leeftijd en leefsituatie.13
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Conclusie
Als het erom gaat sociale uitsluiting voor de totale bevolking, en niet alleen voor de 
(potentiële) beroepsbevolking, in kaart te brengen, dan is het van belang om in de 
uitwerking van risicofactoren er rekening mee te houden dat voor verschillende levens-
fases (jeugd, werkzame levensfase, ouderen) of voor verschillende posities (geslacht, 
etniciteit, gehandicapten) ook verschillende risicofactoren een rol kunnen spelen.

2.4 Defi nitie sociale uitsluiting

2.4.1 Inleiding
De defi niëring van het begrip sociale uitsluiting heeft in de literatuur – tot nu toe – voor 
een belangrijk deel plaatsgevonden door het te contrasteren met het begrip armoede 
(zie § 2.2). Mede op grond van de in paragraaf 2.3 gemaakte kanttekeningen is het de 
vraag of de theoretische en methodologische ontwikkeling van het concept niet meer 
baat hebben bij een combinatie van beide: sociale uitsluiting heeft dan zowel betrek-
king op de relationele als de verdelingsdimensie (zowel op immateriële als materiële 
aspecten); sociale uitsluiting duidt niet alleen op het proces van uitgesloten worden 
(dynamisch), maar ook op de feitelijke toestand van sociaal uitgesloten zijn (statisch); 
en de oorzaken van sociale uitsluiting kunnen zowel in het individu als in de omge-
ving zijn gelegen. Het enige onderscheid dat overblijft is dat het bij sociale uitsluiting 
altijd om meerdere dimensies gaat (multidimensioneel), terwijl armoede in enge zin 
alleen op het fi nanciële, materiële aspect betrekking heeft (unidimensioneel). 

 
Hoewel uit voorgaande paragrafen het concept sociale uitsluiting niet vanzelfsprekend 
als een helder, eenduidig verschijnsel boven komt drijven, kunnen wel enkele uit-
gangspunten worden geformuleerd voor een conceptueel model waarmee sociale 
uitsluiting wordt gedefi nieerd: 
– Er dient onderscheid te worden gemaakt in kenmerken die de feitelijk gerealiseerde 

sociale uitsluiting weergeven (toestandskenmerken) en in risicofactoren die de 
kans op sociale uitsluiting vergroten (proceskenmerken).

– Sociale uitsluiting heeft betrekking op twee hoofddimensies: het gaat om uit-
sluiting op het sociaal-culturele èn economisch-structurele domein; binnen elke 
hoofddimensie zijn ook weer verschillende andere dimensies te onderscheiden 
(multidimensionaliteit).

– De risicofactoren, oorzaken van sociale uitsluiting, kunnen gelegen zijn op 
verschillende niveaus: op het niveau van individuele kenmerken (micro), op het 
niveau van uitvoeringsinstanties, maatschappelijke instellingen, werkgevers, 
medeburgers (meso), op het niveau van de samenleving, overheid en maatschap-
pelijke ontwikkelingen (macro). 

– Er is pas sprake van sociale uitsluiting als de achterstand langdurig is en als per-
spectief op verbetering in de toekomst ontbreekt.
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Hieronder wordt achtereenvolgens ingegaan op de defi nitie van sociale uitsluiting 
als toestand en op de defi nitie van risicofactoren die de kans op sociale uitsluiting 
verhogen, dit wil zeggen die het proces van sociale uitsluiting veroorzaken.

2.4.2 Defi nitie van sociale uitsluiting als toestand
Kenmerkend voor sociale uitsluiting (als toestand) is dat er sprake is van achterstand 
op zowel de sociaal-culturele als de economisch-structurele dimensie. De eerstge-
noemde dimensie wordt – mede op basis van de kanttekeningen in paragraaf 2.3 

– uiteengelegd in de subdimensies sociale participatie en normatieve integratie. 
De tweede hoofddimensie heeft betrekking op verdelingsaspecten en valt uiteen in 
materiële deprivatie en toegang tot voorzieningen waar iedere burger recht op heeft 
(‘social rights’). 

In kader 2.2 is verder invulling gegeven aan de verschillende dimensies van sociale 
uitsluiting als toestand. 

Kader 2.2  Kenmerken van sociale uitsluiting als toestand
 
a sociaal-culturele uitsluiting
onvoldoende sociale participatie

onvoldoende deelname aan formele en informele sociale netwerken, inclusief vrijetijds-
besteding; onvoldoende sociale ondersteuning; sociaal isolement; onvoldoende sociale 
betrokkenheid; voor allochtonen: ontbreken van contact met autochtonen;

onvoldoende culturele/normatieve integratie

onvoldoende naleving van centrale waarden en normen behorend bij actief sociaal 
burgerschap: gering arbeidsethos, geringe opleidingsbereidheid, niet stemmen, 
misbruik sociale zekerheid, delinquent gedrag; afwijkende pedagogische opvattingen, 
afwijkende opvattingen over rechten en plichten van vrouwen/mannen;

b economisch-structurele uitsluiting
materiële deprivatie

tekort aan middelen voor elementaire levensbehoeften en materiële goederen, ‘life 
style’ deprivatie, problematische schulden; betalingsachterstanden (m.n. woonlasten); 
geen mogelijkheden om geld te lenen

onvoldoende toegang tot ‘social rights’ ((semi-)overheidsvoorzieningen)

wachtlijsten en/of (fi nanciële) drempels voor gezondheidszorg, onderwijs (met name 
ten behoeve van kinderen), huisvesting, rechtsbijstand, maatschappelijke dienstverle-
ning, schuldhulpverlening, arbeidsbemiddeling, sociale zekerheid, maar ook zakelijke 
dienstverlening zoals banken en verzekeringsinstellingen; onvoldoende veiligheid en 
leefbaarheid woonomgeving.
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Absoluut versus relatief
De hier beschreven kenmerken van sociale uitsluiting kunnen de indruk wekken dat 
zij een absolute grens aangeven. Er wordt immers gesproken over ‘onvoldoende’ en 
over ‘een tekort aan’. Waar de grens ligt tussen onvoldoende en voldoende, of tussen 
wel en geen tekort, is echter niet op voorhand exact aan te geven. Tenminste, als men 
sociale uitsluiting niet beperkt tot dak- en thuislozen en drugsverslaafden; groepen 
waarvan met grote zekerheid kan worden gesteld dat zij uitgesloten zijn. Met sociale 
uitsluiting worden echter ook minder extreme verschijningsvormen bedoeld. Eerder 
in dit rapport is al opgemerkt dat – taalkundig gezien – de term sociale uitsluiting 
weliswaar naar een absoluut verschijnsel verwijst, maar dat het voor de hand ligt dat 
het om een relatieve positie gaat (zie § 2.2.1). Mogelijk zou een absolute defi nitie de 
voorkeur verdienen in het onderzoek naar sociale uitsluiting, maar dat lijkt op dit 
moment niet mogelijk en het is de vraag of dat ooit mogelijk wordt. Ook de discussie die 
in het internationale armoedeonderzoek is gevoerd over de noodzaak en de moge-
lijkheid van een absolute versus een relatieve benadering van armoede, heeft niet 
geleid tot een duidelijk antwoord. Sen (1983) pleitte in die discussie vrijwel als enige 
voor een absolute maatstaf en bekritiseerde de relatieve armoedematen die door de 
meeste armoedeonderzoekers worden gebruikt. Hij is van mening dat inkomen geen 
goede maat voor armoede is. Volgens hem gaat het erom of mensen in staat zijn om 
bepaalde belangrijke functies tot op een zeker minimumniveau te vervullen (capabili-
ties). Indien zij dit niet kunnen, dan is er sprake van armoede. Het betreft niet alleen 
zaken als te eten hebben, gekleed en gehuisvest zijn, maar ook volwaardig en met 
zelfrespect kunnen participeren in het maatschappelijk verkeer. Dit soort zaken zijn 
volgens Sen absolute menselijke basisbehoeften. De goederen en middelen (lees: 
inkomen) die nodig zijn om die basisbehoeften te vervullen, kunnen echter per tijd 
en per plaats verschillen en zijn daarmee relatief (Sen 1995: 185 e.v.). Armoede kan 
tegen deze achtergrond omschreven worden als het onvermogen (ontbreken van 
capabilities) om de absolute basisbehoeften op een minimaal acceptabel niveau te rea-
liseren. Toch blijft het nog steeds de vraag wat dat minimale niveau precies inhoudt, 
waar de absolute grens nu ligt en welke vermogens daarvoor nodig zijn. Ook Sen 
komt niet tot een operationalisering en afbakening van zijn begrip capabilities en hij 
geeft geen duidelijke maatstaven wat tot de menselijke basisbehoeften hoort en wat 
niet. Daardoor is het in zijn benadering evenmin mogelijk om tot een absolute maat-
staf te komen.

Vanwege het probleem om een absolute grens aan te geven, zal ook in dit onder-
zoek worden volstaan met een relatieve defi nitie van sociale uitsluiting. Kenmerkend 
voor sociale uitsluiting is dan dat er sprake is van een relatieve achterstand op meer-
dere dimensies. Hiermee onderscheidt het zich van armoede (in enge zin) dat alleen 
betrekking heeft op materiële deprivatie. De conditie dat het om meerdere dimensies 
moet gaan, betekent nog niet dat er pas sprake is van sociale uitsluiting als er op alle 
dimensies tekorten zijn. Empirisch onderzoek zou meer licht kunnen werpen op de 
vraag welke dimensies essentieel zijn, wil er sprake zijn van sociale uitsluiting. Een 
ander aspect dat in empirisch onderzoek zou kunnen worden nagegaan, is, of er 
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bepaalde grenzen kunnen worden aangegeven beneden welke er sprake is van soci-
ale uitsluiting. Voorlopig kan echter alleen worden gesteld dat de mate van sociale 
uitsluiting groter is naarmate er op meer dimensies achterstand is en naarmate deze 
achterstand groter is. 

Objectieve en subjectieve indicatoren
De hierboven beschreven indicatoren zijn gedefi nieerd in termen van feitelijke 
tekorten op verschillende dimensies. In dit onderzoek wordt ernaar gestreefd om 
met zo objectief mogelijke indicatoren sociale uitsluiting te meten.14 Deze keuze is 
gebaseerd op de veronderstelling dat objectieve indicatoren een belangrijker aan-
grijpingspunt vormen voor het beleid dan subjectieve. Niettemin is inzicht in de 
subjectieve evaluatie van sociale uitsluiting ook van belang. Uit onderzoek blijkt dat 
de subjectieve beleving en de objectieve situatie niet altijd met elkaar overeen hoeven 
te stemmen. Bovendien kan deze samenhang sterk verschillen tussen categorieën. 
Ouderen (65-plussers) bijvoorbeeld scoren met objectieve indicatoren vaak slechter 
dan jongeren, maar beleven hun situatie vaak als beter. Voor het optimaliseren van 
beleid is het voor de overheid ook van belang op de hoogte zijn van de belevingswe-
reld van haar burgers en de verschillende doelgroepen daarin. 

Als subjectieve indicatoren van de verschillende dimensies kan worden gedacht 
aan de volgende:
– eenzaamheidsgevoelens ( ten aanzien van onvoldoende sociale participatie);
– het gevoel hebben ‘anders’ te zijn ( ten aanzien van onvoldoende culturele/norma-

tieve integratie);
– armoedebeleving (ten aanzien van materiële deprivatie); 
– gevoel hebben gediscrimineerd te worden door instanties (ten aanzien van onvol-

doende toegang tot voorzieningen). 
Ook informatie over individuele preferenties kan van belang zijn om te bepalen of 
de aan- of afwezigheid van bepaalde kenmerken tot uitsluiting leidt. Immers, als 
men geen behoefte heeft aan bepaalde zaken, zal het ontbreken daarvan niet tot een 
tekortbeleving leiden. 

2.4.3 Defi nitie van risicofactoren voor sociale uitsluiting
Naast kenmerken die de feitelijk gerealiseerde sociale uitsluiting weergeven, kunnen 
ook risicofactoren worden onderscheiden die de kans op sociale uitsluiting vergro-
ten. Deze hebben enerzijds betrekking op persoons- en achtergrondkenmerken die 
niet of nauwelijks door het beleid te beïnvloeden zijn. Het gaat om de volgende ken-
merken, waarbij de verwachte risicogroep tussen haakjes staat aangegeven: 
– leeftijd (ouderen);
– geslacht (vrouwen; genderongelijkheid);
– burgerlijke staat (alleenstaande);
– familie- en gezinssamenstelling (geen/weinig familie, gezin met kinderen, 

alleenstaande ouder);
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– sociale afkomst (laag opleidingsniveau ouders);
– etniciteit (westerse/niet-westerse allochtoon).

Anderzijds betreft het risicofactoren die wel in bepaalde mate door het beleid 
kunnen worden beïnvloed (tussen haakjes staan de verwachte risicokenmerken): 
– redzaamheid: lichamelijke/psychische belemmeringen voor zelfstandig functioneren, 

onvoldoende ict-vaardigheden, analfabetisme, onvoldoende competenties voor 
sociaal burgerschap (waaronder onvoldoende ‘bureaucratische vaardigheden’);15

– gezondheid: slechte gezondheid, chronisch ziek/gehandicapt, psychosociale/psy-
chische problematiek, verslaving;

– opleiding: niet voltooid, laag opleidingsniveau, geringe arbeidsmarktgerichtheid; 
– arbeidsmarktpositie: langdurige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, laag gekwa-

lifi ceerde arbeid;
– inkomen: laag huishoudinkomen, inkomen (langdurig) onder armoedegrens,16 

schulden; 
– fysieke en sociale leefomgeving: dakloosheid, verblijf in (zorg)instelling, achterstands-

wijk, geen/weinig voorzieningen in woonbuurt (buurthuis, speelterrein e.d.), aan-
wezigheid sociaal netwerk.

In feite gaat het bij al deze beïnvloedbare risicofactoren om individuele en maat-
schappelijke hulpbronnen waarover mensen kunnen beschikken om hun leven vorm 
te geven. Er zij op gewezen dat inkomen en arbeid niet als kenmerken van sociale uit-
sluiting, maar alleen als risicofactoren voor sociale uitsluiting staan vermeld, terwijl 
deze twee dimensies in eu-onderzoek centraal staan bij het monitoren van sociale 
uitsluiting. Een laag inkomen of ontbreken van arbeid hoeven echter niet per defi nitie 
tot een situatie van sociale uitsluiting te leiden. Een laag inkomen (of werkloosheid) 
kan leiden tot materiële deprivatie, omdat men niet in staat is noodzakelijke goederen 
aan te schaffen; het kan ook leiden tot sociale isolatie, omdat het geld en de gelegen-
heid ontbreken voor het onderhouden van sociale contacten. Omgekeerd kunnen 
mensen materieel gedepriveerd zijn (bijvoorbeeld problematische schulden hebben) 
of sociaal geïsoleerd zijn, zonder dat zij een laag inkomen hebben of werkloos zijn. 

Verondersteld kan worden dat de kans op sociale uitsluiting toeneemt naarmate er 
meer risicofactoren aanwezig zijn (cumulatie). Daarbij kunnen de verschillende fac-
toren ook verschillende gewichten hebben. Hoe dit uitwerkt zal uit empirisch onder-
zoek moeten blijken. Daarbij zal ook blijken hoe risicofactoren variëren naar sociale 
categorie. Eerder is al aangegeven dat in de operationalisering van de risicofactoren 
rekening zou moeten worden gehouden met verschillen tussen risicogroepen (met 
name naar levensfase). Door meer expliciet aandacht te geven aan risicofactoren als 
zelfredzaamheid, gezondheid, leefomgeving en sociale netwerken wordt hieraan 
tegemoet gekomen.

De veronderstelling dat er sprake is van cumulatie van effecten van risicofactoren 
laat onverlet dat er bij de onderlinge relatie tussen risicofactoren sprake kan zijn van 
causaliteit. Zo zal opleiding van invloed zijn op de arbeidsmarktpositie, die vervolgens 
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weer bepalend is voor de inkomenshoogte, die op haar beurt weer gevolgen heeft 
voor de woonomgeving (zie ook: Whelan 2001). In de analyses in hoofdstuk 4 zal met 
de causaliteitsvolgorde tussen risicofactoren rekening worden gehouden, maar deze 
wordt niet expliciet in het conceptueel model (fi guur 2.2) weergegeven. 

Meerdere actoren
Tot nu toe is er alleen gesproken over risicofactoren die bij het individu of huishou-
den liggen. Sociale uitsluiting is – uiteraard- niet alleen een gevolg van risico’s op het 
individuele niveau (blaming the victim). Het individu is niet de enige actor in het sociale 
uitsluitingsproces. Ook andere actoren, op andere niveaus, spelen een rol. Een actor 
op macroniveau is bijvoorbeeld de overheid, die in geval van onvoldoende of inade-
quaat beleid kan bijdragen aan de sociale uitsluiting van burgers. Op mesoniveau 
spelen de instanties die het overheidsbeleid moeten uitvoeren, een rol. Hun wijze van 
uitvoering kan leiden tot sociale uitsluiting. Maar ook werkgevers, medeburgers, de 
samenleving als geheel en de ontwikkelingen daarin, zoals een economische reces-
sie, individualisering, immigratie van groepen die sterk vasthouden aan tradities 
(bijvoorbeeld: vasthouden aan de ondergeschikte positie van de vrouw), verstedelij-
king, bureaucratisering, discriminatie, stigmatisering, enzovoorts, zijn actoren die 
kunnen bijdragen aan het sociaal uitsluiten van burgers. Al deze ‘actoren’ worden 
voor de volledigheid wel in het model opgenomen, maar – behalve het individu 

– zullen zij in dit onderzoek niet zelfstandig empirisch worden onderzocht. Infor-
matie over de rol van deze actoren komt slechts beschikbaar voor zover daarover in 
dit onderzoek vragen zijn gesteld aan de respondenten. Schematisch weergegeven 
ziet het hiervoor besprokene er als volgt uit.
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Bron: SCP (SU’03) 

Figuur 2.2 Conceptueel model: risicofactoren en kenmerken van sociale uitsluiting

micro:  personen/huishoudens

contextuele risicofactoren

onbeïnvloedbare 
risicofactoren

- leeftijd 
- geslacht 
- burgerlijke staat
- familie- en 
  gezinssamenstelling
- sociale afkomst
- etniciteit
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2.5 Samenvatting

In dit hoofdstuk is het concept sociale uitsluiting verkend. Daarbij is allereerst 
geconstateerd dat het verschijnsel niet nieuw is, maar veel gelijkenis vertoont met de 
‘maatschappelijke tweedeling’, een term die in de jaren tachtig van de vorige eeuw in 
de politiek zijn intrede deed. Ook wetenschappelijk gezien zijn er veel aanverwante 
begrippen, waarvan ‘sociale cohesie’ en ‘relatieve deprivatie’ als de meest relevante 
eruit zijn gelicht. Gebleken is dat over het verschijnsel sociale uitsluiting op veel ver-
schillende manieren wordt geschreven. Maar vaak gaat dit gepaard met een begrips-
bepaling van sociale uitsluiting ten opzichte van armoede: ofwel om aan te geven 
waarin sociale uitsluiting verschilt van armoede, ofwel om duidelijk te maken dat er 
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eigenlijk geen verschil is tussen de brede defi nitie van armoede en sociale uitsluiting. 
Vaak ook vindt omschrijving van sociale uitsluiting plaats als een gevolg van bepaalde 
risicofactoren. Het gevolg is sociale uitsluiting, maar hoe dit ‘gevolg’ eruit ziet, blijft 
echter impliciet. Van een duidelijk defi nitie is nóch in beleid, nóch in wetenschap en 
onderzoek op dit moment sprake.

In dit hoofdstuk is ook een aantal nuanceringen aangebracht in de discussie over 
de defi nitie van sociale uitsluiting. Op grond daarvan is duidelijk onderscheid aange-
bracht in de feitelijke kenmerken van sociale uitsluiting als toestand en in de risico-
factoren die de kans op sociale uitsluiting beïnvloeden. Zo vormt een laag inkomen 
een risicofactor, maar is er pas sprake van sociale uitsluiting als dit ook tot materiële 
deprivatie leidt, bijvoorbeeld in de vorm van problematische schulden. Ten aanzien 
van de feitelijke kenmerken van sociale uitsluiting is onderscheid gemaakt in meerdere 
dimensies. Er is sprake van multidimensionaliteit, waarbij de twee hoofddimensies 
(sociaal-culturele en economisch-structurele uitsluiting) zijn onderverdeeld in: 
– onvoldoende sociale participatie; 
– onvoldoende normatieve integratie; 
– materiële deprivatie;
– onvoldoende toegang tot ‘social rights’. 
Een individu is in sterkere mate sociaal uitgesloten naarmate men op meer dimen-
sies en in sterkere mate achterstand ondervindt. 
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Noten

1  Een term gebezigd door literatuuronderzoekers (Godschalk 1985).
2  Hierin verschilt het begrip sociale uitsluiting van maatschappelijke tweedeling: maat-

schappelijke tweedeling kan niet als een individueel kenmerk worden gezien. 
3  Zie ook de huidige discussie over opvoeden, waarin de individualisering en het (deels) 

wegvallen van de traditionele pedagogische infrastructuur (familie, buurt, kerk, jonge-
renwerk, speeltuin, sportvereniging e.d.) als een belangrijke oorzaak wordt gezien van 
problemen bij jongeren (De Winter 1995; rmo 2001).

4  De leefsituatie-index is bedoeld om welzijn te meten, vergelijkbaar door de tijd. In de 
index zijn de volgende dimensies opgenomen: gezondheid, woonsituatie, diversiteit 
vrijetijdsactiviteiten, bezit duurzame consumptiegoederen, vakantie, mobiliteit, sociale 
participatie en sportbeoefening.

5  Er wordt geen nadere invulling gegeven aan ‘datgene wat kan optreden’.
6  In de index zijn de volgende dimensies opgenomen: gezondheid, woonsituatie, diver-

siteit vrijetijdsactiviteiten, bezit duurzame consumptiegoederen, vakantie, mobiliteit, 
sociale participatie en sportbeoefening.

7  Waarmee Saraceno impliciet ‘sociaal isolement’ en ‘psychisch welbevinden’ als ken-
merken van sociale uitsluiting invult. 

8  In deze paragraaf wordt alleen ingegaan op de multidimensionaliteit van risicofactoren.   
9  vbtb: Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording. Alle ministeries zijn sinds enige 

tijd verplicht hun beleid te verantwoorden volgens de vbtb-methode.
10  Zie: Van Gunsteren (wrr) (red.) (1992), Eigentijds burgerschap. Den Haag: Sdu.
11  Dit geldt tot op zekere hoogte ook voor het Nederlandse nap 2001, maar in mindere 

mate voor het Nederlandse nap 2003.
12  Zie: Peschar en Wesselingh (1995: 240). Zij bekritiseren de ontwikkeling dat onderwijs 

steeds meer wordt gezien als middel voor het overdragen van kennis en vaardigheden 
en geven aan dat onderwijs ook zou moeten bijdragen aan de vorming van actief burger-
schap. 

13  Zo kan bijvoorbeeld het deelnemen aan institutionele netwerken voor ouderen of 
huisvrouwen een goed middel tot sociale insluiting zijn. En zo kan voor jeugdige drop-
outs het deelnemen aan een sportvereniging een zekere compensatie vormen voor het 
ontbreken van contacten via de opleiding.

14 Omdat de informatie over de objectieve indicatoren via de respondenten wordt verkregen 
in een mondelinge enquête gaat het om percepties van de objectieve situatie. 

15  Nauta (1995) formuleert de volgende competenties voor sociaal burgerschap (dit zijn 
competenties die een burger moet bezitten om in alle maatschappelijke sferen volwaar-
dig te kunnen participeren): vermogen tot identifi catie, vermogen tot representatie, 
aanspreekbaarheid, weerbaarheid (op kunnen komen voor rechten). Deze competenties 
zijn echter erg lastig te operationaliseren ten behoeve van onderzoek.

16  Verschillende defi nities van armoedegrenzen zijn mogelijk. In ieder geval zal in dit 
onderzoek (ook) het beleidsmatig minimum als grens worden gehanteerd.
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3 De data

3.1 Inleiding

In de uitgebreide theoretische verkenning in hoofdstuk 2 zijn risicofactoren voor 
sociale uitsluiting benoemd, alsmede een groot aantal indicatoren waarmee sociale 
uitsluiting kan worden gedefi nieerd. Om een empirische invulling aan het conceptu-
ele model te kunnen geven, zijn deze risicofactoren en indicatoren zo goed mogelijk 
geoperationaliseerd en via een nieuwe dataverzameling is informatie verzameld (in 
het vervolg aangeduid door middel van de afkorting su’03 (= Sociale uitsluiting 2003)). 
Omdat verwacht kan worden dat personen die sociaal uitgesloten zijn, relatief moeilijk 
voor deelname aan onderzoek te motiveren zijn, is extra aandacht geschonken aan de 
benadering van de respondenten.

In dit hoofdstuk wordt de specifi eke aanpak voor su’03 toegelicht. Allereerst 
wordt de onderzoeksopzet besproken (§ 3.2). In paragraaf 3.3 komt de responsver-
antwoording en representativiteit van de responsgroep aan bod. In paragraaf 3.4 
volgt een eerste beschrijving van de onderzoeksgroep naar risicofactoren. De inde-
ling in risicogroepen die daar wordt besproken, vormt een belangrijke basis voor de 
analyses in de volgende hoofdstukken. 

3.2 Onderzoeksopzet

Aanleiding voor nieuwe dataverzameling
In het vooronderzoek dat aan dit rapport ten grondslag ligt, en waarover is gerap-
porteerd in het werkdocument Sociale uitsluiting (Jehoel-Gijsbers 2003), is reeds een 
aantal analyses verricht waarbij het in hoofdstuk 2 gepresenteerde conceptuele 
model als leidraad heeft gediend. Het betrof hier secundaire analyses op basis van in 
2002 op het scp beschikbare databestanden. Gebleken is toen dat voor een volledige 
analyse van het model deze bestanden op een aantal punten tekort schieten. In de 
afsluitende paragraaf van het werkdocument werd om de volgende redenen dan ook 
gepleit voor een nieuwe dataverzameling:
– De beschikbare databestanden hebben de beperking dat niet alle variabelen uit 

het conceptueel model tezamen in een zelfde bestand zijn opgenomen. In een 
nieuwe dataverzameling kan dit in principe wel het geval zijn, waardoor de ver-
schillende indicatoren binnen dezelfde onderzoeksgroep kunnen worden onder-
zocht. Hierdoor wordt het ook mogelijk een samengestelde index voor sociale 
uitsluiting te construeren, waarmee tevens aan de multidimensionaliteit van het 
concept recht kan worden gedaan. 

– In reguliere enquêtes is er meestal sprake van selectieve uitval, met name van 
groepen met een hoog risico op sociale uitsluiting. Bij een nieuwe dataverzame-
ling kan extra aandacht worden besteed aan een representatieve vertegenwoordi-
ging van respondenten.
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– De voor het werkdocument beschikbare databestanden die informatie geven 
over risicofactoren en kenmerken van sociale uitsluiting dateren van 1999 of 
2000. Voor een goed inzicht dat tevens ook beleidsrelevant is, zijn actuelere data 
gewenst; met name ook omdat er sinds 2001 sprake is van een verslechtering van 
de werkgelegenheidssituatie die invloed kan hebben op een aantal aspecten van 
sociale uitsluiting.

Onderzoeksopzet
In de zomer van 2003 is door het scp de nieuwe dataverzameling opgezet die tot doel 
had de mate van sociale uitsluiting, de omvang van risicogroepen en de relatie tussen 
individuele risicofactoren en sociale uitsluiting in beeld te brengen. Dit wil zeggen: 
de variabelenblokken ‘boven de stippellijn’ in het conceptuele model (zie fi guur 2.2). 
Hiervoor zijn microdata (data op persoons- of huishoudensniveau) nodig, waarbij de 
verschillende factoren in hetzelfde bestand aanwezig dienen te zijn.1 Gezien de aard 
van de variabelen betekent dit dat enquête-onderzoek op persoons- of huishoudni-
veau moet worden verricht. Een belangrijk probleem hierbij is, dat bepaalde groepen 
minder geneigd zijn aan onderzoek deel te nemen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat laag 
opgeleiden, uitkeringsontvangers, allochtonen en bewoners van achterstandswijken 
via enquête-onderzoek minder worden bereikt dan anderen. En juist dergelijke groe-
pen vormen de risicogroepen voor sociale uitsluiting. Een tweede probleem is dat het 
bij sociale uitsluiting bijna per defi nitie om een relatief beperkt deel van de bevolking 
gaat, zodat dit verschijnsel in een representatieve landelijke steekproef moeilijk kan 
worden waargenomen. Op de volgende wijze is getracht aan deze problemen zoveel 
mogelijk tegemoet te komen: 
– Voor de selectie van respondenten is er allereerst gestratifi ceerd naar statusscore 

van woonwijken (postcodegebieden). Deze statusscore is gebaseerd op het gemid-
deld inkomen per wijk, het percentage met een laag inkomen, het percentage 
laagopgeleiden en het percentage werklozen in een postcodegebied.2 In totaal zijn 
er ruim 3800 postcodegebieden in Nederland, die ten behoeve van de steekproef-
trekking zijn gerangschikt naar statusscore en vervolgens zijn verdeeld in vijf 
quintielen. De helft van de interviews (431) is afgenomen in 20 wijken uit het vijfde 
(laagste) quintiel wat betreft statusscore, en de andere helft (429) in 30 wijken met 
een statusscore uit het eerste (hoogste) tot en met het vierde quintiel. Door over-
sampling van de huishoudens uit lage statuswijken is getracht een redelijk aantal 
sociaal uitgeslotenen in de responsgroep aan te treffen, waardoor de analysemo-
gelijkheden worden verruimd;

– De interviews zijn mondeling bij de mensen thuis afgenomen door interviewers 
van Research voor Beleid. Daarbij kon de interviewer de potentiële respondent in 
verschillende talen (Turks, Arabisch, Engels) een korte brief overhandigen waarin 
het doel van het onderzoek werd uitgelegd en waarin bij deelname een beloning 
van 10 euro in het vooruitzicht werd gesteld;

– Het streven was om in de achterstandswijken de interviews zoveel mogelijk te 
laten afnemen door tweetalige interviewers (Turks/Nederlands, Marokkaans/
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Nederlands), die de beschikking hadden over een in het Turks respectievelijk 
Arabisch vertaalde vragenlijst.3 Bovendien hadden alle interviewers behalve een 
Nederlandse vragenlijst ook een in het Engels vertaalde vragenlijst ter beschikking; 

– Er is op toegezien dat het percentage allochtone respondenten representatief is 
voor de betreffende wijk; het bureau voor dataverzameling had de verplichting om 
per wijk een voorafgesteld percentage allochtonen te interviewen (quota-sampling);

– Er is gekozen voor de zogenoemde random walk methode, waarbij de interviewer 
volgens een bepaalde instructie adressen moet benaderen. Hierbij liggen de 
adressen waar geïnterviewd moet worden niet vooraf vast.4 Een voordeel van 
deze methode is, dat met eenzelfde budget meer respondenten kunnen worden 
geïnterviewd. Deze methode draagt wel het risico in zich dat alleen ‘makkelijke’ 
adressen worden benaderd. Op verschillende manieren is getracht dit te voorkomen. 
Allereerst , zoals reeds genoemd, door stratifi catie naar wijk en quotering voor 
allochtonen, en vervolgens door elke wijk in vier deelgebieden te verdelen. Aan de 
enquêteurs zijn per deelgebied startadressen gegeven, vanaf welke zij bij elk derde 
adres dienden aan te bellen. Op deze manier is een goede spreiding van de adres-
sen over de gehele wijk gegarandeerd en wordt voorkomen dat alleen de ‘betere’ 
straten in een wijk in het onderzoek worden betrokken. Verder dienden de inter-
viewers zowel overdag als ‘s avonds op pad te gaan;

– Research voor Beleid, het onderzoeksbureau dat de dataverzameling uitvoerde, 
hield gedurende de periode van enquêtering nauwkeurig bij of de respons per 
wijk en het aantal geënquêteerde allochtonen per wijk volgens planning verliep. 
Tijdens hun route door de wijken hebben de interviewers random-walk-kaarten 
ingevuld die zij regelmatig aan het onderzoeksbureau moesten insturen. Deze 
kaarten bevatten informatie over het aantal benaderingen, weigeringen, geslaagde 
interviews en het aantal geïnterviewde allochtone respondenten. Op basis van 
tussentijdse resultaten werden enquêteurs per wijk aangestuurd om door te gaan 
of te stoppen met het enquêteren van respondenten, waarbij per wijk ook werd 
gecontroleerd op het aandeel allochtonen in de responsgroep. Eén op de tien res-
pondenten is teruggebeld om te controleren of er inderdaad een interviewer langs 
was geweest en om te controleren of de antwoorden op een aantal vragen klopten 
met wat de interviewers hadden gemeld. 

Overigens wordt een groep die vrijwel zeker en in sterke mate sociaal uitgesloten is, 
namelijk de verslaafden en dak- en thuislozen, in de hier toegepaste onderzoeksopzet 
gemist. Benadering van deze groepen vereist een zeer specifi eke en arbeidsintensieve 
aanpak, waarvoor in dit onderzoek geen plaats was. Door Lourens et al. (2002) wordt 
het aantal ‘verkommerden en verloederden’ voor Nederland op circa 110.000 geschat. 
Ook personen die langdurig in instellingen verblijven (zoals instellingen voor maat-
schappelijke opvang, intramurale zorginstellingen, gevangenissen e.d.) lopen, bijna 
per defi nitie, een groot risico op sociale uitsluiting. Echter ook deze groepen konden 
niet in su’03 worden betrokken. Dit betekent dat de mate van sociale uitsluiting die 
in dit rapport wordt vastgesteld een onderschatting is van de werkelijke omvang. 
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De dataverzameling heeft plaatsgevonden in de zomer van 2003. Er is geïnterviewd 
met behulp van computergestuurde vragenlijsten (capi). Dit wil zeggen dat de 
enquêteurs de antwoorden rechtstreeks op een laptop konden invoeren. Indien een 
enquêteur gebruik maakte van de op papier vertaalde vragenlijsten in het Turks, Ara-
bisch of Engels werden de antwoorden rechtstreeks op de laptop (dus in de Neder-
landse versie) ingevuld. Als gevolg van een onjuiste doorverwijzing in de vragenlijst 
bleek overigens een aantal vragen niet te zijn gesteld aan bepaalde groepen respon-
denten, waarvoor een herbenadering noodzakelijk bleek.5 

De gemiddelde ‘kale’ interviewtijd (dit wil zeggen de tijd dat gebruik werd gemaakt 
van de laptop) bedroeg 58 minuten in de lage statuswijken en 49 minuten in de andere 
wijken. Dit verschil in tijdsduur tussen de wijken was vooraf verwacht en ingecalcu-
leerd. De interviewers gaven aan dat de respondenten in de lage statuswijken meer 
moeite hebben met de begrippen in de vragenlijst en daarnaast vaak ook om een 
praatje verlegen zitten. Zij wijdden vaker uit en bleken sneller afgeleid dan respon-
denten in de wijken met een hogere statusscore. 

Onderzoeksgroep
Om sociale uitsluiting in kaart te brengen zouden bij voorkeur alle huishoudleden 
moeten worden geïnterviewd. Een groot aantal risicofactoren heeft immers zijn uitwer-
king op huishoudniveau (of wordt op huishoudniveau gemeten) en kan consequenties 
hebben voor alle leden van het huishouden. Met name de gevolgen voor sociale uitslui-
ting bij kinderen zijn relevant. Inzicht hierin kan behulpzaam zijn bij de overheidstaak 
kinderen te beschermen, indien ouders of andere verzorgers daarin tekortschieten. 
Voorts kan het meer zicht geven op het proces van intergenerationele overdraagbaarheid 
van armoede en sociale uitsluiting. Ook op eu-niveau is in de afgelopen jaren speciaal 
aandacht voor sociale uitsluiting bij kinderen ontstaan (Micklewright 2002).

Om fi nanciële en praktische redenen was een dergelijke onderzoeksopzet, waarin alle 
huishoudleden worden ondervraagd, niet haalbaar. Er is voor gekozen om de hoofdbe-
woner of diens partner te interviewen. Indien de respondent niet alleen woonde, is een 
aantal vragen gesteld over (of aan6) de eventuele partner en over eventuele kinderen. 
Wat betreft de partner ging het er vooral om een aantal risicofactoren in kaart te bren-
gen, zoals maatschappelijke redzaamheid, gezondheid, werk, uitkering en inkomen; 
factoren die hun weerslag kunnen hebben op de situatie van het huishouden. In totaal is 
van 547 partners (van 860 respondenten) informatie ingewonnen. Met behulp van deze 
informatie kan het risiconiveau van het huishouden beter in beeld worden gebracht. Zo 
zal een slechte beheersing van de Nederlandse taal door de respondent een minder groot 
risico voor sociale uitsluiting vormen indien men een partner heeft die de taal wel goed 
beheerst. Wat betreft de kinderen zijn enkele vragen gesteld over kenmerken van sociale 
uitsluiting: zijn zij lid van (sport-)verenigingen, is er voldoende geld om hen goed te 
voeden en te kleden, zijn er problemen met betaling van de schoolkosten voor kinderen, 
verwacht men dat zij het gewenste opleidingsniveau halen. 

Studenten zijn buiten het onderzoek gehouden, omdat zij het beeld van sociale uit-
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sluiting verstoren. Zij wonen relatief vaak in wijken met een lage statusscore, hebben 
een relatief laag inkomen en scoren hoog op aspecten van materiële deprivatie. Toch 
kan deze groep moeilijk als sociaal uitgesloten worden beschouwd vanwege hun door-
gaans gunstige toekomstperspectieven. 

De onderzoeksgroep bestaat dus uit hoofden van particuliere huishoudens of hun 
partner, exclusief studenten. Dak- en thuislozen en personen die langdurig in instel-
lingen verblijven behoren niet tot de onderzoeksgroep. Dit betekent dat de gegevens 
uit su’03 – na herweging vanwege de oversampling in achterstandswijken – kan worden 
gegeneraliseerd naar de zelfstandig wonende bevolking, exclusief studenten. 

3.3 Operationalisering

3.3.1 Inleiding
De vragenlijst volgt de in het conceptueel model onderscheiden risicofactoren en 
kenmerken van sociale uitsluiting (‘boven de stippellijn’). Er is zoveel mogelijk aan-
gesloten bij bestaande operationaliseringen en defi nities uit scp- en/of cbs-onder-
zoek. Een groot deel van de vragen die de basis vormen voor de Leefsituatie-index 
van het scp is in de vragenlijst opgenomen. 

De wijze van dataverzameling legde uiteraard wel enige restricties op aan de 
vragenlijst: 

Het aantal vragen dat gesteld kon worden diende te worden afgestemd op de 
maximale tijdsduur van het interview (maximaal 1 uur); hetgeen betekende dat 
enkele risicofactoren en kenmerken van sociale uitsluiting niet of minder uitgebreid 
aan bod konden komen dan voor een optimale operationalisering van het conceptu-
eel model wenselijk zou zijn geweest;

De vraagstelling diende eenvoudig en concreet te zijn. Hoewel deze voorwaarde 
voor elk enquête-onderzoek wenselijk is, geldt dat in dit onderzoek in sterkere mate. 
Bewoners van achterstandswijken zijn gemiddeld laag opgeleid en zullen meer 
moeite hebben met moeilijke en abstracte vraagstellingen dan bewoners van niet-
achterstandswijken;

Meer dan in ander onderzoek dienden vragen gesteld te worden over onderwerpen 
die door de respondent als ‘bedreigend’ zouden kunnen worden ervaren (bijvoorbeeld 
vragen over fraude of het maken van schulden). Dit betekende dat over deze onder-
werpen niet altijd naar ‘het naadje van de kous’ kon worden gevraagd, maar enige 
terughoudendheid diende te worden betracht. 

3.3.2 Operationalisering van risicogroepen
In paragraaf 2.4.3 is een opsomming gegeven van een groot aantal risicofactoren 
met de daarbij behorende risicogroepen. Voor vrijwel al deze groepen konden de 
benodigde vragen worden opgenomen in de vragenlijst. In tabel 3.1 is te zien welke 
risicogroepen zijn onderscheiden. Enkele van deze risicogroepen behoeven een toe-
lichting, ófwel omdat het nieuwe operationaliseringen betreft, ófwel omdat de grens 
waarbij men wel of niet tot de risicogroep wordt gerekend, enigszins arbitrair is. 
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Het gaat om de wijze waarop gezondheid en maatschappelijke redzaamheid in 
kaart is gebracht. 

Gezondheid
Op verschillende manieren is aan de risicofactor gezondheid invulling gegeven. 
Met name is daarbij aandacht besteed aan de psychische gezondheid. In tabel 3.1 is 
aangegeven dat bij 10% sprake is van een geringe mate van psychisch welbevinden 
en dat 15% veel last heeft van psychosomatische klachten. Omdat beide typen van 
psychische gezondheid gemeten zijn met behulp van een schaalscore, die slechts een 
relatieve positie aangeeft, is het voor een juiste interpretatie van deze percentages 
nodig te weten bij welke score men als risicogroep is aangeduid. 

Voor het meten van psychisch welbevinden is gebruikt gemaakt van de Mental 
Health Index (mhi) met 5 items. Deze vormen een deelschaal uit een uitgebreidere 
schaal van 36 items (de Short Format 36), die een internationale standaard vormt 
voor het meten van gezondheid. De mhi-5 wordt gezien als een standaard voor het 
meten van psychische gezondheid. Gevraagd wordt aan te geven hoe vaak men in de 
afgelopen vier weken:
a erg zenuwachtig was;
b zo erg in de put zat dat niets de respondent kon opvrolijken;
c kalm en rustig was;
d zich neerslachtig en somber voelde;
e zich gelukkig voelde. 
De antwoordmogelijkheden op deze items zijn: voortdurend (0), meestal (1), vaak 
(2), soms (3), zelden (4) en nooit (code 5). De index is, conform de standaard,7 als 
volgt berekend: er wordt over de 5 items met antwoordscores van 0 tot en met 5 een 
somscore gemaakt, die dus maximaal 25 kan bedragen (de items c en e zijn omge-
codeerd). Deze score wordt vermenigvuldig met 4 zodat een persoon zonder enige 
psychische klachten een score van 100 bereikt. Bij een gemiddelde score onder de 60 
(dit wil zeggen: vrij vaak tot voortdurend) is men in dit onderzoek gerekend tot de 
risicogroep met een geringe mate van psychisch welbevinden. 

De psychosomatische gesteldheid is gemeten met behulp van de zogenoemde Voeg-
schaal (een schaal voor ervaren gezondheid). Hiervan werden 13 items voorgelegd 
met de vraag of men daar wel eens last van heeft. Bij 6 of meer klachten, is men gere-
kend tot de risicogroep. Het zal duidelijk zijn dat bij andere grenzen de omvang van 
de risicogroepen voor beide gezondheidsvariabelen anders was geweest. De grens is 
zodanig gekozen, dat het om een relatief kleine groep gaat, die nog wel voldoende 
groot is voor analyse. Dit laatste argument is ook de reden waarom bij het algemeen 
oordeel over de gezondheid niet alleen wordt uitgegaan van de categorie die zegt een 
(zeer) slechte gezondheid te hebben. Het gaat dan namelijk maar om 6% van de res-
ponsgroep, te klein voor de analyses in de volgende hoofdstukken. De groep met een 
redelijke gezondheid, die 21% omvat, is hieraan toegevoegd, zodat de risicogroep 
met een relatief slechte gezondheid 27% bedraagt.
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Maatschappelijke redzaamheid
Met behulp van drie risicofactoren is de maatschappelijke redzaamheid in kaart 
gebracht: beheersing van de Nederlandse taal, beheersing van ict-vaardigheden, en 
de vaardigheid om formulieren voor instanties in te kunnen vullen (‘bureaucratische 
competenties’).
Om vast te stellen of men tot de risicogroep met een slechte beheersing van de 
Nederlandse taal behoort is nagegaan of men moeite heeft met:
– het volgen van een gesprek in het Nederlands;
– zelf Nederlands te spreken;
– het lezen van Nederlands;
– schrijven van Nederlands.
Indien men met minimaal één van deze aspecten moeite heeft, is men gerekend tot 
de risicogroep. 

Tot de ict-vaardigheden worden in dit onderzoek niet alleen computervaardigheden 
gerekend, maar ook het kunnen verrichten van ‘technische’ handelingen die in een 
moderne samenleving tot de basisvaardigheden zijn gaan behoren. Gevraagd is of 
men weet hoe:
– geld te pinnen;
– met een mobiele telefoon te bellen;
– een treinkaartje of strippenkaart uit een automaat te trekken;
– een personal computer te gebruiken;
– te internetten of e-mailen.
Indien men slechts over twee of minder van deze vaardigheden beschikt, is men 
gerekend tot de risicogroep.

Wat betreft het kunnen invullen van formulieren van instanties (‘bureaucratische 
competenties’) is gevraagd of men deze zelf kan invullen of dat men hierbij hulp nodig 
heeft. De groep die zegt daarbij vaak of altijd hulp nodig te hebben, is als risicogroep 
aangemerkt. 

Evenals bij de gezondheidskenmerken geldt ook hier dat de grens ergens anders 
getrokken had kunnen worden, waardoor de omvang van de risicogroep groter of 
kleiner zou zijn geweest. 

3.3.3 Operationalisering van kenmerken van sociale uitsluiting
Het grootste deel in de vragenlijst wordt besteed aan de kenmerken van sociale uit-
sluiting. Ook hierbij wordt de uitwerking van het conceptueel model gevolgd (zie § 2.4). 
Voor de uitwerking van dit onderdeel van de vragenlijst kon slechts in beperkte mate 
worden teruggevallen op bestaande items. Met name de operationalisering van ken-
merken die duiden op onvoldoende normatieve integratie is problematisch gebleken. 

Om de kenmerken van sociale uitsluiting in kaart te brengen is zoveel mogelijk 
gevraagd naar de feitelijke situatie, uiteraard via de perceptie van de respondent. 
Maar ook de evaluatie van de situatie door de respondent komt op enkele plaatsen 
aan de orde. Door de beperkingen van de interviewtijd kon aan een aantal zaken echter 
niet of onvoldoende worden toegekomen. Zo zijn geen vragen gesteld over de prefe-
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renties van respondenten en is slechts in zeer beperkte mate naar het toekomstper-
spectief gevraagd, twee aspecten die in hoofdstuk 2 relevant werden geacht voor het 
vaststellen van sociale uitsluiting. 

In paragraaf 2.4.2 is besproken dat een absolute grens voor sociale uitsluiting niet 
te geven valt. Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van voldoende deelname aan informele 
netwerken? Dient men dan minimaal dagelijks, wekelijks, maandelijks of tweemaan-
delijks contacten te hebben? Wanneer heeft men onvoldoende middelen voor de basale 
levensbehoeften voorzien? Is dat wanneer men niet elke dag warm kan eten, of ook 
wanneer men niet één keer per jaar op vakantie kan? 

Voor de bespreking van de kenmerken van sociale uitsluiting in hoofdstuk 4 diende 
per variabele een beslissing te worden genomen bij welke score er sprake is van (een grote 
kans op) sociale uitsluiting.8 Voor een aantal variabelen ligt deze keuze voor de hand. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om ja/nee vragen zoals ‘Heeft u een betalingsachterstand?’ of ‘Bent 
u lid van een vereniging?’. Bij meer dan één antwoordcategorie is bij voorkeur gekozen 
voor de meest ‘extreme’. Alleen als dit antwoord door slechts een zeer beperkt aantal 
respondenten werd gegeven, is de naastliggende categorie ook toegevoegd. Zo blijkt 
bijvoorbeeld vrijwel niemand ‘zeer ontevreden’ te zijn over de woning. In dat geval zijn 
zelfs twee naastliggende categorieën toegevoegd (hetgeen nog slechts tot 8% niet tevre-
denen leidde). Het zal duidelijk zijn dat hiermee geen absolute maar relatieve grenzen 
van uitsluiting kunnen worden aangegeven. De wijze waarop de kenmerken van sociale 
uitsluiting zijn geoperationaliseerd, zal verder aan de orde komen in hoofdstuk 4. 

3.4 Respons en representativiteit

Door de in paragraaf 3.2 geschetste wijze van enquêtering is ernaar gestreefd de 
selectieve uitval bij risicogroepen zoveel mogelijk terug te dringen. De random walk-
methode brengt echter wel met zich mee dat het responspercentage per defi nitie laag 
is. Bij elk adres wordt immers maar éénmaal zonder vooraankondiging of afspraak 
aangebeld. De veronderstelling dat de respons in de wijken met een lage statusscore 
duidelijk lager zou liggen dan die in de andere wijken bleek niet op te gaan: de res-
pons bedraagt 8% in lage statuswijken en 9% in de andere wijken (zie bijlage B voor 
een overzicht). Het merendeel van de non-respons wordt veroorzaakt door ‘niet-thuis’-
gevallen: bij 60% respectievelijk 57% van de benaderde adressen wordt niet open 
gedaan. In ongeveer een kwart van de gevallen wordt een interview geweigerd. Ook 
hier ligt het percentage in de achterstandswijken niet hoger dan in de betere wijken: 
25 respectievelijk 27. Verder is er een klein percentage adressen dat niet tot de doel-
groep behoort9 (3,5 respectievelijk 4), zijn er onoverbrugbare taalproblemen (0,8 res-
pectievelijk 0,2) of is er een andere reden voor de non-respons (in beide typen wijken 
2%). Het percentage dat vanwege taalproblemen afvalt is, wellicht mede dankzij de 
specifi eke aanpak, relatief gering. 

Een laag responspercentage hoeft niet persé te betekenen dat er sprake is van 
selectieve uitval, maar geeft wel aanleiding extra aandacht aan de representativiteit 
te besteden. Ook omdat de specifi eke onderzoeksopzet uitdrukkelijk de bedoeling 
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had selectiviteit van risicogroepen te voorkomen, is de analyse van de representativi-
teit van de responsgroep niet beperkt tot enkele standaardkenmerken, zoals geslacht 
en leeftijd. In plaats daarvan is het aandeel van elk van de onderscheiden risicogroe-
pen vergeleken met populatiegegevens of grootschalig enquête-onderzoek. 

Uit tabel 3.1 wordt in de eerste kolom duidelijk in welke mate de verschillende risico-
factoren in de onderzoeksgroep aanwezig zijn; in de tweede kolom staan de percentages 
weergegeven nadat gecorrigeerd is voor oversampling van huishoudens in lage status-
wijken. Door deze correctie wordt het aandeel respondenten in de verschillende wijken 
teruggebracht naar hun werkelijke aandeel in de populatie. Ter vergelijking met deze 
tweede kolom zijn in de laatste twee kolommen van tabel 3.1 percentages uit landelijke 
administraties (cbs, StatLine 2004) of grootschalig landelijk enquête-onderzoek (van 
cbs of scp) vermeld. Hierbij dient wel bedacht te worden dat de vergelijkbaarheid soms 
beperkt is, omdat er enige verschillen zijn tussen het su’03-onderzoek en de geraad-
pleegde statistieken en onderzoeksbestanden. Deze verschillen betreffen zowel de afba-
kening van de onderzoeksgroep (in su’03: zelfstandige huishoudens, exclusief studenten 
en bewoners van instellingen), als de operationalisering van de risicokenmerken. De 
vergelijking is dus indicatief, maar geeft een zo goed mogelijke indruk van de representa-
tiviteit van de gegevens in su’03.
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Tabel 3.1 Representativiteit naar risicogroepen (in SU’03: in procenten van hoofdbewoner én 
hun eventuele partner)10

Sociale uitsluiting 2003

enquête-onderzoekongewogen herwogenh
landelijke 
statistieken

niet-beïnvloedbare risicofactoren

leeftijd

≥ 55 jaar 40 41 32d 36e

≥ 65 jaar 20 22 18d 20e

geslacht

vrouw 53 53 51e

huishoudpositie11

alleenstaand 19 18 19e

eenouder met kind < 18 jr 3 3 2e 

lid van paar met kind < 18 jr 30 30 29e

sociale afkomst

vader maximaal basisonderwijs 40 38b n.b. n.b.

herkomst

niet-westerse allochtoon 13 10 10a 8b (WBO’02)

beïnvloedbare risicofactoren

opleiding

maximaal basisonderwijs 13 12 13g (EBB’02)

geen startkwalifi catie 
(minder dan mbo) 49 45 37g (EBB’02)

competenties

geen bezit pc 31 29c 31c 

27c 
(POLS’02)
(AVO’03)

geen toegang tot internet 43 40c 45c 

37c 
(POLS’02)
(AVO’03)

geen/geringe ict-vaardigheden
(max. 2 uit 5) 16 18 20 (AVO’03)

moeite met Nederlandse taal
(minimaal 1 uit 5 beperkingen) 13 11 n.b. n.b.

vaak/altijd hulp nodig bij 
invullen formulieren 25 23b n.b. n.b.

gezondheid

redelijke gezondheid 21 21 23 (SEP’99)

(zeer) slechte gezondheid 6 6 5 (SEP’99)

heeft langdurige aandoening 30 30 27e (AVO’03)

geringe mate van psychisch
welbevindenf) 11 10b 10e (POLS’02)

veel last van psychosomatische 
klachten (minimaal 6 uit 13) 18 15b 19 (SLI’02)

in afgelopen 5 jaar langdurig
(> 3 mnd) ziek geweest 18 18 n.b. n.b.
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Tabel 3.1 Representativiteit naar risicogroepen (in SU’03: in procenten van hoofdbewoner én 
hun eventuele partner)10

Sociale uitsluiting 2003

enquête-onderzoekongewogen herwogenh
landelijke 
statistieken

arbeidsmarkt-positie

heeft geen betaald werk 34 32g 27g (EBB’02)

ontvangt ABW-, WW-, WAO-
uitkering 17 15g 14g

in afgelopen 5 jaar werkloos
geweest 19 16g 15 (SEP’99)

inkomen huishouden

<105% sociaal minimum 15 12 9

status woonwijk

wonend in laagste quintiel 
statusscore 50 25c 25c  (WMD’98)

a In % van totale bevolking, CBS, StatLine, cijfers 2003.
b In SU’03: in % van respondenten (dus exclusief eventuele partner). 
c In % van huishoudens; aandeel huishoudens in achterstandswijken gebaseerd op WMD’98 (bewerking SCP).
d In % van personen > 18 jaar.
e In % van personen > 25 jaar.
f Schaalscore < 60; d.w.z. vaak of voortdurend last van psychisch onwelbevinden in afgelopen 4 weken.
g  In SU’03: in % van hoofd en partner <65 jaar; in EBB: in % van personen 15–65 jaar, cijfers 2002.
h De data in SU’03 zijn i.v.m. oversampling van lage statuswijken herwogen naar het aantal huishoudens per quintiel
 statusscore. Het gaat hier dus niet om herweging i.v.m. selectieve uitval.

Bron: SCP (SU’03, AVO’03 (voorlopige cijfers), SLI’02); CBS (StatLine maart 2004, POLS’02, EBB’02, IPO‘01, SEP’99, 
WMD’98); VROM (WBO’02) 

Persoons- en achtergrondkenmerken
Wanneer de leeftijdsverdeling wordt bekeken lijkt er in su’03 sprake van een overver-
tegenwoordiging van ouderen. De verschillen blijken grotendeels te kunnen worden 
verklaard door het feit dat in su’03 alleen de hoofdbewoner of diens partner in zelf-
standige huishoudens, exclusief studenten, zijn ondervraagd. Hierdoor zijn jongeren 
per defi nitie ondervertegenwoordigd. Zij zijn immers vaak nog thuiswonend en/of 
studerend. In su’03 is slechts 2% jonger dan 25 jaar. Wanneer ook voor de cbs-cijfers 
de leeftijdsverdeling wordt bekeken vanaf 25 jaar, dan blijkt dat het verschil met su’03 
kleiner is. Het verschil dat dan nog resteert kan waarschijnlijk worden toegeschreven 
aan het feit dat in de cbs-cijfers nog steeds degenen die geen zelfstandige huishouding 
voeren, zijn opgenomen; hetgeen vooral de jongere leeftijdsgroepen betreft. Hierdoor 
blijft het percentage ouderen in su’03 op een hoger niveau liggen. 

Wat betreft geslacht en huishoudsamenstelling is er nauwelijks verschil tussen 
su’03 en de cbs-gegevens (die voor deze kenmerken op de bevolkingsstatistiek zijn 
gebaseerd). Het percentage niet-westerse allochtonen ligt exact gelijk aan dat in 
de bevolkingsstatistiek van het cbs en is iets hoger dan op basis van het wbo’02 
(enquête-onderzoek van het cbs) is vastgesteld. Dit resultaat is bereikt door quota-

(vervolg)
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sampling: voorafgaand aan de dataverzameling is het werkelijke percentage alloch-
tonen per wijk vastgesteld; bij de dataverzameling is ervoor gecontroleerd dat dit 
aandeel ook werd gehaald. 

Opleiding, competenties en gezondheid
Naar opleiding vormt de responsgroep een redelijk goede afspiegeling. Het percentage 
met maximaal basisonderwijs ligt voor de categorie onder de 65 jaar exact gelijk 
aan dat volgens cbs StatLine: 12. Wel ligt het aandeel dat minder dan mbo/havo/
vwo-niveau heeft in de onderzoeksgroep van su’03 hoger dan volgens de ebb’02 
het geval is (45% versus 37%). Mogelijk dat een verschil in bevraging hier mede 
debet aan is: in su’03 is rechtstreeks naar het opleidingsniveau gevraagd terwijl in 
de ebb dit niveau wordt geconstrueerd op basis van gedetailleerde informatie over de 
opleiding. Een kanttekening is op zijn plaats over de term ‘geen startkwalifi catie’ als 
aanduiding voor deze risicogroep. Het betreft hier de huidige eu-defi nitie van start-
kwalifi catie voor de arbeidsmarkt, waarbij een opleidingsniveau minder dan mbo/
havo/vwo-niveau als onvoldoende wordt beschouwd. Deze defi nitie geldt in feite 
voor recente groepen schoolverlaters; zij is eigenlijk niet van toepassing op de oudere 
generaties. Ouderen met een lage opleiding hebben vaak door hun ervaring bepaalde 
arbeidsmarktkwalifi caties opgebouwd die compensatie kunnen bieden. Echter ook 
wanneer alleen naar de groep onder 35 jaar wordt gekeken, blijkt ruim 30% niet te 
voldoen aan de kwalifi catie-eis van minimaal mbo/havo/vwo-niveau.

De in su’03 gevonden percentages voor de factoren gezondheid en ‘competenties’ 
(indicatoren voor maatschappelijke redzaamheid) blijken redelijk goed te correspon-
deren met die uit de pols- en sep- enquêtes (van het cbs) en die uit het avo-onder-
zoek (scp). De verschillen beperken zich voor de meeste risicofactoren uit dit blok 
tot 1 à 2 procentpunten. Het grootste verschil wordt aangetroffen voor psychoso-
matische klachten; het aandeel met 6 of meer klachten ligt in su’03 wat lager dan in 
sli’02: 15% versus 19%. 

Het percentage met computer en met internetaansluiting ligt iets hoger dan volgens 
het cbs (pols’02) het geval is, en iets lager dan uit het avo’03 (voorlopige cijfers) blijkt. 
Een verklaring voor het iets hogere percentage in su’03 en avo’03 ten opzichte van het 
pols 2002 zou kunnen zijn dat computerbezit en internetaansluiting in particuliere 
huishoudens nog steeds toenemen: in de periode 1999 tot 2002 met circa 4 procent-
punten per jaar voor computerbezit (Duimel en de Haan 2004: 74). 

Het percentage dat over geringe ‘ict-vaardigheden’ beschikt ligt in su’03 iets 
lager dan in avo’03 (18 versus 20). Dit blijkt vooral veroorzaakt te worden doordat 
in su’03 meer respondenten weten hoe zij een kaartje voor het openbaar vervoer uit 
de automaat moeten trekken. Mogelijk dat dit wordt veroorzaakt doordat in su’03 
meer huishoudens zijn opgenomen uit achterstandswijken die vaker gebruik zullen 
maken van het openbaar vervoer. Op elk van de andere items die deel uitmaken van 
de schaal voor ict-vaardigheden liggen de percentages in su’03 vrijwel gelijk aan die 
in avo’03 (zie tabel 3.2). 
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Tabel 3.2 Het niet beheersen van ‘ict-vaardigheden’ (in SU’03: in procenten van hoofden 
van huishoudens en hun eventuele partner)

SU’03 AVO’03

weet NIET hoe… 

a geld te pinnen 4 5

b met mobiele telefoon te bellen 13 14

c treinkaartje of strippenkaart uit automaat te
   trekken 16 21

d personal computer te gebruiken 30 28

e te internetten of e-mailen 34 33

Bron: SCP (SU’03 en AVO’03 {voorlopige cijfers})

Arbeidsmarktpositie, inkomen en status woonwijk
Het percentage niet-werkenden ligt in su’03 eveneens wat hoger dan volgens de cbs-
informatie (ebb’02). De verklaring hiervoor is wellicht weer gelegen in het feit dat 
in su’03 de onderzoekspopulatie bestaat uit hoofden of partners van zelfstandige 
huishoudens, exclusief studenten. Hierdoor is het aandeel jongeren in su’03 onder-
vertegenwoordigd, terwijl het ebb-cijfer betrekking heeft op de beroepsbevolking 
van 15–65 jaar. Omdat oudere leeftijdscategorieën in de beroepsbevolking, onder 
andere vanwege vervroegde uitreding, vaker niet werkzaam zijn dan de jongste leef-
tijdsgroep, ligt het percentage niet-werkzamen in su’03 hoger. 

Het aandeel personen onder de 65 jaar dat een werkloosheids-, bijstands- of 
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, ligt in de onderzoeksgroep van su’03 
vrijwel gelijk aan het landelijk cijfer (15% versus 14%). Dit geldt ook voor het percen-
tage dat in de afgelopen 5 jaar werkloos is geweest (16 versus 15). 

Als armoedegrens wordt in dit onderzoek uitgegaan van ‘< 105% van het sociaal mini-
mum’.12 Dat het percentage met een dergelijk inkomen hoger ligt dan in het ipo’01 (13 
versus 9) kan vermoedelijk worden toegeschreven aan meetverschillen: in su’03 is aan 
respondenten zelf gevraagd hun inkomen (en dat van hun partner) op te geven, terwijl 
het percentage in het ipo’01 gebaseerd is op administratieve gegevens van de belasting-
dienst. Reeds vaker is gebleken dat bij eigen opgave van het inkomen door respondenten 
inkomensbestanddelen worden vergeten (zie ook scp/cbs 2001: 192).

Wat betreft de status van de woonwijk is de onderzoeksgroep kunstmatig representa-
tief gemaakt. De steekproef was immers gestratifi ceerd getrokken naar statusscore van 
de woonwijk (de helft van de respondenten woont in het onderste quintiel. De correctie 
voor deze oversampling is als volgt geschied: de wijken zijn verdeeld in vijf quintielen wat 
betreft de statusscore. Op basis van populatiegegevens is nagegaan hoeveel particuliere 
huishoudens, exclusief studenten, er in elk quintiel wonen. Op basis hiervan zijn de 
respondenten herwogen naar de populatieverdeling. Per defi nitie ligt het percentage 
respondenten per quintiel statusscore dan gelijk aan het landelijk percentage.
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Risicogroepen waarvoor representativiteit niet kan worden vastgesteld
Van enkele risicogroepen kan de representativiteit niet worden nagegaan omdat daar-
over geen informatie uit landelijke statistieken of enquêtebestanden beschikbaar is. 
Het gaat om de volgende risicofactoren: sociale afkomst, beheersing van de Neder-
landse taal, het kunnen invullen van formulieren (‘bureaucratische competenties’) en 
langdurige ziekte in de afgelopen 5 jaar. 

Uit tabel 3.1 is gebleken dat de responsgroep wat betreft de risicofactoren waarvoor 
wel vergelijking met landelijke gegevens mogelijk is, representatief kan worden geacht. 
Om deze reden en omdat risicofactoren met elkaar samenhangen wordt hier aangeno-
men, dat er dan ook geen selectieve uitval heeft plaatsgevonden naar de risicofactoren 
waarvoor een dergelijke controle niet mogelijk is.

Geconstateerd kan dan worden dat een tamelijk groot deel (38%) van de respon-
denten afkomstig is uit een laag sociaal milieu, waarin de vader maximaal basisonder-
wijs heeft genoten. Ook het aandeel respondenten dat niet of slechts in beperkte 
mate beschikt over vaardigheden die te maken hebben met maatschappelijke 
redzaamheid blijkt substantieel. Bijna een kwart (23%) van de respondenten heeft 
altijd of vaak hulp nodig bij het invullen van formulieren voor formele instanties. 
Voor nog eens een kwart geldt dat zij soms hulp nodig hebben en slechts de helft van 
de burgers zegt in staat te zijn dergelijke formulieren zelfstandig in te vullen (niet in 
tabel). Het zijn vooral de laag opgeleiden die beperkte ‘bureaucratische competen-
ties’ hebben (zie tabel C.2 in bijlage C). 

Het beheersen van de Nederlandse taal kan wellicht als de meest essentiële basis-
vaardigheid worden gezien waarover men moet beschikken om niet sociaal uitgeslo-
ten te zijn. Deze opvatting komt ook tot uiting in het overheidsbeleid voor ‘oud- en 
nieuwkomers’, waarin een basale kennis van het Nederlands als inburgeringseis is 
gesteld. Uit het onderhavig onderzoek blijkt dat ruim één op de tien respondenten 
(hoofden en hun eventuele partner) problemen heeft bij het spreken, schrijven of 
lezen van het Nederlands. Zoals te verwachten betreft het hier vooral allochtonen: 
49% van de niet-westerse en 21% van de westerse allochtonen heeft hier mee te 
maken. Maar ook van de autochtone Nederlanders zegt 5% beperkt te zijn in hun 
taalvaardigheden (zie tabel 3.3). Dit laatste percentage ligt lager dan het percentage 
dat uit onderzoek van Houtkoop (1999) naar voren komt. Volgens dat onderzoek is 
10% van de autochtone Nederlandse bevolking functioneel analfabeet. Een verkla-
ring voor het gevonden verschil kan worden gevonden in de wijze van meten. In 
het onderzoek van Houtkoop worden respondenten echt getest op hun kennis en 
vaardigheden en het gaat bijvoorbeeld ook om het begrijpen van teksten. Omdat deze 
eisen hoger liggen dan in su’03, is het vanzelfsprekend dat het aandeel respondenten 
dat niet aan deze eisen kan voldoen, ook hoger ligt. In su’03 is alleen naar het eigen 
oordeel over de verschillende vaardigheden gevraagd. Uit tabel 3.3 blijkt dat het 
schrijven van Nederlands de meeste problemen oproept. 
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Tabel 3.3 Beheersing van de Nederlandse taal naar herkomst (hoofden van huishoudens 
en hun eventuele partner)

autochtoon
westerse 
allochtoon

niet-westerse 
allochtoon totaal

heeft moeite gesprek in het Nederlands te volgen 2,9 9,0 33,3 6,4

heeft moeite zelf Nederlands te spreken 2,9 14,5 32,9 6,8

heeft moeite met Nederlands lezen 3,6 9,2 35,6 7,3

heeft moeite met Nederlands schrijven 5,0 19,3 43,2 9,9

minimaal 1 van de bovengenoemde beperkingen 5,3 20,9 48,9 10,8

Bron: SCP (SU’03)

Conclusie
Uit voorgaande beschrijving van de omvang van risicogroepen kan geconcludeerd 
worden dat de vergelijking van su’03 met landelijke statistieken en grootschalig 
enquête-onderzoek geen aanleiding geeft tot bezorgdheid over de representativiteit 
van de responsgroep in su’03. Daar waar er verschillen zijn, zijn deze goed te verklaren 
en lijken zij geen gevolg van selectieve respons. 

Dit resultaat is waarschijnlijk vooral bereikt doordat voor twee risicofactoren, 
namelijk ‘herkomst’ en ‘wonend in een wijk met lage statusscore’, het aandeel in de 
onderzoeksgroep achteraf gelijk is gemaakt aan de landelijke gegevens. Het percentage 
niet-westerse allochtonen is in su’03 door middel van quota-sampling en na correctie 
voor oversampling van respondenten uit lage statuswijken precies gelijk aan dat 
volgens de bevolkingsstatistiek van het cbs: 10.13 

Wellicht had men verwacht dat het aandeel respondenten behorend tot een risico-
groep hoger zou liggen waar het gaat om vergelijking met ander enquête-onderzoek. 
De specifi eke onderzoeksopzet van su’03 beoogde immers om selectieve uitval van 
risicogroepen tegen te gaan. Bedacht dient te worden dat de percentages in ander 
enquête-onderzoek veelal het resultaat zijn na herweging voor selectieve uitval; 
bijvoorbeeld: herweging naar geslacht, leeftijd, opleiding en uitkering. Voorzover er 
van een dergelijke correctie in ander onderzoek sprake is, betekent dit dat de onder-
zoeksopzet van su’03 er beter in is geslaagd de selectieve uitval terug te dringen. In 
su’03 is immers zonder correctie achteraf tot de in tabel 3.1 gepresenteerde percen-
tages voor risicogroepen gekomen (er is alleen gecorrigeerd voor oversampling, maar 
dit is geen correctie voor selectieve uitval).
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3.5 Samenvatting

Voor een empirische invulling van het conceptueel model (uit hoofdstuk 2) bleek 
een nieuwe dataverzameling nodig. In dit hoofdstuk is beschreven hoe deze data-
verzameling is opgezet en met welk resultaat. Door quota sampling voor allochtonen, 
met behulp van een speciale benadering voor respondenten met taalproblemen en 
door middel van stratifi catie naar de sociaal-economische status van de woonwijk is 
ervoor gezorgd dat niet-westerse allochtonen en bewoners van achterstandswijken 
in voldoende aantallen in de responsgroep aanwezig zijn. Bij vergelijking met bevol-
kingstatistieken en ander grootschalig onderzoek blijkt dat er geen sprake is van 
selectieve uitval van risicogroepen. 
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Noten

1  De risicofactoren op meso- en macroniveau (in het model zijn dit de variabelenblokken 
onder de stippellijn) en de invloed hiervan op sociale uitsluiting blijven in deze data-
verzameling buiten beeld.

2  Deze statusscore is door het scp (Frans Knol) ontwikkeld op basis van data van geo-
Marktprofi el.

3  Uiteindelijk zijn toch slechts 23 Turkse en 13 Marokkaanse respondenten geïnterviewd, 
zodat er enige twijfel is of er wel zoveel mogelijk tweetalige interviewers in achterstands-
wijken zijn ingezet, dan wel of het effectief is geweest om tweetalige interviewers in te 
zetten. 

4  Bij de random-walk methode wordt dus niet vooraf een steekproef van adressen getrok-
ken waar geïnterviewd moet worden en die bij aanvankelijke non-respons een aantal 
malen (vaak 3 maal) herbenaderd moeten worden, alvorens dit adres tot de non-res-
pons te rekenen.

5  Het ging om vragen aan niet-werkzame respondenten en niet-werkzame partners van 
respondenten over hun wens tot werken en hun zoekgedrag. Dit probleem is opgelost 
door deze respondenten telefonisch opnieuw te benaderen en alsnog te vragen naar 
hun antwoorden. Het ging in totaal om 204 benaderingen die in september 2003 
hebben plaatsgevonden. In totaal is van 85% van de niet-werkzame respondenten en 
van 80% van de niet-werkzame partners het antwoord achterhaald. Uiteindelijk bleek 
het absolute aantal respondenten dat naar werk zoekt toch te klein voor verdere analyse.

6  Als de partner van de respondent niet aanwezig was, zijn de partnervragen aan de 
respondent gesteld. Indien de partner wel aanwezig was, zijn deze rechtstreeks aan de 
partner zelf gesteld. Dit laatste is bij 40% van de partnerhuishoudens het geval geweest. 

7  Zie: cbs, StatLine, geraadpleegd op 26 april 2004, toelichting bij tabel psychische klachten.
8  Deze keuzes hadden vermeden kunnen worden door alle antwoordcategorieën per vari-

abele te presenteren (dus niet alleen de score die naar uitsluiting verwijst). Vanwege het 
grote aantal indicatoren voor sociale uitsluiting was dit praktisch gezien niet mogelijk.

9  Het kan dan gaan om een studentenhuis, een bedrijf, of anderszins een adres dat niet 
bewoond wordt door een particulier huishouden.

10  Voor de meeste risicogroepen is zowel informatie van de respondent als diens eventuele 
partner bekend. Voor deze factoren is de informatie van respondent en partner bij 
elkaar gevoegd. Sommige risicofactoren zijn op huishoudniveau gemeten (bijvoorbeeld 
computerbezit). Van een aantal risicofactoren is alleen informatie van de respondent 
beschikbaar. In tabel 3.1 is aangegeven wat de onderzoekseenheid is.

11  Het percentage heeft betrekking op het aandeel personen dat deel uitmaakt van een 
bepaalde huishoudtype. Om dit percentage te berekenen tellen respondenten die deel 
uitmaken van een (echt)paar dubbel mee. De cbs-cijfers zijn gepercenteerd op het 
aantal personen boven de 25 jaar (= 11.250.745). Volgens cbs, StatLine (maart 2004) is 
het aantal alleenstaanden > 25 jaar: 2.129.337; aantal eenoudergezinnen met kind < 18 
jaar = 274.533 en het aantal leden van (echt)paar met kinderen > 18 jaar = 2x 1.651624 .

12  Ten behoeve van de beleidsrelevantie is hier gekozen voor het beleidsmatig minimum 
als armoedegrens. Het scp prefereert in de Armoedemonitor de lage inkomensgrens, 
omdat deze meer geschikt is voor een vergelijking in de tijd.

13  Deze percentages betreffen alle leeftijdsgroepen. Omdat het aandeel jongeren onder 
niet-westerse allochtonen relatief groot is, zal het percentage onder personen die een 
zelfstandig huishouden voeren (zoals de onderzoeksgroep) wat lager liggen dan 10.
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4 Risicogroepen, kenmerken en dimensies van sociale 

uitsluiting

4.1 Inleiding

Een groot aantal van de in tabel 3.1 besproken risicofactoren werden in onderzoek en 
beleid tot nu toe veelal beschouwd als de indicatoren voor het vaststellen van sociale 
uitsluiting. Risicofactoren en indicatoren werden daarmee min of meer gelijk gesteld. 
In dit onderzoek is er echter een duidelijk onderscheid gemaakt in risicoverhogende 
factoren enerzijds en anderzijds de kenmerken (indicatoren) van sociale uitsluiting 
zelf. In de volgende paragrafen wordt per risicofactor nagegaan of deze ook daadwer-
kelijk samengaat met een hogere mate van sociale uitsluiting. In dit hoofdstuk gebeurt 
dat per afzonderlijk kenmerk van sociale uitsluiting. Daartoe worden in de paragrafen 
4.2 tot en met 4.5 de vier onderscheiden dimensies van sociale uitsluiting (sociale par-
ticipatie, normatieve integratie, materiële deprivatie en toegang tot ‘social rights’) met 
behulp van de data ingevuld. Per dimensie wordt een groot aantal kenmerken beschre-
ven. Voor elke risicogroep wordt nagegaan of er bij hen signifi cant meer (of minder) 
sprake is van sociale uitsluiting dan bij de groep die de risicofactor niet bezit. Het gaat 
hierbij om bivariate verbanden tussen enerzijds de onderscheiden risicofactoren en 
anderzijds de afzonderlijke kenmerken van sociale uitsluiting (multivariate analyses 
komen in hoofdstuk 6 aan bod). De paragrafen 4.2 tot en met 4.5 geven een gedetail-
leerd beeld van de samenhang tussen risicofactoren en afzonderlijke kenmerken van 
sociale uitsluiting. De keerzijde is echter dat dit een grote hoeveelheid aan tabellen met 
zich mee brengt. In paragraaf 4.6 worden de afzonderlijke kenmerken teruggebracht 
tot één index per dimensie van sociale uitsluiting, waarmee de hoeveelheid informatie 
sterk wordt gereduceerd. Daar wordt ook nagegaan hoe de verschillende risicogroepen 
scoren op deze indexen en in welke mate er sprake is van cumulatie van dimensies. 

Leeswijzer
In de paragrafen 4.2 tot en met 4.5 wordt per dimensie een overzichtstabel gepre-
senteerd. In deze tabellen zijn de kenmerken van sociale uitsluiting (eerste kolom) 
afgezet tegen de – conform het conceptueel model onderscheiden – risicogroepen. 
Het gaat in concreto om de volgende groepen (het aantal respondenten staat tussen 
haakjes):

 
a Niet-beïnvloedbare risicofactoren
– 65 jaar of ouder (n=193);
– vrouw (n=477);
– alleenstaand (n=260);
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– alleenstaande ouder met kinderen onder de 18 jaar (n=47);1

– laag opleidingsniveau vader (maximaal basisonderwijs) (n=282);
– niet-westerse allochtoon (n=106).

b Beïnvloedbare risicofactoren
– laag opleidingsniveau (maximaal lbo) (251);
– slechte beheersing Nederlandse taal (n=131); 
– geringe ict-vaardigheden (maximaal 2 van de 5) (n=158);
– last van een chronische aandoening of handicap (n=280); 
– geen goede gezondheid (redelijk, slecht of zeer slecht) (n=271); 
– geringe mate van psychisch welbevinden (score onder de 60) (n=91); 
– ontvanger van werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering 

(alleen voor huishoudens onder 65 jaar) (n=175); 
– inkomen onder 105% van het sociaal minimum (n=103); 
– lage status van woonwijk (laagste quintiel) (n=431).

Het veronderstelde risico ‘paar met kinderen onder de 18 jaar’ is niet in de tabellen 
opgenomen, omdat na analyse is gebleken dat deze groep op vrijwel geen enkel 
kenmerk van sociale uitsluiting een verhoogd risico laat zien; op enkele indicatoren 
hebben zij zelfs een lager risico. Ook enkele andere risicofactoren komen in de tabel-
len niet voor, omdat zij zeer sterk samenhangen met andere wel opgenomen factoren 
(zie bijlage C). Om deze reden zouden zij weinig nieuwe informatie toevoegen.2

Voor elk van de onderscheiden risicogroepen is per kenmerk van sociale uitsluiting 
nagegaan of de kans op uitsluiting groter (of kleiner) is dan voor de corresponderende 
niet-risicogroep. De niet-risicogroep bestaat uit de totale groep minus de risicogroep. 
Bijvoorbeeld: de risicogroep laag opgeleiden (maximaal lbo-opleiding) wordt verge-
leken met de groep die meer dan een lbo-opleiding heeft. Wanneer de kans op sociale 
uitsluiting voor de risicogroepen vergeleken zou zijn met scherper contrasterende 
groepen (bijvoorbeeld: wat betreft opleiding met de groep die minimaal hbo-niveau 
heeft), zouden waarschijnlijk grotere kansverhogingen (of -verlagingen) zijn gecon-
stateerd. Per indicator had dan echter een beslissing moeten worden genomen over de 
best contrasterende niet-risicogroep. Om praktische redenen en voor de overzichtelijk-
heid is dit niet gebeurd.

Meer kans op sociale uitsluiting wordt in de tabellen aangegeven met een plusteken, 
minder kans wordt aangegeven met een minteken, waarbij het aantal plussen en 
minnen de sterkte van het verband aangeeft.3 Het weergeven van de kansverhoging en 

– verlaging via plussen en minnen heeft als voordeel dat snel inzicht wordt verschaft 
in de relatieve mate waarin de risicofactoren samenhangen met sociale uitsluiting. 
Een nadeel hiervan is wel dat een exact cijfer voor de odds ratio en percentages ont-
breekt (tabellen met odds ratio’s en percentages zijn beschikbaar via de website van 
het scp (www.scp.nl).



61Risicogroepen, kenmerken en dimensies van sociale uitsluiting

De in de volgende paragrafen geconstateerde verschillen tussen risico- en niet-risico-
groepen hebben uiteraard betrekking op relatieve verschillen. Dit betekent dat ook 
onder de niet-risicogroepen er sprake kan zijn van een zekere, maar veelal geringere, 
mate van kenmerken van sociale uitsluiting. 

4.2 Dimensie 1: Sociale participatie

De eerste dimensie van sociale uitsluiting betreft een tekort aan sociale participatie. 
Deelname aan het sociale verkeer kan behalve via betaalde of onbetaalde arbeid4 
(in tabel 4.1 en 4.2 aangeduid als maatschappelijke participatie) ook plaatsvinden 
via informele sociale contacten met familie en/of vrienden (informele sociale partici-
patie) of via participatie in een vereniging, belangenorganisatie, kerkgenootschap 
(georganiseerde participatie).
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Tabel 4.1 Dimensie 1: Tekort aan sociale participatie (in procenten of gemiddelde score)
en de relatieve kansverhoging (plus) of – verlaging (min) op tekort aan sociale 
participatie voor een aantal risicogroepen (gebaseerd op odds ratioa)

totaal
   %

≥65 
jaar vrouw

alleen
staand

eenou-
derge-
zin

lage 
oplei-
ding 
vader 

niet-
westers 
allocht.

maatschappelijke participatie: 

verricht nóch onbetaalde, nóch 
betaalde arbeid 33 ++++ 0 ++ 0 + 0

heeft gevoel niet mee te tellen in 
samenleving 19 ++ 0 + 0 + 0

informele sociale participatie:

maximaal 1x per mnd contact met 
familie en/of vrienden 6 0 0 0 0 0 0

ervaart tekort aan sociale contacten b 11 – – 0 + ++++ 0 ++

gaat niet uit c 26 +++ 0 + ++ ++ ++

heeft maximaal 1 persoon om per-
soonlijke kwesties mee te bespreken 11 0 0 0 0 + ++

sociale ondersteuning 

(gem. schaalscore; 1=veel, 3=geen 
ondersteuning) 1,28 1,36++ 1,23– – 1,35++ 1,45+ 1,30+ 1,37+

georganiseerde sociale participatie:

geen lid van vereniging (sport-, hobby-, 
muziek- e.d.) 46 0 + + ++ + +

geen lid van politieke of belangen-
organisatie 69 0 + 0 0 0 0

geen lid kerkgenootschap/moskee 67 – – 0 0 0 0  –

gaat nooit naar kerk/moskee 75 – – 0 0 0 0 0

algemeen:

geringe diversiteit contacten (max. 1 
type contact) 17 + 0 + 0 ++ 0

wordt door gezondheid belemmerd in 
bezigheden/werk 29 0 0 + 0 0 0

wordt door gezondheid belemmerd in 
sociale activiteiten 19 + 0 ++ 0 0 +

a Plus (+) betekent verhoging van kans op sociale uitsluiting; min (-) betekent verlaging; nul (0) betekent geen
 signifi cant verschil (op 5% niveau). Het aantal plussen en minnen geeft sterkte van verband aan. Zie verder 
 noot 3. Voor schaalscores wordt gemiddelde gegeven en staat de mate van signifi cantie aangegeven: + of - 
 betekent signifi cant verschil op 5% niveau, ++ of - - op 1% niveau (een + betekent risicoverhoging en een - betekent 
 risicoverlaging).
b Heeft (veel) minder sociale contacten dan de meeste andere mensen van dezelfde leeftijd én zou liever meer 
 contacten hebben.
c Gaat nooit uit naar: dans- of discoavond, sportwedstrijd kijken, theater, concertzaal, popconcert, fi lm, café. 

Bron: SCP (SU’03)
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lage 
opleiding 
(< mbo)

slechte 
taalbe-
heer-
sing

geringe 
ict-
vaardig-
heden

chron. 
aan-
doening

geen 
goede 
gezond
heid

gering 
psych. 
welbev.

< 65: 
wlh-, bijst-
, ao- uit-
kering 

< 105% 
van 
sociaal 
minimum

lage 
status 
woonwijk 

++ 0 +++ +++ +++ ++ ++++ ++++ 0

++ ++ ++ + + ++ ++ ++ 0

0 ++ ++ 0 0 +++ ++ ++ 0

0 ++ 0 ++ ++ ++++ ++ ++ 0

++ ++ ++++ ++ +++ ++ +++ ++++ 0

++ ++ + 0 + +++ + +++ +

1,37++ 1,39++ 1,40++ 1,35++ 1,40++ 1,64++ 1,43++ 1,56++ 1,31+

++ + + + + ++ + ++ +

+ + + 0 0 ++ 0 ++ 0

0 0 – 0 0 0 0 0 0

0 0 0 + 0 0 0 0 0

++ 0 +++ ++ ++ ++ ++++ +++ 0

0 0 0 ++++ ++++ ++++ +++ ++ 0

0 0 + ++++ ++++ +++ +++ +++ 0
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Maatschappelijke participatie
Het verrichten van betaalde arbeid wordt in het algemeen als een belangrijk middel tot 
sociale integratie gezien. Ook van onbetaalde arbeid wordt verondersteld dat zij daar-
toe een bijdrage kan leveren. Wanneer nóch betaalde, nóch onbetaalde arbeid wordt 
verricht, ontbreken ook de sociale contacten die daarmee zijn verbonden. Bij eenderde 
deel (33%) is dit het geval. Uiteraard geldt dit in relatief sterke mate voor de 65-plussers 
die nauwelijks nog betaalde arbeid verrichten. Bij 67% van hen ontbreekt elke vorm van 
maatschappelijke participatie, terwijl dat percentage voor de groep onder de 65 jaar 
22 bedraagt. Het verschil wordt voor een groot deel verklaard door het vrijwel volledig 
ontbreken van betaalde arbeid bij de 65 plussers: van hen werkt 4%, terwijl dat binnen 
de groep onder de 65 jaar voor 64% geldt. Het percentage dat onbetaalde arbeid (in de 
vorm van vrijwilligerswerk en/of mantelzorg) verricht, ligt voor beide leeftijdsgroepen 
bijna gelijk (resp. 30 en 34). De onbetaalde arbeid neemt met het ouder worden wel 
duidelijk af: van de 65 tot 75 jarigen verricht nog 40% onbetaalde arbeid; bij de 75-plus-
sers bedraagt dit 22%. 

Bijna één op de vijf burgers heeft het gevoel niet mee te tellen in de samenleving. 
Dit aandeel neemt met het ouder worden toe: voor de groep onder de 65 jaar gaat het 
om 16%, voor de 65-plussers om 27% en bij de 75-plussers is dat 31%. Dus niet alleen 
feitelijk, maar ook subjectief komt er bij een substantieel deel van de bevolking een 
gebrek aan maatschappelijke participatie voor.

Dat de meeste risicogroepen hoog scoren op ‘geen enkele vorm van maatschappelijke 
participatie’ (noch onbetaalde, nóch betaalde arbeid), is te verwachten. Het niet ver-
richten van betaalde arbeid is voor sommige risicogroepen immers bijna per defi nitie 
het geval; bijvoorbeeld voor huishoudens met een uitkering; of huishoudens met een 
inkomen onder 105% van het sociaal minimum. Dat niet-westerse allochtonen (en 

– in samenhang hiermee – degenen met een slechte beheersing van de Nederlandse 
taal) niet minder maatschappelijk participeren is weliswaar onverwacht, maar heeft te 
maken met het feit dat de allochtonen in de responsgroep relatief jong zijn. Ouderen, 
en met name 65-plussers, die meestal niet meer werken, komen onder allochtonen 
(nog) weinig voor (zie tabel C.1 in bijlage C). Wanneer alleen gekeken wordt naar de 
groep onder de 55 jaar blijkt het aandeel niet-westerse allochtonen dat nóch betaald, 
noch onbetaald werk verricht, wel groter dan bij de autochtonen (25% versus 13%).

Het gevoel niet mee te tellen in de Nederlandse samenleving loopt vrijwel parallel 
aan het ontbreken van maatschappelijke participatie. Hieruit kan echter nog niet de 
conclusie getrokken worden dat er sprake is van een één op één relatie. Wel blijkt er 
sprake van een duidelijke samenhang. Nadere analyse leert dat slechts 14% van dege-
nen die (on)betaalde arbeid verrichten het gevoel hebben niet mee te tellen, terwijl 
dat voor de groep die niet maatschappelijk actief is 29% bedraagt. Opmerkelijk is dat 
deze percentages voor elk van de drie onderscheiden vormen van maatschappelijke 
participatie (betaalde arbeid, vrijwilligerswerk, mantelzorg) grotendeels vergelijk-
baar zijn (zie tabel 4.2). Het hebben van een betaalde baan leidt er dus niet vaker toe 
dat mensen het gevoel hebben mee te tellen dan het verrichten van vrijwilligerswerk 



65Risicogroepen, kenmerken en dimensies van sociale uitsluiting

of het verlenen van mantelzorg. In paragraaf 2.3.8 is verondersteld dat het verrichten 
van vrijwilligerswerk of mantelzorg een compenserende functie zou kunnen bieden 
bij het ontbreken van betaalde arbeid. Deze veronderstelling blijkt ondersteund te 
worden. De groep niet-werkzame vrijwilligers en mantelzorgers hebben veel minder 
vaak het gevoel niet mee te tellen (17 respectievelijk 15%) dan de groep niet-werkzamen 
die nóch vrijwilligerswerk, nóch mantelzorg verrichten (29%) (zie de laatste drie regels 
in tabel 4.2). 

Maar ook bij de werkzamen levert het verrichten van vrijwilligerswerk of verlenen 
van mantelzorg een extra bijdrage: van de groep die zowel betaalde als onbetaalde 
arbeid verricht zegt 55% het gevoel te hebben in sterke mate mee te tellen; bij de 
werkzamen zonder onbetaalde arbeid is dat 43%. 

Tabel 4.2 Gevoel mee te tellen in de samenleving, uitgesplitst naar verschillende vormen 
van maatschappelijke participatie (in procenten)

heeft het gevoel mee te tellen in de samenleving

ja, in sterke mate ja, enigszins nee

totaal 38 43 19

maatschappelijke participatie 
((on)betaalde arbeid)a

ja 44 42 14

nee 26 44 29

heeft betaald werk

ja 47 41 13

nee 30 45 25

verricht vrijwilligerswerk

ja 51 37 13

nee 35 44 21

verleent mantelzorg

ja 41 49 11

nee 38 41 21

betaald werk + onbetaalde arbeid 55 38 8

betaald werk + geen onbetaalde arbeid 43 42 15

geen betaald werk + geen onbetaalde arbeid 26 44 29

geen betaald werk + wel vrijwilligerswerk 43 40 17

geen betaald werk + wel mantelzorg 27 58 15

a Onbetaalde arbeid is gedefi nieerd als: vrijwilligerswerk en/of mantelzorg buiten het eigen gezin. 

Bron: SCP (SU’03)
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Informele sociale participatie 
Het aandeel mensen dat niet of nauwelijks contacten in het primaire sociale netwerk 
onderhoudt, is beperkt: circa 6% heeft maximaal 1 keer per maand contacten met 
familie of vrienden. De mate van deze vorm van informele sociale participatie blijkt 
niet samen te hangen met de persoons- en achtergrondkenmerken: ouderen, vrouwen, 
alleenstaanden, eenoudergezinnen, de groep met een laag opgeleide vader en niet-wes-
terse allochtonen hebben even vaak contacten met familie en vrienden als de niet-risi-
cogroepen. De frequentie van dit type van sociale contacten blijkt vooral beïnvloed te 
worden door de min of meer beïnvloedbare risicokenmerken: een slechte taalbeheer-
sing, geringe ict-vaardigheden, een slechte psychische gesteldheid, het ontvangen van 
een uitkering en het hebben van een laag inkomen gaan samen met een relatief geringe 
mate van sociale contacten met familie of vrienden. 

Een groot aantal risicogroepen ervaart meer dan gemiddeld een tekort aan sociale 
contacten: zij geven in relatief grote mate aan dat zij (veel) minder contacten hebben 
dan de meeste andere mensen van hun leeftijd, terwijl zij wel graag meer contacten 
zouden willen hebben. Dit geldt met name voor de eenoudergezinnen en de mensen met 
een geringe mate van psychisch welbevinden: 36 respectievelijk 40% ervaart een tekort 
terwijl dit percentage gemiddeld op 11 ligt. Ouderen boven de 65 jaar ervaren daarente-
gen minder vaak een tekort aan sociale contacten (6% van hen). Zij hebben er blijkbaar 
minder problemen mee als zij minder contacten hebben dan hun leeftijdgenoten.

Een kwart van de mensen (26%) gaat nooit uit. Voor deze vorm van sociale activi-
teiten die meestal geld kosten, zoals uitgaan naar de bioscoop, theater, café, enzo-
voorts, vormen de meeste risicofactoren een beperking: zij gaan veel minder uit dan 
de niet-risicogroepen. Maar het wonen in een wijk met een lage statusscore blijkt 
geen verschil te maken voor de uitgaansactiviteiten. Nadere analyse leert dat dit 
samenhangt met de leeftijdsopbouw in dergelijke wijken; de bewoners zijn relatief 
jong (zie tabel C.1 in bijlage C). Wanneer gecontroleerd wordt voor leeftijd, blijkt dat 
er in wijken met een lage statusscore minder vaak wordt uitgegaan. 

Voor alle risicogroepen (met uitzondering van vrouwen) geldt dat zij in mindere mate 
sociale ondersteuning ondervinden dan de corresponderende niet-risicogroepen. De 
mate van sociale ondersteuning is vastgesteld met behulp van de volgende uitspraken 
(waarbij de uitspraken in cursief voor het berekenen van de schaalscore zijn omgeco-
deerd):5

– er zijn mensen met wie ik goed kan praten;
– ik voel me van andere mensen geïsoleerd;
– er zijn mensen bij wie ik terecht kan;
– er zijn mensen die me echt begrijpen;
– ik maak deel uit van een groep vrienden;
– mijn sociale contacten zijn oppervlakkig.

Slechts een enkeling blijkt volledig verstoken van deze vormen van ondersteuning. 
Minder dan 1% van de respondenten scoort op elk van de 6 uitspraken negatief, en 
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2,3% op de helft (niet in tabel). Het gemis aan sociale ondersteuning komt het sterkst 
tot uiting bij de categorie met een geringe mate van psychisch welbevinden (voor wie 
de gemiddelde score 1,64% bedraagt) en de groep met een inkomen onder 105% van 
het sociaal minimum (met een score van 1,56). Veel risicogroepen hebben ook vaker 
te maken met een situatie waarin zij niemand of slechts één persoon hebben om per-
soonlijke en intieme kwesties mee te bespreken. Opvallend is dat dit niet samenhangt 
met het huishoudtype. Alleenstaanden (relatief vaak ouderen) en eenoudergezinnen 
zijn niet vaker dan anderen verstoken van personen bij wie zij hun hart kunnen luchten. 
Zij weten het gemis aan een partner blijkbaar te compenseren. Een gesprekspartner 
ontbreekt vooral bij de groep met een geringe mate van psychisch welbevinden (bij 
31%) en bij de inkomens onder het beleidsmatig minimum (23% van hen).

Georganiseerde sociale participatie 
Deelname aan een of andere vorm van georganiseerde sociale participatie komt 
minder vaak voor dan de hierboven genoemde informele participatie: bijna de helft 
is geen lid van een vereniging, tweederde is geen lid van een politieke of belangen-
organisatie en eveneens tweederde is geen lid van een geloofsgemeenschap. 

De meeste risicofactoren blijken van invloed op de mate van de georganiseerde 
participatie voorzover dit het lidmaatschap van verenigingen betreft, hoewel dit 
effect minder uitgesproken is dan bij de informele sociale participatie. Gebrek aan 
geld lijkt hierbij ook een rol te spelen, gezien het feit dat de groep met een inkomen 
onder het beleidsmatig minimum, en hiermee samenhangend ook de uitkeringsont-
vangers en de eenoudergezinnen, minder vaak lid zijn van een vereniging. 

Voor het lidmaatschap van een kerkgenootschap (inclusief moskee) blijken de 
risicofactoren geen remmende werking te hebben. Juist het tegenovergestelde blijkt 
het geval voor niet-westerse allochtonen en voor ouderen: deze groepen zijn vaker 
(actief) lid van een geloofsgemeenschap. Voor deze risicogroepen zal de kerk of 
moskee een mogelijkheid kunnen bieden voor sociale participatie. 

Diversiteit in contacten
Op basis van de verschillende typen sociale contacten of activiteiten die men heeft, 
is een nieuwe variabele aangemaakt voor de diversiteit in contacten. De achterliggende 
gedachte hierbij is, dat de insluitende werking van sociale participatie ook kan 
worden afgemeten aan de mate van spreiding over sociale netwerken. Aangenomen 
kan worden dat men kwetsbaarder is in de behoeftevervulling aan sociale contacten, 
wanneer deze contacten zeer eenzijdig gericht zijn. Om de mate van diversiteit vast 
te stellen, zijn de volgende soorten sociale contacten en activiteiten onderscheiden: 
minimaal 1 keer per week contact met familie of vrienden, contact met collega’s 
buiten werktijd, deelname aan vrijwilligerswerk, kerkbezoek, lidmaatschap van een 
vereniging en uitgaan. Bij 17% van de respondenten is er geen enkele diversiteit in 
contacten; dit wil zeggen dat er maximaal één van de vijf genoemde contactvormen voor-
komt, hetgeen dan vrijwel altijd het contact met familie of vrienden is. De meeste 
risicogroepen hebben te maken met een beperkte diversiteit in contacten. Dit geldt 
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alleen niet voor vrouwen (inclusief alleenstaande ouders), niet-westerse allochtonen, 
mensen met een slechte taalbeheersing en bewoners van achterstandswijken. Vooral 
bij uitkeringsontvangers en de minima komt een beperkte spreiding in contacten 
voor: 34 respectievelijk 42% kent slechts één van de hiervoor genoemde vormen van 
sociaal contact.

Tot slot
Uit tabel 4.1 blijkt dat vrouwen geen duidelijke risicogroep vormen als het gaat om 
de eerste dimensie van sociale uitsluiting. Dit is overigens niet zo verwonderlijk. 
Vrouwen zijn in het algemeen wat meer dan mannen op sociale contacten gericht. 
Opmerkelijker is dat het wonen in een wijk met een lage statusscore – in vergelijking 
tot de andere risicofactoren- een relatief beperkte invloed heeft op de eerste dimen-
sie van sociale uitsluiting. Dit is niet conform de veronderstelling dat risicofactoren 
in die wijken in sterke mate zouden cumuleren, waardoor dit tot een verhoging van 
uitsluiting zou leiden. 

4.3 Dimensie 2: Normatieve integratie

Om de tweede dimensie van sociale uitsluiting te verwoorden wordt hier het begrip 
normatieve integratie gebruikt in plaats van het vaker gebruikte begrip ‘culturele 
integratie’. Het begrip cultuur verwijst immers niet alleen naar gemeenschappelijke 
waarden en normen, maar ook naar gebruiken en gewoontes. Hoewel mensen ook 
in gebruiken en gewoontes kunnen afwijken van de mainstream in de samenleving, 
zijn deze niet essentieel voor sociale in- of uitsluiting; tenminste, zolang zij niet in 
strijd zijn met de essentiële waarden en normen in de samenleving. Gebruiken en 
gewoontes kan men naleven, maar dit is – hoewel wenselijk – niet noodzakelijk voor 
sociale insluiting. Waarden en normen daarentegen geven aan hoe men zich behoort 
te gedragen, zij verwijzen naar een collectieve moraal. Het niet onderschrijven daar-
van wordt in dit onderzoek gezien als een kenmerk van sociale uitsluiting. Hieronder 
wordt geen strikt onderscheid gemaakt in waarden en normen; beide worden als 
onderdeel gezien van normatieve integratie. Volgens de meeste defi nities hebben 
normen betrekking op een concrete gedragsregel die kan worden afgeleid uit waarden 
die op een abstracter niveau worden geformuleerd (zie ook Dekker et al. 2004: 4). 

Terwijl in abstracte termen makkelijk over een gebrek aan waarden en normen 
kan worden gesproken, is de concretisering van wat normatieve integratie inhoudt 
heel wat moeilijker. In welke mate dient men een bepaalde waarden- en normenset 
aan te hangen, welke waarden en normen zijn dat dan, en wanneer is een subcultuur 
zodanig strijdig met de heersende cultuur dat dit leidt tot (zelf )uitsluiting? Het blijkt 
niet eenvoudig om concreet invulling te geven aan dergelijke abstracte zaken. Het 
recente waarden- en normendebat en de discussie over de multiculturele samenle-
ving, de verschillende standpunten daarin en de – soms snelle – veranderingen in 
deze standpunten onderstrepen nog eens de complexiteit van deze materie. Wel kan 
worden gesteld dat een basisvoorwaarde voor normatieve integratie is, dat men zich 
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gedraagt conform de geldende wet- en regelgeving. Het gaat hier om afspraken die 
op het niveau van de samenleving zijn gemaakt en waar eenieder zich op straffe van 
wettelijke sancties aan moet houden. Daarom is in dit onderzoek een aantal vragen 
voorgelegd die te maken hebben met het naleven van wetgeving en met misbruik 
van sociale zekerheid. Naast de verplichtende gedragsnormen opgelegd door wet- en 
regelgeving zijn ook enkele waarden onderzocht waaraan meestal geen wettelijke 
sancties zijn verbonden, maar die door de Nederlandse samenleving in het algemeen 
wel als belangrijk worden gezien, en waar doorgaans sociale sancties op staan: 
betrokkenheid bij de samenleving, de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en 
het arbeidsethos. In tabel 4.3 zijn de resultaten weergegeven.
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Tabel 4.3 Dimensie 2: Tekort aan normatieve integratie (in procenten of gemiddelde score) 
en de relatieve kansverhoging (plus) of – verlaging (min) op tekort aan normatieve 
integratie voor een aantal risicogroepen (gebaseerd op odds ratioa)

totaal
   %

≥ 65 
jaar vrouw

alleen
staand

eenou-
derge-
zin

lage 
oplei-
ding 
vader 

niet-
westers 
allocht.

wetsovertreding

vindt dat mensen met een betaalde 
baan tot 150 euro per maand zwart 
mogen bijverdienen 60 – 0 0 0 0 0

vindt dat mensen met een bijstands-
uitkering tot 150 euro per maand 
zwart mogen bijverdienen 53 – + 0 0 0 0

als een goede vriend terecht staat, 
mag je een valse getuigenis afl eggen 
om hem te beschermen 
((helemaal) eens) 6 0 – – – – 0 0 0

wetsovertreding is niet erg als je maar 
niet gepakt wordt 
((helemaal) eens) 5 0 0 0 0 0 0

betrokkenheid bij, vertrouwen in de 
samenleving

niet gestemd bij laatste verkiezingen 13 0 0 0 0 + ++++

niet actief betrokken in de buurt 45 0 0 0 0 0 +

niet erg geïnteresseerd in wat er in de 
samenleving gebeurt 32 0 + 0 0 + 0

zoals de toekomst er nu uitziet kun je 
het een kind eigenlijk niet aandoen 
om het op de wereld te zetten ((hele-
maal) eens) 21 + 0 + 0 0 0

je weet tegenwoordig niet meer wie je 
kan vertrouwen ((helemaal) eens) 46 0 0 0 0 + 0

emancipatie (gelijke behandeling m/v)
(schaal van 1 - 5; 1 = weinig, 5=sterk 
emancipatoir) 4,0 3,7++ 4,1– – n.s. 4,3– – 3,9++ n.s.

arbeidsethos 
(schaal van 1 – 5; 1=gering, 5 = hoog 
ethos) 3,5 3,8– – 3,5– n.s. n.s. 3,8– – 3,2++

a Plus (+) betekent verhoging van kans op sociale uitsluiting; min (-) betekent verlaging; nul (0) betekent geen 
 signifi cant verschil (op 5% niveau). Het aantal plussen en minnen geeft sterkte van verband aan. Zie verder 
 noot 3. Voor schaalscores wordt gemiddelde gegeven en staat de mate van signifi cantie aangegeven: + of - 
 betekent signifi cant verschil op 5% niveau, ++  of - - op 1% niveau (een + betekent risicoverhoging en een - 

 betekent risicoverlaging).

Bron: SCP (SU’03)
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lage 
opleiding 
(< mbo)

slechte 
taalbe-
heer-
sing

geringe 
ict-
vaardig-
heden

chron. 
aan-
doening

geen 
goede 
gezond
heid

gering 
psych. 
welbev.

< 65: 
wlh-, bijst-, 
ao- uitke-
ring 

< 105% 
van 
sociaal 
minimum

lage 
status 
woonwijk 

0 0 0 – 0 0 0 0 –

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 ++ 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

++ ++ + 0 0 0 ++ ++ +

0 + + 0 0 0 0 + +

++ + ++ 0 + 0 0 0 +

+ 0 + + + 0 + 0 0

+ ++ + + ++ + + ++ 0

3,8++ 3,8++ 3,7++ n.s. 3,8++ n.s. 3,9++ 3,8++ n.s.

3,7– – 3,3++ 3,8– – n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
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Wetsovertreding
Het overtreden van wetten kan worden gezien als een essentieel tekort aan normatieve 
integratie. In mondelinge enquêtes is het helaas niet goed mogelijk om wetsovertre-
ding feitelijk te bevragen. Respondenten zullen in veel gevallen weigeren antwoord 
te geven, een onjuist antwoord geven of het interview beëindigen. In dit onderzoek is 
daarom volstaan met het vragen naar opvattingen. Hiervoor zijn twee uitspraken voor-
gelegd die te maken hebben met specifi eke wetsovertreding, namelijk belasting- en 
uitkeringsfraude, en twee uitspraken die een meer algemeen karakter hebben.
– Vindt u dat mensen met een betaalde baan tot 150 euro per maand zwart mogen 

bijverdienen, dus zonder premies en belasting af te dragen;
– Vindt u dat mensen met een bijstandsuitkering tot 150 euro per maand zwart 

mogen bijverdienen;
– Als een goede vriend terechtstaat, mag je een valse getuigenis afl eggen om hem te 

beschermen;
– Wetsovertreding is niet erg als je maar niet gepakt wordt.

Terwijl een ruime helft van de respondenten geen probleem heeft met zwart bijver-
dienen, ook niet wanneer men een bijstandsuitkering ontvangt, is slechts 5 à 6% het 
eens met de andere uitspraken over wetsovertreding. Blijkbaar is zwart werken een 
tamelijk geaccepteerd verschijnsel geworden in de Nederlandse samenleving, dat 
slechts in beperkte mate als normoverschrijdend wordt gezien. Dit stemt overeen met 
onderzoek uit 1995 waarin 52% van de ondervraagden bijverdienen door bijstandsont-
vangers, zonder gekort te worden op de uitkering, geoorloofd bleek te vinden (van Oor-
schot 1996: 78). Geconcludeerd kan worden dat in de periode 1995-2003 de opvattingen 
over zwart werken niet lijken te zijn veranderd, terwijl de overheid de afgelopen jaren 
wel een veel strikter sanctiebeleid is gaan voeren. 

Opmerkelijk is het grote verschil in tolerantie tegenover belasting- en uitkerings-
fraude enerzijds en het afl eggen van een valse getuigenis en wetsovertreding in het 
algemeen anderzijds. Dit verschil in resultaat geeft nogmaals aan hoe lastig het is 
om normatieve integratie goed in beeld te brengen. Mogelijk is het aandeel ‘rekkelijken’ 
mede afhankelijk van de vraagstelling. Dit blijkt ook uit vergelijking met resultaten 
uit ander onderzoek. In het evs-onderzoek (European Value Studies) wordt een meer 
algemene vraag gesteld naar belasting- en sociale zekerheidsfraude, zonder dat er 
een concreet bedrag wordt genoemd. Dan blijkt dat een veel groter deel tegen fraude 
is: circa driekwart van de ondervraagden is van mening dat belastingfraude en sociale 
zekerheidsfraude nooit te rechtvaardigen zijn (Dekker et al. 2004: 52-53). 

Wat betreft wetsovertreding blijken de opvattingen van risicogroepen zich nauwelijks 
te onderscheiden van die van de niet-risicogroepen (tabel 4.3). De enige risicogroep 
die minder moeite heeft met een valse getuigenis voor een goede vriend is de groep 
die het Nederlands slecht beheerst. Van hen is 12% het eens met deze uitspraak (per-
centage niet in tabel). Men is wellicht geneigd hieruit de conclusie te trekken dat het 
hier vooral allochtonen betreft. Dit blijkt niet het geval. Uit nadere analyse blijkt dat 
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het juist de autochtonen met een slechte beheersing van het Nederlands zijn die geen 
problemen hebben met een valse getuigenis voor een vriend. 

Met uitzondering van de groep met een beperkte taalvaardigheid blijken de risico-
groepen niet vaker dan de niet-risicogroepen eens te zijn met de voorgelegde vormen 
van wetsovertreding. De bewoners van een lage statuswijk en de groep 65-plussers zijn 
het zelfs minder vaak dan de niet-risicogroepen eens met de stelling dat mensen met 
een betaalde baan tot 150 euro per maand mogen bijverdienen. De 65-plussers hand-
haven hun relatief strenge oordeel ook wanneer gevraagd wordt naar zwart werk door 
bijstandsontvangers (in plaats van door werkenden). Vrouwen blijken wel het bijver-
dienen door bijstandsontvangers vaker goed te keuren dan mannen (59 versus 47%). 
Wellicht wordt dit oordeel beïnvloed doordat men bij bijstandsontvangers vaak aan 
alleenstaande moeders denkt.6 De overige risicogroepen zijn ongeveer even vaak als 
de corresponderende niet-risicogroepen van mening dat zwart werken tot 150 euro per 
maand voor bijstandsontvangers is toegestaan. 

Betrokkenheid bij de samenleving
In de conceptuele uitwerking in hoofdstuk 2 is aangegeven dat de Franse school, 
stoelend op de theorieën van Durkheim, zich sterk richt op de relationele dimensie 
van sociale uitsluiting. Daarbij gaat het dan niet alleen om feitelijke sociale parti-
cipatie, maar ook om de waardengeoriënteerde dimensies daarvan zoals sociale 
cohesie, sociale verbanden, burgerschapszin, maatschappelijke betrokkenheid. Bij 
het ontbreken hiervan ontstaat er risico op maatschappelijke vervreemding (in Durk-
heim’s termen anomie genaamd). Opnieuw zijn dit lastige aspecten om in empirisch 
onderzoek waar te nemen. In tabel 4.3 is te lezen welke indicatoren in dit onderzoek 
zijn opgenomen. De twee laatste uitspraken duiden op anomie.

Gevoelens van maatschappelijke vervreemding komen bij een tamelijk groot deel 
van de respondenten voor: 21% vindt het niet verantwoord een kind op de wereld te 
zetten en bijna de helft (46%) heeft geen vertrouwen in de medemens. Een groot deel 
van de risicofactoren versterkt deze opvattingen, maar de verschillen met de corres-
ponderende niet-risicogroepen zijn beperkt.

Betrokkenheid als burger in deze samenleving komt onder meer tot uiting in 
betrokkenheid bij de politiek. Gebruik maken van het stemrecht is daar een uiting van. 
Van de respondenten zegt 13% dat zij bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2003 niet 
hebben gestemd (hetgeen overigens duidt op een selectieve uitval van niet-stemmers, 
omdat het opkomstpercentage in werkelijkheid 80 bedroeg). Een aantal risicogroepen 
behoort relatief vaak tot de niet-stemmers: niet-westerse allochtonen en mensen met 
een slechte taalbeheersing (beide groepen die ook niet altijd gerechtigd zullen zijn 
om te stemmen), laag opgeleiden, uitkeringsgerechtigden, de groep met een inkomen 
onder 105% van het sociaal minimum en bewoners van lage statuswijken. 

Als het gaat om burgerschapszin in de betekenis van betrokkenheid bij de 
samenleving als geheel of bij de eigen buurt waar men woont dan blijkt deze bij een 
niet onaanzienlijk deel van de bevolking te ontbreken: een derde deel (32%) zegt 
niet sterk geïnteresseerd te zijn in de samenleving en 45% is niet actief betrokken 
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bij wat er in de buurt gebeurt. Slechts enkele risicofactoren blijken van invloed op 
de betrokkenheid bij de buurt: niet-westerse allochtonen, een slechte taalbeheersing, 
de groep met een laag inkomen en degenen die in een lage statuswijk wonen, zijn 
minder vaak actief betrokken. Bij elk van deze risicogroepen gaat het overigens om een 
beperkt effect. Iets meer risicofactoren hangen samen met de mate van interesse in de 
samenleving. Met name de laagopgeleiden en (hiermee samenhangend) degenen met 
beperkte ict-vaardigheden zijn minder maatschappelijk geïnteresseerd. Maar voor het 
overige is er ook hier geen sterk onderscheid tussen risico- en niet-risicogroepen. 

Emancipatie en arbeidsethos
Wat betreft opvattingen over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen kan 
worden geconcludeerd dat een groot deel van de risicogroepen minder emancipatoir 
denkt: ouderen, de groep met een laag opgeleide vader, geringe ict-vaardigheden, 
een slechte taalbeheersing, een slechte gezondheid, een laag opleidingsniveau, met 
een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering alsmede de groep met een 
inkomen onder het beleidsmatig minimum hebben een lagere score op de schaal 
voor emancipatie dan de corresponderende niet-risicogroepen. Alleen vrouwen (en 
eenoudergezinnen) scoren – zoals te verwachten – hoger op de emancipatieschaal. 
Opmerkelijk is dat juist allochtonen en bewoners van achterstandswijken niet afwij-
ken van autochtonen respectievelijk bewoners van niet-achterstandswijken in hun 
opvattingen over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De verklaring 
hiervoor ligt in het feit dat circa 40% van de niet-westerse allochtonen in Sociale uit-
sluiting 2003 uit Surinamers en Antillianen bestaat. Deze groepen denken in het alge-
meen meer emancipatoir dan Turken en Marokkanen (Dagevos et al. 2003: 325). Een 
uitsplitsing van de groep niet-westerse allochtonen naar enerzijds Surinamers en 
Antillianen en anderzijds de overige niet-westerse allochtonen laat zien dat de eerst-
genoemde groep er vrijwel dezelfde opvattingen heeft dan de autochtonen, terwijl de 
overige niet-westerse allochtonen minder emancipatoir denken. 

Niet-westerse allochtonen vormen, tezamen met degenen met een slechte taalbeheer-
sing, de enige groep die een relatief laag arbeidsethos laat zien; dit geldt zowel voor de 
Surinamers en Antillianen als voor de overige groepen. Een aantal andere risicogroepen 
scoort juist relatief hoog met betrekking tot arbeidsethos: de 65-plussers, de groep met 
een laag opgeleide vader, de groep die zelf een lage opleiding heeft en de groep met 
geringe ict-vaardigheden. Uit tabel 4.3 kan ook geconcludeerd worden dat het arbeids-
ethos een vrij stabiele waarde lijkt, die niet verandert onder invloed van omstandigheden. 
Immers lichamelijke en psychische gezondheid hebben geen invloed, evenmin als het 
ontvangen van een uitkering (of het hebben van werk (niet in tabel)). 
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Conclusie
Het geheel overziende kan worden geconstateerd dat er betrekkelijk weinig verband 
lijkt te bestaan tussen het behoren tot een risicogroep en een tekort aan normatieve 
integratie. Daarbij kan echter de kanttekening worden gemaakt dat het de vraag is of 
de gekozen kenmerken adequaat verwijzen naar een gemeenschappelijk waarden- en 
normenstelsel. De onderlinge samenhang tussen de kenmerken blijkt beperkt en de 
richting van het verband is soms zelfs tegengesteld aan wat kan worden veronder-
steld. Zo hangt een emancipatoire houding samen met een gering arbeidsethos, ter-
wijl zowel het onderschrijven van een gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
als het onderschrijven van de arbeidsplicht als centrale westerse waarden worden 
gezien. Opvallend is verder ook dat niet-westerse allochtonen bij deze tweede dimen-
sie van sociale uitsluiting nauwelijks als risicogroep naar voren komen. Wanneer de 
normatieve integratie van allochtonen echter op een andere manier wordt vastge-
steld, namelijk door direct te vragen of buitenlanders in cultureel opzicht voldoende 
zijn geïntegreerd, dan komt wel een zekere afstand tot de Nederlandse mainstream 
naar voren. Hieronder wordt dit toegelicht.

Opvattingen over integratie allochtonen
In tabel 4.4 is voor een aantal vragen over de integratie van buitenlanders het oordeel 
van autochtonen en niet-westerse allochtonen weergegeven. 
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Tabel 4.4 Opvattingen over integratie buitenlanders, uitgesplitst naar autochtonen en niet-
westerse allochtonen (in procenten)

helemaal 
eens eens 

niet 
eens/
niet 
oneens oneens

hele-
maal 
oneens totaal

buitenlanders moeten beter hun best doen 
de Nederlandse taal te lerena

autochtonen 52 40 4 3 1 100

niet-westerse allochtonen 32 60 4 4 0 100

buitenlanders in Nederland moeten niet zo 
sterk vasthouden aan hun eigen cultuura

autochtonen 22 36 20 19 3 100

niet-westerse allochtonen 8 35 25 26 6 100

Nederlanders zouden meer begrip moeten 
tonen voor de cultuur van buitenlanders

autochtonen 15 39 17 21 8 100

niet-westerse allochtonen 15 47 15 20 3 100

a Verschil tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen is signifi cant (chi-kwadraat, p < 5%).

Bron: SCP (SU’03)

Het leren van de Nederlandse taal wordt als een belangrijk vereiste gezien, waarvoor 
buitenlanders beter hun best zouden moeten doen. Vrijwel alle niet-westerse alloch-
tonen zijn het hiermee eens, evenals de autochtonen (voor beide groepen is dat 92%). 
De opvatting van de eerstgenoemde groep is echter minder uitgesproken dan die van 
de autochtonen, waarvan een groter deel zegt het helemaal eens te zijn (52% versus 32%). 

Over de uitspraak dat buitenlanders niet zo sterk moeten vasthouden aan de eigen 
cultuur zijn de meningen iets meer verdeeld. Maar toch bijna de helft (43%) van de 
niet-westerse allochtonen onderschrijft ook deze uitspraak; voor de autochtonen 
bedraagt dit percentage 58. Het grootste verschil zit wederom in de antwoordcategorie 
helemaal eens: 22% versus 8%. 

Opvallend is dat autochtonen en allochtonen vrijwel dezelfde opvatting zijn toege-
daan als het gaat om de uitspraak dat Nederlanders meer begrip zouden moeten tonen 
voor de cultuur van buitenlanders. Geconcludeerd zou kunnen worden dat Nederlan-
ders bereid zijn de hand in eigen boezem te steken door het met deze uitspraak eens te 
zijn (54%). Tevens kan de conclusie worden getrokken dat de opstelling van de alloch-
tonen richting Nederlanders niet erg verwijtend is. Zij scoren immers nauwelijks hoger 
dan de autochtonen (62%; verschil met autochtonen is niet signifi cant).

Verondersteld zou kunnen worden dat Surinamers en Antillianen, die veelal bekend 
zijn met de Nederlandse taal en cultuur, op deze vragen anders hebben geantwoord 
dan Turken en Marokkanen (i.c. de overige niet-westerse allochtonen). Bij opsplitsing 
van de groep niet-westerse allochtonen in Surinamers en Antillianen enerzijds en de 
overige niet-westerse allochtonen anderzijds blijkt dat zij op de eerste twee uitspraken 
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(over hoe buitenlanders zich zouden moeten gedragen) vrijwel hetzelfde scoren. Alleen 
ten aanzien van de uitspraak dat Nederlanders meer begrip zouden moeten tonen, 
verschillen de antwoorden sterk: slechts 7% van de Surinamers en Antillianen is het 
met deze uitspraak helemaal eens (nog minder dan de autochtonen), terwijl 25% van 
de overige niet-westerse allochtonen deze mening is toegedaan. Vanwege het kleine 
aantal respondenten (respectievelijk 37 en 44) dienen deze bevindingen slechts als 
indicatief te worden beschouwd.

De bevindingen uit tabel 3.1 zouden als volgt kunnen worden geïnterpreteerd: zowel 
autochtonen als allochtonen zijn van mening dat buitenlanders nog een grote afstand 
hebben ten aanzien van de Nederlandse taal en cultuur, maar dat zowel buitenlanders 
als Nederlanders zich meer open zouden moeten stellen voor de andere cultuur; de 
eerste groep zou dat moeten doen door de Nederlandse taal te leren en door niet zo 
sterk vast te houden aan de eigen cultuur, de tweede groep door meer begrip te tonen 
voor de cultuur van buitenlanders. 

Dat de opvattingen van autochtonen en allochtonen niet extreem ver uit elkaar 
liggen, blijkt ook als gekeken wordt naar het oordeel dat men heeft over de stand van 
zaken met betrekking tot inburgering (tabel 4.5). 
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Tabel 4.5 Opvattingen over de stand van zaken met betrekking tot inburgering, uitgesplitst 
naar autochtonen en niet-westerse allochtonen (in procenten)

autochtoon
niet-westerse 
allochtoon

welke uitspraak komt het meest overeen met uw mening?
de meeste buitenlanders zijn:

- aardig ingeburgerd 14 25

- zullen in de nabije toekomst ingeburgerd raken 23 35

- hebben nog een lange weg te gaan voordat zij hier ingeburgerd
  zullen zijn 52 34

- zullen hier nooit ingeburgerd raken 11 6

totaal 100 100

Bron: SCP (SU’03)

Hoewel signifi cant (p < 5%), is het verschil in antwoordpatroon ook weer niet erg 
groot. Bij beide groepen is een relatief kleine groep van mening dat de meeste buiten-
landers aardig ingeburgerd zijn (respectievelijk 14% en 25%). En eveneens een minder-
heid van beide groepen denkt dat buitenlanders nooit ingeburgerd zullen raken (11% 
en 6%). Nederlanders denken wel wat vaker dan niet-westerse allochtonen dat buiten-
landers ‘nog een lange weg hebben te gaan’ (52% versus 34%); zij zijn er minder vaak 
van overtuigd dat buitenlanders in de nabije toekomst ingeburgerd zullen raken (23 
versus 35%).

Uit voorgaande bevindingen zouden twee verschillende conclusies kunnen worden 
getrokken. Enerzijds: het blijkt dat er (nog) een grote afstand is tussen de cultuur van 
buitenlanders en die van Nederlanders. Anderzijds: uit het feit dat niet-westerse alloch-
tonen hierover in feite niet zo heel anders denken dan Nederlanders zou kunnen worden 
afgeleid dat zij weinig verschillen in de algemene waarde van goed burgerschap. 

4.4 Dimensie 3: materiële deprivatie

Een belangrijke veronderstelling waarop onze samenleving is gebaseerd, is dat 
mensen ‘van nature’ streven naar een zo goed mogelijk inkomen en naar materieel 
bezit (de homo economicus). Niet alleen kan hiermee worden voldaan aan de (pri-
maire) levensbehoeften, maar ook wordt er maatschappelijke status mee verworven, 
en worden de mogelijkheden tot deelname aan het sociale verkeer vergroot. Een 
ernstige mate van materiële deprivatie betekent dat mensen deze mogelijkheden niet 
hebben en niet kunnen leven conform de levensstandaard die men in de Nederlandse 
samenleving wenselijk vindt, hetgeen als een kenmerk van sociale uitsluiting kan 
worden gezien. 
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In tabel 4.6 staat een aantal resultaten vermeld die te maken hebben met materiële 
deprivatie. In het Werkdocument Sociale uitsluiting (Jehoel-Gijsbers (2003: 102 e.v.) en 
in de Armoedemonitor 2003 (scp/cbs 2003: 51) worden voor een aantal vergelijkbare 
kenmerken resultaten gebaseerd op basis van het Sociaal Economisch Panel (sep). 
De percentages voor materiële deprivatiekenmerken liggen in het sep in het alge-
meen wat lager. Hiervoor is een aantal redenen te noemen. Op de eerste plaats gaat 
het bij het sep om een panelonderzoek waarin de risicogroepen en in ieder geval de 
allochtonen ondervertegenwoordigd zijn. Ten tweede hebben de sep-data betrek-
king op 1999 en 2001 en het onderzoek Sociale uitsluiting op 2003, een verschil van 
minimaal twee jaar waarin de fi nanciële situatie van een deel van de huishoudens 
is verslechterd.7 Aangenomen mag worden dat de resultaten van su’03 een betere 
schatting zijn van de huidige materiële deprivatie.
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Tabel 4.6  Dimensie 3: Materiële deprivatie (in procenten) en de relatieve kansverhoging 
(plus) of – verlaging (min) op materiële deprivatie voor een aantal risicogroepen 
(gebaseerd op odds ratioa)

totaal
  %

≥ 65 
jaar vrouw

alleen
staand

eenou-
der-
gezin

lage 
oplei-
ding 
vader 

niet-
westers 
allocht.

problemen met rondkomen:

vaste lasten zijn erg zwaar 9 – – 0 0 ++++ 0 ++++

heeft minimaal één betalingsachterstandb 8 – – – – 0 0 +++ 0 +++

voortdurend zorgen om fi nanciële situatie hh 9 – – – – 0 0 ++++ 0 +++
komt zeer moeilijk rond met huishoud-
inkomen 7 0 0 0 ++++ 0 +++
komt veel moeilijker rond dan twee jaar 
geleden 15 – – 0 + +++ 0 ++

inkomen duidelijk lager dan 2 jr geleden 13 – – 0 0 0 – – 0

inkomen in de toekomst (iets) slechter 16 0 0 0 0 0 0

(zeer) ontevreden met het inkomen 20 – – 0 + +++ + +++

onvoldoende geld:

voor dagelijks warm eten (vlees, kip 
of vegetarisch) 7 0 0 0 +++ 0 +++

om huis goed te verwarmen 3 0 0 0 ++++ ++ ++++

voor een week vakantie 19 0 0 0 ++++ ++ ++++

om versleten meubels te vervangen 18 – + 0 ++++ ++ ++++
om regelmatig nieuwe kleren te kopen 
(zichzelf of p.) 16 0 + + ++++ + ++++
indien kinderen <16 jr: om regelmatig 
nieuwe kleren te kopen voor de kinderen 13 n.v.t. 0 n.v.t +++ 0 +++

vanwege kosten geen abonnement op krant 15 0 0 ++ +++ ++ +

vanwege kosten geen aansluiting op internet 8 – – – + 0 ++++ ++ ++++
vanwege kosten geen lid van vereniging, 
sport e.d. 9 0 + 0 ++++ ++ +++

indien kind >5 jr: kind geen lid vanwege kosten 6 nvt 0 nvt ++ +++ ++++

fi nanciële ondersteuning:

kan zeer moeilijk geld lenen in geval van nood 12 0 0 0 +++ 0 +++

kan beslist niet lenen bij eigen of andere bank 17 + 0 +++ 0 0 +

kan beslist niet lenen bij familie 9 – – – – ++ – – +++ 0 +++
kan beslist niet lenen bij vrienden, buren, 
collega’s 48 ++ 0 0 0 0 0

is er niet zeker van ergens te kunnen lenen 24 ++ + ++ ++ + +

a Plus (+) betekent verhoging van kans op sociale uitsluiting; min (-) betekent verlaging; nul (0) betekent geen 
 signifi cant verschil (op 5% niveau). Het aantal plussen en minnen geeft sterkte van verband aan. Zie verder noot 3. 
b Heeft betalingsachterstand van: persoonlijke lening/doorlopend krediet (4%); lening van vrienden of familie (2%);
  huur (2%); electra/gas/water (2%); ziekenfonds/ziektekostenverzekering (1%); andere verzekeringen (1%); 
 schoolkosten van kinderen (1%); andere betalingsachterstanden (2%).
Bron: SCP (SU 03)



81Risicogroepen, kenmerken en dimensies van sociale uitsluiting

lage 
opleiding 
(< mbo)

slechte 
taalbe-
heersing

geringe 
ict-
vaardig-
heden

chron. 
aan-doe-
ning

geen 
goede 
gezond
heid

gering 
psych. 
welbev.

< 65: 
wlh-, bijst-, 
ao- uitkering 

< 105% 
van soci-
aal mini-
mum

lage 
status 
woonwijk 

+ +++ 0 ++ ++ ++++ +++ ++++ ++

0 +++ 0 + +++ ++++ ++ +++ ++

0 +++ 0 + ++ ++++ ++ ++++ +

+ +++ 0 ++ +++ ++++ +++ ++++ ++

+ ++ 0 ++ ++ +++ +++ +++ +

0 0 0 0 0 ++ ++ 0 0

0 0 0 ++ ++ ++ + 0 0

+ +++ 0 ++ ++ +++ +++ +++ ++

+ ++ 0 0 ++ +++ +++ ++++ ++

++ ++++ 0 0 0 ++++ +++ ++++ ++++

+++ +++ + ++ +++ ++++ ++++ ++++ ++

+ +++ + + ++ ++++ +++ ++++ ++

++ +++ + + +++ ++++ +++ ++++ ++

+ 0 0 +++ +++ ++++ +++ ++++ 0

++ ++ ++ ++ +++ ++++ +++ +++ +

++ +++ 0 ++ +++ ++++ +++ ++++ ++

++ +++ 0 ++ ++ +++ ++++ ++++ ++

++++ 0 0 +++ 0 ++++ ++++ ++++ +++

+ ++ 0 +++ +++ +++ +++ ++++ ++

++ 0 ++ ++ ++ +++ +++ ++++ +

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 + + + ++ 0 0 0

+ 0 ++ ++ +++ +++ +++ +++ +
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Problemen met rondkomen
Uit tabel 4.5 blijkt dat zo’n 8% tot 9% van de huishoudens zich in een zeer precaire 
fi nanciële situatie bevindt: voor 9% zijn de vaste lasten erg zwaar, 8% heeft betalings-
achterstanden, 9% heeft voortdurend zorgen om de fi nanciële situatie en 7% komt 
zeer moeilijk rond. Betalingsachterstanden hebben het vaakst betrekking op een 
persoonlijke lening of doorlopend krediet (4% van de huishoudens heeft een dergelijke 
betalingsachterstand). Maar ook ten aanzien van de huur is er relatief vaak sprake 
van een achterstand: dit doet zich voor bij 4% van de huurders.8

Door middel van de vraag of men nu veel moeilijker kan rondkomen dan twee jaar 
geleden is getracht enig zicht te krijgen op de (vermeende) invloed van de invoering 
van de euro op de koopkracht van het huishouden. Naar de ervaring van het publiek 
lijkt er sprake van een negatief effect: 15% zegt veel moeilijker rond te kunnen komen 
dan twee jaar daarvoor en voor 34% is het moeilijker (tezamen 49%); daartegenover 
staat slechts 10% die het (veel) gemakkelijker heeft gekregen. Overigens is het 
de vraag in hoeverre hier sprake is van een euro-effect of van een gevolg van een 
verslechterde economische situatie. Bijna de helft van de groep die zegt dat zij het 
fi nancieel veel moeilijker hebben dan twee jaar geleden is er – naar eigen zeggen – ook 
feitelijk in inkomen (fl ink) op achteruitgegaan. 

Onvoldoende geld
Voor primaire levensbehoeften als ‘iedere dag warm eten’ en ‘het huis goed verwarmen’ 
heeft 7% respectievelijk 3% onvoldoende geld. Voor minder noodzakelijke behoeften 
als vakantie, vervangen van meubels en het kopen van nieuwe kleren zegt een groter 
deel (16% tot 19%) onvoldoende geld te bezitten. 

Ook worden zaken waarmee men contact houdt met de buitenwereld en die sociale 
uitsluiting kunnen tegengaan, niet aangeschaft vanwege fi nanciële redenen: 15% 
heeft onvoldoende geld voor een abonnement op een krant, 8% voor aansluiting op 
internet en 9% van de huishoudens voor het lidmaatschap van een (sport)vereniging. 
Voor de kinderen ligt dit laatste percentage wat lager: in 6% van de huishoudens met 
kinderen boven de 5 jaar is er onvoldoende geld voor sport of lidmaatschap van een 
vereniging van de kinderen. 

Financiële ondersteuning
Een ander aspect dat in verband met materiële deprivatie van belang is, is de moge-
lijkheid om bij ernstige fi nanciële problemen geld te kunnen lenen. De situatie is 
nijpender wanneer er geen fi nanciële hulpbronnen kunnen worden aangewend. 

In dit onderzoek is onderscheid gemaakt in de mogelijkheid geld te lenen bij een 
bank, bij familieleden, en bij anderen (vrienden, buren, collega’s, werkgever). Het blijkt 
dat de kans op succes het grootst is voor het lenen van familie (slechts 9% zegt dat dat 
beslist niet kan) en op de tweede plaats bij een bank (voor 17% een onmogelijkheid). 
Lenen bij vrienden, buren e.d. is voor de helft van de huishoudens geen optie. 
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Het aantal huishoudens dat absoluut geen enkele mogelijkheid ziet om ergens geld te 
lenen in geval van nood is klein: 2% (niet in tabel). Gecombineerd met de groep die 
denkt dat het ‘misschien’ zal lukken (22%) blijkt dat een kwart van de huishoudens 
(24%) er niet zeker van is fi nanciële problemen op te kunnen lossen door ergens geld 
te lenen.

Samenhang met risicofactoren
Een groot deel van de onderscheiden risicofactoren hangt – soms sterk – samen met 
de verschillende aspecten van materiële deprivatie. Dit is ook te verwachten omdat 
een aantal risicofactoren direct of indirect verwijst naar de hoogte van het inkomen. 
En inkomen speelt uiteraard een belangrijke rol bij materiële deprivatie. Behalve de 
groep onder het beleidsmatig minimum en de uitkeringsontvangers hebben ook 
eenoudergezinnen, niet-westerse allochtonen, de groep met geringe taalvaardig-
heden en de groep met een slechte (psychische) gezondheid, in zeer sterke mate te 
maken met problemen op het fi nanciële vlak. Ook bewoners van lage statuswijken 
hebben een verhoogd risico. Ter illustratie van de ernst van materiële deprivatie: het 
percentage met minimaal één betalingsachterstand varieert voor bovengenoemde 
risicogroepen van 17 (bij de uitkeringsontvangers) tot 27 (bij de eenoudergezinnen); 
het percentage dat de vaste lasten erg zwaar vindt, ligt voor de meeste van deze risico-
groepen rond de 30. 

Opvallend is dat het aantal ‘plusjes’ bij de groep met een slechte psychische 
gezondheid het hoogst is. Het is niet ondenkbaar dat fi nanciële problemen leiden 
tot psychische klachten en dat de materieel gedepriveerden als risicogroep voor een 
slechte psychische gezondheid kunnen worden gezien in plaats van andersom. Over 
deze causaliteitsvraag kan in dit onderzoek echter geen defi nitieve uitspraak worden 
gedaan (zie ook hoofdstuk 6). 

De materiële deprivatie blijkt ook door te werken naar de kinderen. Vrijwel alle 
risicofactoren hebben een (vaak sterke) invloed op de kans dat kinderen regelmatig 
nieuwe kleren krijgen en op de kans dat zij lid kunnen zijn van een sportclub of een 
vereniging. Met name de gezinnen die onder het beleidsmatig minimum leven, geven 
aan hiervoor te weinig geld te hebben: 48% van hen zegt niet in staat te zijn regelmatig 
nieuwe kleren voor de kinderen te kopen en in 36% van deze gezinnen kunnen kin-
deren vanwege de kosten geen lid zijn van een vereniging. 

Uit tabel 4.6 blijkt echter ook, dat niet alle onderscheiden risicogroepen voor sociale 
uitsluiting een verhoogd risico hebben op de derde dimensie van sociale uitsluiting. 
Zo blijkt dat 65-plussers op veel indicatoren juist een verlaagd in plaats van een ver-
hoogd risico hebben. Zij blijken alleen wat meer problemen te hebben om ergens 
geld te kunnen lenen, hoewel zij weer meer dan de groep onder de 65 jaar mogelijk-
heden hebben om van familie (i.c. kinderen) geld te lenen. In samenhang met leeftijd 
blijken ook alleenstaanden en de groep met beperkte ict-vaardigheden nauwelijks 
risicogroepen voor materiële deprivatie te zijn. 
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Vrouwen vormen evenmin een expliciete risicogroep, met uitzondering van de een-
oudergezinnen die vrij hoog scoren op vrijwel alle aspecten. Opmerkelijk is dat vrou-
wen c.q. eenoudergezinnen in veel mindere mate een beroep op familie kunnen doen 
in geval zij fi nanciële ondersteuning nodig hebben. Het is onduidelijk wat hiervan de 
reden is. De enige groep die ook veel minder mogelijkheden heeft om van familie te 
lenen zijn de niet-westerse allochtonen. Hier ligt de verklaring voor de hand dat een 
deel van hun naaste familie niet in Nederland woont en dat hun familie (hier) in veel 
gevallen ook een laag inkomen zal hebben. 

Ten slotte
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er volgens veel indicatoren sprake is van 
materiële deprivatie. Het percentage dat problemen heeft met rondkomen, dat onvol-
doende geld heeft voor basale levensbehoeften en dat in geval van nood nergens fi nan-
ciële ondersteuning kan krijgen, is zeker niet verwaarloosbaar. Zoals te verwachten is 
een laag inkomen een zeer belangrijke risicofactor, maar ook veel andere –vaak aan 
inkomen gerelateerde – risicofactoren laten een zeer sterke samenhang met materiële 
deprivatie zien. Bij veel risicofactoren is de kans meer dan vijf keer zo groot (‘++++’ in 
tabel 4.5) dan voor de corresponderende niet-risicogroep. Anderzijds is het ook goed 
te beseffen dat een laag inkomen toch ook weer niet alles bepalend is, en dat er zeker 
geen sprake is van een één op één relatie met materiële deprivatie. Lang niet iedereen 
met een beperkt inkomen heeft te maken met fi nanciële problemen. Zo heeft 77% van 
de groep onder de beleidsmatige armoedegrens géén betalingsachterstanden en heeft 
35% géén problemen om de vaste lasten te betalen. 

Dat 65-plussers geenszins materieel gedepriveerd zijn, terwijl zij toch over een 
relatief laag inkomen beschikken, geeft al aan dat er ook factoren in het spel kunnen 
zijn die het risico verminderen. Ouderen zijn in het algemeen met meer spaarzaam-
heid opgevoed en kunnen wellicht hun behoeften beter afstemmen op hun middelen. 
Maar ook voor een substantieel deel van de andere risicogroepen blijkt het mogelijk 
om met een beperkt inkomen het hoofd boven water te houden. Het is zeker niet de 
bedoeling om met deze kanttekeningen het effect van een laag inkomen op materiële 
deprivatie te bagatelliseren, maar om duidelijk te maken dat materiële deprivatie niet 
vereenzelvigd kan worden met een laag inkomen en dat deze dus ook niet alleen via 
verbetering van het inkomen kan worden tegengegaan. 

4.5 Dimensie 4: Toegang tot voorzieningen

Het centrale uitgangspunt van de eu in de bestrijding van sociale uitsluiting is dat 
gestreefd moet worden naar: ‘…equal access to labour market, to education, to health 
care, to the judicial system, to rights and to decision-making and participation’. Het 
gaat hier om rechten van sociaal burgerschap. Ongeacht inkomen of afkomst heeft 
iedere burger recht op zaken als gezondheidszorg, onderwijs, adequate huisves-
ting enzovoorts. Het is echter lastig om voor elk aspect goed te operationaliseren 
wanneer dit recht wordt geschonden. In tabel 4.7 en 4.8 staat een aantal situaties 
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genoemd waarvan verondersteld kan worden dat zij verwijzen naar onvoldoende of 
een inadequate toegang tot voorzieningen. In 4.7 gaat het om toegang tot onderwijs, 
zorg en maatschappelijke instanties (ingekort tot ‘instanties’) en in 4.8 om toegang 
tot een veilige en goede leefomgeving.9



86 Risicogroepen, kenmerken en dimensies van sociale uitsluiting

Tabel 4.7 Dimensie 4a: Tekort aan toegang tot ‘social rights’, i.c. toegang tot instanties 
(in procenten) en de relatieve kansverhoging (plus) of – verlaging (min) op tekort
 aan ‘social rights’ voor een aantal risicogroepen (gebaseerd op odds ratioa)

totaal
    %

≥65 
jaar vrouw

alleen
staand

een-
ouder 
gezin

lage 
oplei-
ding 
vader 

niet-
westers 
allocht.

onvoldoende toegang tot onderwijs:

had liever meer onderwijs gevolgd 42 + 0 + 0 + ++

indien ja: om fi nanc. reden niet meer 
onderwijs gevolgd 35 0 0 0 0 0 0

indien thuiswonende kinderen >5 jr: 
kinderen halen niet het gewenst oplei-
dingsniveau of hebben dit niet gehaald 29 nvt 0 nvt 0 0 0

indien schoolgaande kinderen. achter-
stand in betaling schoolkosten 4 nvt 0 nvt 0 0 +++

onvoldoende toegang tot zorg (voor min 
1 lid van hh):

> 4 weken moeten wachten op zorg, 
behandeling 16 0 0 0 0 0 0

problemen gehad met ziektekosten-
verzekeraar 8 0 0 0 0 0 0

niet verzekerd tegen ziektekosten 1 0 0 0 0 0 ++++

onvoldoende toegang tot maatschappe-
lijke instanties: 

(erg) lang moeten wachten bij mini-
maal 1 instantie 14 – – 0 0 ++ 0 +

(zeer) slecht behandeld door minimaal 
1 instantie 16 – – – 0 0 ++ 0 +

in afg. 12 mnd problemen gehad met 
min. 1 instantie 15 0 0 + ++ 0 0

aanvraag uitkering, bijzondere bijstand 
–volgens resp.- ten onrechte afgewe-
zen en/of ten onrechte stop gezet 4 0 0 0 0 0 ++

onvoldoende toegang tot zakelijke dienst-
verlening:

in afg. 2 jaar geweigerd door bank, 
kredietmaatschappij, verzekerings-
maatschappij, of postorderbedrijf 7 0 0 0 ++ – +++

a Plus (+) betekent verhoging van kans op sociale uitsluiting; min (-) betekent verlaging; nul (0) betekent geen 
 signifi cant verschil (op 5% niveau). Het aantal plussen en minnen geeft sterkte van verband aan. Zie verder 
 noot 3. 

Bron: SCP (SU ‘03)
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lage 
opleiding 
(< mbo)

slechte 
taalbe-
heer-
sing

geringe 
ict-
vaardig-
heden

chron. 
aan-
doening

geen 
goede 
gezond
heid

gering 
psych. 
welbev.

< 65: 
wlh-, bijst-, 
ao- uitke-
ring 

< 105% 
van 
sociaal 
minimum

lage 
status 
woonwijk 

0 ++ 0 0 ++ 0 0 0 +

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 ++++ ++++ 0 0

0 + 0 ++ +++ +++ 0 0 0

0 0 + ++ ++ +++ ++ 0 +

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 + 0 ++ ++ +++ +++ ++ +

0 +++ 0 + ++ ++ ++ ++ +

0 0 0 ++ ++ +++ +++ ++ +

0 ++++ 0 ++ ++ ++++ ++++ +++ ++

– – ++ 0 ++ ++ +++ ++ +++ ++
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Onderwijs
Met name de toegang tot onderwijs blijkt als te beperkt te worden ervaren: ruim 
40% had liever meer onderwijs genoten, en bij 35% van deze groep was de fi nanciële 
situatie een belangrijke reden dat dit niet is gebeurd. Teruggerekend naar de totale 
onderzoeksgroep gaat het dan om 14% die om fi nanciële redenen niet meer onder-
wijs heeft gevolgd. Voor een aantal risicogroepen geldt dat zij relatief vaak meer 
onderwijs hadden willen volgen. Deze wens geldt in sterkere mate voor de allochto-
nen, waar 65% deze mening is toegedaan, en voor de groep met een geringe mate 
van psychisch welbevinden (53%). De fi nanciële reden wordt door de risicogroepen 
echter niet vaker genoemd dan door de niet-risicogroepen. Dit betekent dat de fi nan-
ciële situatie voor hen geen extra toegangsbeperking inhield. 

Bij de interpretatie van voorgaande bevindingen dient bedacht te worden dat 
de cijfers betrekking hebben op een situatie in het (soms verre) verleden, waarin 
het volgen van een opleiding voor met name de lagere inkomensgroepen niet erg 
vanzelfsprekend was. Verwacht had dan mogen worden dat bij ouderen de fi nanciële 
reden vaker een rol zou spelen. Dit blijkt niet zo te zijn. Zelfs bij de groep onder de 
35 jaar noemt altijd nog 31% de fi nanciële kosten als argument waarom zij niet meer 
onderwijs hebben gevolgd. 

Wanneer gekeken wordt naar de verwachting van ouders ten aanzien van hun 
thuiswonende kinderen, dan kan worden geconstateerd dat weliswaar ruim een 
kwart verwacht dat hun kinderen het door hen gewenste opleidingsniveau niet 
halen10, maar dat de risicofactoren hierop geen signifi cante invloed hebben. Met 
andere woorden de kans om het gewenste niveau te halen wordt door de risicogroe-
pen niet kleiner geacht dan door de niet-risicogroepen. Een betalingsachterstand 
voor de schoolkosten wordt door 4% van de huishoudens met schoolgaande kinde-
ren genoemd. Dit blijkt relatief vaak voor te komen bij de niet-westerse allochtonen 
(12%), de groep met een slechte psychische gezondheid (16%) en bij uitkeringsont-
vangers (12%). 

Zorg
Ook wat betreft de toegang tot zorg lijken de risicofactoren geen erg duidelijke 
invloed uit te oefenen. Gemiddeld heeft in 16% van de huishoudens in het voorbije 
jaar minimaal één gezinslid langer dan 4 weken moeten wachten op zorg of behan-
deling. Maar een verhoogde kans hierop treft vooral mensen met gezondheidspro-
blemen, hetgeen – uiteraard – te verwachten is, omdat zij nu eenmaal vaak te maken 
hebben met de zorgsector. Voor de groep met een chronische aandoening gaat het 
om 24% van de huishoudens, voor degenen met een slechte algemene gezondheid 
om 29% en voor de groep met een geringe mate van psychisch welbevinden om 35%. 
Verder blijkt alleen een slechte taalbeheersing tot lange wachttijden in de zorg te 
leiden (in 23% van deze huishoudens wordt langer dan 4 weken gewacht). Het gaat 
hier niet specifi ek om de allochtone respondenten; zij hebben geen signifi cant langere 
wachttijd. Dat een geringe taalvaardigheid samengaat met langer wachten heeft 
mogelijk te maken met een slechtere communicatie. 
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Problemen met de ziektekostenverzekeraar komen bij 8% van de huishoudens 
voor. Mensen met gezondheidsproblemen hebben hier wat vaker mee te maken (13% 
voor de groep met een slechte algemene gezondheid en 21% voor de groep met een 
slechte psychische gezondheid). Ongezonde mensen hebben waarschijnlijk vaker 
contacten met de verzekeraar, waardoor de kans op problemen toeneemt. Ook bij 
bewoners van een wijk met een lage statusscore en uitkeringsgerechtigden komt een 
verhoogd risico op confl icten naar voren (respectievelijk 12% en 17%).

Vrijwel iedereen is in Nederland verzekerd tegen ziektekosten: slechts in 1% van 
de huishoudens is minstens één lid onverzekerd. Hoewel dit een gering percentage 
is, dient dit toch als een ernstige vorm van sociale uitsluiting te worden beschouwd, 
gezien de grote nadelige consequenties die onverzekerd zijn met zich meebrengt. 
Niet-westerse allochtonen vormen op dit punt een risicogroep. Zij zijn vaker niet 
verzekerd (3,8%) dan autochtonen (0,8%) en westerse allochtonen (1,7%).

Maatschappelijke instanties
Onvoldoende toegang tot adequate maatschappelijke dienstverlening is in dit onder-
zoek gemeten met de vraag of men slecht behandeld is, of er lange wachttijden waren 
en of er problemen zijn ontstaan met een instantie waarmee men in de voorbije twee 
jaar contact heeft gehad.11 Verder is gevraagd of men te maken heeft gehad met een 
situatie waarin (naar het oordeel van de respondent) de uitkering ten onrechte is 
stopgezet en of een aanvraag voor een uitkering ten onrechte is afgewezen. Hoewel 
het stopzetten en afwijzen van een uitkering geheel conform de wet- en regelgeving 
kan zijn, zal het – indien dit als onterecht wordt ervaren – tot een gevoel van uitsluiting 
bij de burger kunnen leiden.

De helft van de huishoudens heeft in de voorafgaande twee jaar contact gehad met 
minimaal één maatschappelijke instantie. Rond de 15% van de ondervraagden geeft 
voor minstens één van de genoemde instanties aan dat zij lang hebben moeten wach-
ten voordat ze terecht konden (14%), dat zij slecht zijn behandeld (16%) en dat zij in 
de afgelopen 12 maanden problemen hebben gehad met deze instantie (14%). Deze 
percentages betreffen de totale onderzoeksgroep. Wanneer alleen gekeken wordt 
naar degenen die contact hebben gehad, dan moeten deze percentages verdubbeld 
worden (dus circa 30). Dit betekent dat een substantieel deel van de burgers die een 
beroep doen op een instantie, daarbij (volgens hun eigen perceptie) beperkingen in 
de toegang ervaren. 

De kans op deze negatieve ervaringen met instanties ligt hoger bij eenoudergezinnen, 
niet-westerse allochtonen, de groep met een slechte taalbeheersing, met een slechte 
(psychische) gezondheid, uitkeringshuishoudens, de groep onder de 105% van het 
beleidsmatig minimum en voor bewoners van achterstandswijken. Dit zijn ook alle 
groepen die relatief vaak contact hebben gehad met de genoemde instanties. Terwijl 
gemiddeld genomen 50% in de voorafgaande twee jaar contact heeft gehad met 
minimaal één van de genoemde instanties, ligt dit voor de risicogroepen op 60% tot 
83%. En in veel gevallen is er met meerdere instanties contact. De kans op problemen 
is uiteraard groter wanneer men meer contacten heeft. 
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De groep 65-plussers heeft in mindere mate last van negatieve ervaringen, hetgeen 
grotendeels verklaard kan worden uit het feit dat zij minder contacten hebben met 
deze instanties: 27% versus 58% van de groep onder de 65 jaar. 

Van de totale onderzoeksgroep heeft 4% van de huishoudens te maken gehad met 
het – naar eigen opvatting- ten onrechte stopzetten van uitkering of afwijzen van een 
aanvraag. Relatief vaak komt dit voor bij niet-westerse allochtonen (9%), de groep 
met een slechte taalbeheersing (15%), de groep met een gering psychisch welbevinden 

Tabel 4.8 Dimensie 4b: Tekort aan toegang tot ‘social rights’, i.c. veilige en goede 
leefomgeving (in procenten of gemiddelde score) en de relatieve kansverhoging 
(plus) of – verlaging (min) op tekort aan ‘social rights’ voor een aantal risico-
groepen (gebaseerd op odds ratioa)

totaal
    %

≥ 65 
jaar vrouw

alleen
staand

een-
ouder-
gezin

lage 
oplei-
ding 
vader 

niet-
westers 
allocht.

onvoldoende toegang tot adequate 
huisvesting:

niet tevreden met woning 8 0 0 0 +++ 0 +++

niet tevreden met woonomgeving 19 – – 0 0 0 0 ++

geen eigen slaapkamer voor elk hh-lid 6 – – – – ++ – – – +++ ++ ++++

veel overlast in woonbuurt
(minimaal 2 uit 5) 14 – 0 0 0 0 ++

wil beslist verhuizen 13 – – 0 0 +++ 0 ++

indien willen verhuizen: verwachte 
zoekduur > 2 jaar 59 +++ 0 0 – – – 0 0

indien huurder: wel eens problemen 
met verhuurder 14 0 0 0 0 0 0

sociale cohesie in de buurt 
(gem. schaalscore van 1-5; 1=positief, 
5=negatief) 2,33 2,16– – ns ns ns ns ns

onveiligheid(sgevoel):

voelt zich ’s avonds onveilig in de 
buurt 33 0 ++ 0 0 0 0

bang indien ’s avonds alleen thuis 8 0 +++ 0 0 0 ++

minimaal 2 keer slachtoffer van mis-
drijf in afg. 5 jaar 19 – – 0 0 ++ 0 0

a Plus (+) betekent verhoging van kans op sociale uitsluiting; min (-) betekent verlaging; nul (0) betekent geen 
 signifi cant verschil (op 5% niveau). Het aantal plussen en minnen geeft sterkte van verband aan. Zie verder noot 3. 
 Voor schaalscores kan geen odds ratio worden berekend. Voor deze variabelen staat de mate van signifi cantie 
 aangegeven: + of - betekent signifi cant verschil op 5% niveau, ++  of - - op 1% niveau (een + betekent risico-
 verhoging en een - betekent risicoverlaging).

Bron: SCP (SU ‘03)
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lage 
opleiding
(< mbo)

slechte 
taalbe-
heer-
sing

geringe 
ict-
vaardig-
heden

chron. 
aan-
doening

geen 
goede 
gezond
heid

gering 
psych. 
welbev.

< 65 jr.: 
wlh-, bijst-, 
ao-uitkering 

< 105% 
van 
sociaal 
minimum

lage 
status 
woonwijk 

0 ++ 0 + ++ ++++ 0 ++ ++

0 ++ 0 0 0 ++ 0 ++ +++

0 +++ 0 0 0 0 0 0 +

0 0 0 0 + 0 0 + ++

0 0 0 0 0 + 0 0 +

0 ++ 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 ++ 0 0 0

ns ns 2,21– – ns 2,41++ 2,67++ 2,48+ ns 2,48++

0 0 0 0 + + 0 ++ ++

0 0 0 0 ++ +++ 0 0 ++

0 0 – 0 0 0 0 0 +

(18%), uitkeringsontvangers (15%), de groep onder het beleidsmatig minimum (16%) 
en bewoners van een lage statuswijk (8%). 

Zakelijke dienstverlening
Ook onvoldoende toegang tot de zakelijke dienstverlening kan als kenmerk van soci-
ale uitsluiting worden gezien, zeker in een samenleving waarin deze tak van dienst-
verlening zo in belang is toegenomen. Het blijkt dat in de voorafgaande twee jaar 7% 
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van de huishoudens te maken heeft gehad met een weigering voor minimaal één van 
de volgende zaken: het openen van een bankrekening (2,2% geweigerd), bestelling 
bij een postorderbedrijf (2,3%), schadevergoeding door verzekeringsmaatschap-
pij (1,1%), aanvraag voor persoonlijke lening of doorlopend krediet (2,3%). Bij een 
groot aantal risicogroepen komen weigeringen vaker voor, waarbij het in oplopende 
mate gaat om: de groep met een chronische aandoening (11%), een slechte algemene 
gezondheid (11%), een slechte taalbeheersing (12%), bewoners van lage statuswijken 
(12%), eenoudergezinnen (13%), uitkeringsontvangers (15%), niet-westerse alloch-
tonen (17%), degenen met een geringe mate van psychisch welbevinden (17%) en 
de groep onder het beleidsmatig minimum (20%). Deze uitsluiting van zakelijke 
dienstverlening kan zowel het gevolg zijn van eigen tekortkomingen in fi nancieel 
gedrag (schulden) of fi nanciële mogelijkheden (minima), als van ‘statistische discri-
minatie’ door zakelijke dienstverleners. Het is bekend dat fi nanciële instellingen en 
postorderbedrijven rekening houden met de postcode van het woonadres, waardoor 
bewoners van lage status-wijken (en daardoor ook minima, uitkeringsontvangers 
en andere risicogroepen) een daadwerkelijk grotere kans hebben op uitsluiting van 
zakelijke dienstverlening. 

Huisvesting
Wat betreft de huisvesting kan worden geconstateerd dat het merendeel van de 
mensen daarover tevreden is. Wel vindt men de woonomgeving vaker een bron van 
onvrede dan de woning zelf (respectievelijk 19% en 8% is niet tevreden12). De grootte 
van het huis is voor vrijwel alle huishoudens goed afgestemd op de gezinssamen-
stelling. In slechts 6% van de huishoudens heeft niet elk huishoudlid of (echt)paar 
een eigen slaapkamer (dit percentage ligt gelijk aan dat in het wbo’02). Driekwart 
ervaart geen enkele vorm van overlast in de buurt, waarbij is gevraagd naar overlast 
door de directe buren, overlast door andere buurtgenoten, overlast door jongeren, 
geluidsoverlast en last van stank, vuil of lawaai; bij 14% is er sprake van minimaal 
twee van deze vijf. Dat 13% beslist wil verhuizen blijkt vooral te maken te hebben 
met het subjectieve oordeel over de woonomgeving en in veel mindere mate met de 
feitelijke overlast die men in de buurt ervaart. In geval men wil verhuizen verwacht 
men wel een lange zoekduur: 59% van deze groep denkt dat het langer dan 2 jaar zal 
duren. Problemen met de verhuurder van de woning komen bij 14% van de huurders 
voor. 

De meeste risicofactoren blijken geen of slechts een geringe rol te spelen. Dit wil 
zeggen dat er een tamelijk grote gelijkheid is in de toegang tot adequate huisvesting 
en woonomgeving. Wel komt een aantal knelpunten naar voren bij de eenouder-
gezinnen, de niet-westerse allochtonen, de groep met een slechte taalbeheersing en 
bewoners van lage statuswijken. Deze groepen kenmerken zich vooral door een te 
klein huis, dat wil zeggen een huis waarin niet iedereen een eigen slaapkamer heeft. 
Bij deze groepen is de verhuiswens ook relatief sterk aanwezig: bij eenoudergezinnen 
gaat het om 25% die beslist binnen twee jaar wil verhuizen, bij niet-westerse alloch-
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tonen om 24% en bij bewoners van lage statuswijken om 19%. Ook de groep met een 
geringe mate van psychisch welbevinden wil relatief vaak verhuizen: 19% van hen. Zij 
blijken eveneens vaker problemen te hebben met de verhuurder: 28%. 

De 65-plussers hebben daarentegen een relatief geringe verhuiswens: 6% versus 
24% bij de groep onder de 35 jaar. Wel verwachten ouderen, indien zij zoeken, 
een relatief lange zoekduur. Mogelijk dat hierbij een rol speelt dat zij wachten op 
een plaats in een servicefl at of verzorgingsinstelling, waar soms wachtlijsten voor 
bestaan. Ouderen zijn ook veel vaker tevreden over hun woning en woonomgeving, 
en zij ervaren minder overlast. Zij oordelen eveneens positiever over de sociale 
cohesie in hun buurt. Een tamelijk negatieve score hiervoor wordt gevonden bij de 
groep met een geringe mate van psychisch welbevinden, bij uitkeringsontvangers 
en bewoners van een lage statuswijk. Sociale cohesie is in dit onderzoek vastgesteld 
met behulp van vijf uitspraken13 die in tabel 4.9 zijn vermeld. Het blijkt dat de groep 
met psychische klachten op elk van de uitspraken veel negatiever scoort dan de niet-
risicogroep. Uitkeringsontvangers en bewoners van lage statuswijken wijken vooral 
wat betreft de laatste uitspraak af van de corresponderende niet-risicogroepen: zij 
zijn veel vaker ontevreden, met name over de bevolkingssamenstelling in de buurt. 
Daarbij wordt vermoedelijk gedoeld op het aandeel allochtonen in de wijk. 

Tabel 4.9 Aspecten van sociale cohesie in de buurt, uitgesplitst naar enkele risicokenmerken 
(in procenten)

totaal 

geringe 
mate van 
psychisch 
welbevinden

WW, ABW, 
WAO-
 uitkering

lage 
statuswijk

% (helemaal) 
oneens

% (helemaal) 
oneens

% (helemaal) 
oneens

% (helemaal) 
oneens

- ik heb veel contact met mijn directe buren 25 35* 29 24

- in deze buurt gaat men op een prettige
  manier met elkaar om 8 17* 11 13*

- ik woon in een gezellige buurt met veel
  saamhorigheid 28 41* 32 31

- mensen kennen elkaar in deze buurt 
  nauwelijksa 25 36* 34* 30

- ik ben tevreden met de bevolkings-
  samenstelling in deze buurt 13 36* 19* 26*

a Deze uitspraak (in cursief) is omgecodeerd: percentage betreft degenen die het (helemaal) eens zijn met de
 uitspraak.
* Signifi cant verschil (p < 0,5) met de corresponderende niet-risicogroep.

Bron: SCP (SU’03)
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Veiligheid
Veiligheid kan als een belangrijk burgerschapsrecht worden gezien en de kwaliteit 
van leven zal hierdoor sterk worden beïnvloed (zie ook commissie-Fijnaut 2003). 
Dat eenderde deel van de onderzoeksgroep zich ’s avonds onveilig voelt in de buurt 
waarin men woont, stemt dan ook tot zorg. Bij vrouwen is dit gevoel duidelijk sterker 
aanwezig dan bij mannen (40% versus 24%) en bij bewoners van lage statuswijken 
veel sterker dan in andere wijken (47% versus 29%). Ook voelen deze twee risicogroe-
pen zich ’s avonds (wel eens) bang wanneer zij alleen thuis zijn: 12% respectievelijk 
13% van hen. Deze bevindingen ondersteunen de opvatting van de commissie-Fijnaut 
(2003): verloedering van buurten leidt tot onveiligheidsgevoelens. 

Hoewel vrouwen zich vaker onveilig voelen, blijken zij niet vaker dan mannen met 
een misdrijf geconfronteerd te zijn. Deels kan dit worden verklaard doordat een deel 
van de voorgelegde misdrijven (inbraak in woning, inbraak in auto, diefstal van auto) 
op huishoudniveau speelt, zodat mannen en vrouwen in gelijke mate slachtoffer zijn. 
Wel worden alleenstaande ouders (overwegend vrouwen) relatief vaak getroffen. Niet 
alleen wordt er bij hen vaker in de woning ingebroken of een fi ets gestolen, maar 
zij zijn ook vaker slachtoffer van mishandeling (zie tabel 4.10). Bewoners van lage 
statuswijken, een risicogroep die ook een relatief gering veiligheidsgevoel heeft, 
zijn eveneens vaker slachtoffer. Ook bij hen gaat het vooral om inbraak in de woning 
en diefstal van een fi ets. Dat ouderen minder vaak slachtoffer zijn, kan worden ver-
klaard uit het feit dat zij in het algemeen minder tijd buitenshuis doorbrengen en 
minder vaak dan anderen uitgaan.

Tabel 4.10 Slachtoffer van misdrijf in afgelopen 5 jaar, uitgesplitst naar huishoudtype, 
leeftijd en sociaal-economische status van woonwijk (in procenten)

totaal

een-
ouder-
gezin

ander 
huis-
houden

< 65 
jaar

≥ 65 
jaar 

wonend 
in lage 
status-
wijk

wonend 
in 
andere 
wijk

in de afgelopen 5 jaar slacht-
offer van:

- inbraak in woning (of 
  binnendringing) 11 26** 11 12 10 15* 10

- aangevallen, mishandeld,
  aangerand, verkracht 6 15* 5 7** 2 7 6

- bedreigd met slaan, 
  schoppen, mes, pistool e.d. 10 14 10 12** 6 12 9

- fi ets gestolen 28 50** 27 33** 13 37** 25

- ingebroken in auto 18 20 18 20** 10 20 17

- diefstal van auto 4 5 4 4 2 4 3

* Signifi cant verschil tussen risico en niet-risicogroep (* = p <0,5); ** = p <0,1).

Bron: SCP (SU’03)
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4.6 Risicofactoren per dimensie 

4.6.1 Reductie per dimensie
In de voorgaande paragrafen is voor elke dimensie een groot aantal kenmerken opgeno-
men. Hoewel het zinvol kan zijn om per kenmerk te weten bij welke groepen de grootste 
risico’s liggen, geeft een zo gedetailleerde informatie ook het risico van ‘door de bomen 
het bos niet meer te zien’. Reductie van de grote hoeveelheid kenmerken tot één index per 
dimensie geeft – hoewel globaler – sneller inzicht in de kwetsbare groepen. 

Met behulp van optimale schalingstechnieken is per dimensie bezien welke 
kenmerken tezamen een goede schaal (index) vormen.14 Niet alle variabelen die in de 
voorgaande paragrafen zijn beschreven, zijn in de analyse betrokken. Vooraf is van-
wege het erg grote aantal reeds enige selectie aangebracht. Op de eerste plaats zijn 
zeer subjectieve indicatoren, zoals tevredenheidsvragen, niet meegenomen, omdat 
deze deels kunnen verwijzen naar karakterkenmerken van de respondent (wel of 
geen ‘klagers’) en daardoor het zicht op de feitelijke sociale uitsluiting vertroebelen. 
Verder zijn kenmerken die zeer sterk met elkaar samenhangen en ongeveer hetzelfde 
meten, uit de analyse gelaten. Vervolgens zijn op basis van de analyseresultaten 
enkele variabelen verwijderd, namelijk in het geval zij een lage lading op de dimensie 
hebben. Reductie van de kenmerken voor de dimensie ‘normatieve integratie’ tot 
één schaalscore bleek daarbij het meest problematisch. Dit is niet zo verwonder-
lijk gezien het feit dat ook reeds bij de constructie van de vragenlijst het erg lastig 
bleek deze dimensie goed te operationaliseren. Het blijkt vrijwel ondoenlijk in een 
mondelinge enquête te vragen naar feitelijk gedrag waarin normatieve integratie 
tot uiting komt. In paragraaf 4.3 is er al op gewezen dat daarom in dit onderzoek is 
volstaan met het vragen naar opvattingen over waarden en normen, het zeg-gedrag 
van mensen. Dit type vragen leent zich echter bij uitstek voor sociaal wenselijke ant-
woorden (zie ook Dekker 2004: 5). Mogelijk mede om deze reden bleek uit de analyse 
dat de verschillende onderwerpen die voor normatieve integratie waren opgenomen 
niet naar één achterliggende dimensie verwezen. Zo gaat het onderschrijven van 
de arbeidsplicht niet samen met het afwijzen van een ongelijke behandeling van 
mannen en vrouwen of met het afwijzen van wetsovertreding. Wel bleken de vier 
vragen over wetsovertreding en fraude voldoende met elkaar samen te hangen om 
als één dimensie te worden beschouwd. Alleen deze vier vragen zijn dan ook in de 
vervolgstap van de analyse gebruikt ter indicatie van normatieve integratie. 

Verder bleek dat de vierde dimensie (toegang tot ‘social rights’) beter in twee sub-
dimensies uiteengelegd kon worden: de toegang tot instanties en de toegang tot een 
veilige en goede leefomgeving. In totaal zijn dus vijf subsets van variabelen onder-
scheiden: 1) sociale participatie, 2) normatieve integratie, 3) materiële deprivatie, 4) 
toegang tot instanties en 5) toegang tot een veilige en goede leefomgeving. 

In tabel 4.11 staat het resultaat van de optimale schaling per dimensie beschreven. 
De betrouwbaarheid van de schalen, weergegeven door Crohnbach’s alpha, kan als 
redelijk goed worden beschouwd (als vuistregel wordt vaak een minimum van 0,60 
gehanteerd). De componentladingen van de afzonderlijke kenmerken zijn – zeker 
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voor de eerste vier schalen – acceptabel te noemen. De variabelen die een indica-
tor vormen voor een ‘veilige leefomgeving’ scoren helaas wat minder goed, maar 
worden toch voldoende geacht voor opname in de schaal ‘veilige en goede leefom-
geving’ (componentladingen van rond de 0,40). In tabel 4.11 zijn de kenmerken 
zodanig geformuleerd dat tegelijkertijd de richting van de samenhang met de index 
per dimensie duidelijk wordt. Alle verbanden wijzen in de veronderstelde richting, 
namelijk dat ‘tekorten’ op de afzonderlijke kenmerken leiden tot een hogere score 
per dimensie. 
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Tabel 4.11 Resultaat van optimale schalingstechnieka per dimensie: betrouwbaarheid (Crohn-
bach’s alpha (α)) en component ladingen

dimensies en indicatoren van sociale uitsluiting componentlading

1. sociale participatie (α = 0,76) 

gevoel niet mee te tellen in de samenleving 0,53

gaat niet of weinig uit 0,67

ervaart tekort aan sociale contacten 0,45

geen, weinig mensen om intieme kwesties mee te bespreken 0,55

geringe mate van sociale ondersteuning 0,72

geen, weinig lid van verenigingen 0,60

geen, weinig diversiteit in contacten 0,81

gezondheid belemmert sociale activiteiten 0,44

2. normatieve integratie (α = 0,61)

valse getuigenis mag als vriend terechtstaat 0,72

wetsovertreding is niet erg als je maar niet gepakt wordt 0,73

mensen met betaalde baan mogen tot 150 euro per maand zwart bijverdienen 0,64

mensen met een bijstandsuitkering mogen tot 150 euro per maand zwart bijverdienen 0,62

3. materiële deprivatie (α = 0,89)

betaling vaste lasten is erg zwaar 0,77

heeft betalingsachterstand 0,58

vaak, voortdurend zorgen om fi nanciële situatie 0,77

kan moeilijk rond komen 0,88

komt moeilijker rond dan 2 jaar geleden 0,66

geen bezit duurzame goederen door geldgebrek 0,76

heeft onvoldoende geld voor basale uitgaven 0,80

lidmaatschap van (sport)vereniging is te duur 0,67

kan moeilijk geld lenen 0,65

4a. ‘social rights’: toegang tot instanties (α = 0,82) 

vaak slecht behandeld door instanties 0,86

vaak lang moeten wachten op afspraak/behandeling bij instanties 0,84

vaak problemen gehad met instanties 0,81

geweigerd door zakelijke dienstverlening (bank e.d) 0,58

uitkering –vlgs respondent- ten onrechte geweigerd/stopgezet 0,71

4b. ‘social rights’: toegang tot veilige en goede woonomgeving (α = 0,71)

veel overlast in buurt 0,64

wil binnen 2 jaar verhuizen 0,82

had/verwacht lange zoekduur voor ander huis 0,78

weinig sociale cohesie in buurt 0,62

gevoel van onveiligheid in de buurt 0,42

gevoel van onveiligheid indien alleen thuis 0,39

vaak slachtoffer van misdrijf in afgelopen 5 jaar 0,38

a De analyse is uitgevoerd met behulp van CATPCA (Categorische Principale Componenten Analyse).
Bron: SCP (SU’03)
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4.6.2 Risicogroepen per dimensie
Voor alle onderscheiden risicogroepen is nagegaan wat de schaalscore per dimensie 
is. Dit staat in tabel 4.12 weergegeven, waarbij tevens is aangegeven of deze score 
signifi cant afwijkt van de niet-risicogroep. In deze tabel komt datgene wat in voor-
gaande tabellen uitgebreid is besproken, in compactere vorm tot uiting. Opnieuw 
blijkt dat de onderscheiden risicogroepen, met uitzondering van de uitkeringsge-
rechtigden, geen duidelijk tekort op de normatieve integratie, hier geoperationali-
seerd als opvattingen over wetsovertreding, laten zien. Dit wil zeggen dat de groep 
die geen problemen met wetsovertreding of fraude heeft, niet geconcentreerd is 
binnen de onderscheiden risicogroepen. Mensen met dergelijke opvattingen komen 
blijkbaar in ‘alle lagen van de bevolking’ voor. Dit zou kunnen betekenen dat onvol-
doende normatieve integratie geen onderdeel uitmaakt van sociale uitsluiting. 
Echter, vanwege de beperkingen van de operationalisering lijkt een dergelijke con-
clusie wat voorbarig. 
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Tabel 4.12 Schaalscore per dimensie van sociale uitsluiting, uitgesplitst naar risicogroepen; 
hogere score betekent meer uitsluiting (gemiddelde schaalscore per dimensie= 0)a

dimensie 
1

dimensie
2

dimensie 
3

dimensie
4

sociale 
partici-
patie

norma-
tieve 
integratie

materiële 
deprivatie

a) toegang 
tot instan-
ties 

b) veiligheid 
en woonom-
geving 

niet-beïnvloedbare risicofactoren

≥ 65 jaar 0,33 – 0,19 – 0,22 – 0,18 – 0,30

vrouw 0,01 0,02 0,09 – 0,02 0,04

alleenstaand 0,29 – 0,10 0,14 0,04 0,02

alleenstaande ouder met kind <18 jr 0,47 0,08 1,22 0,37 0,59

paar met kinderen <18 jr – 0,13 0,04 0,03 0,02 0,01

lage opleiding vader (max. basison-
derwijs) 0,22 – 0,10 0,14 – 0,04 – 0,07

niet-westerse allochtoon 0,34 – 0,07 0,86 0,30 0,42

beïnvloedbare risicofactoren

lage opleiding resp (<mbo) 0,43 0,03 0,26 – 0,03 0,00

slechte beheersing Nederlands 0,47 0,12 0,63 0,48 0,24

geringe ict-vaardigheden 0,57 – 0,15 0,14 – 0,15 – 0,08

geringe bureaucratische vaardigheden 0,39 – 0,02 0,13 0,04 – 0,08

geen goede gezondheid 0,54 – 0,03 0,41 0,30 0,11

chronische aandoening 0,39 –0,12 0,25 0,21 0,06

gering psychisch welbevinden (MHI-
score <60) 0,99 – 0,17 1,04 0,73 0,40

in afg 5 jr langdurig ziek 0,27 – 0,05 0,38 0,34 0,12

HH <65 jrb: geen werkenden 0,45 – 0,06 0,59 0,42 0,21

HH <65 jrb: ww-, abw-, ao-uitkering 0,58 0,22 0,70 0,66 0,19

HH <65 jrb: in afg 5 jr werkloos 0,41 0,10 0,66 0,63 0,33

<105% van sociaal minimum 0,95 –0,09 1,12 0,71 0,27

lage status woonwijk 0,15 –0,13 0,31 0,15 0,37

a Signifi cante verschillen zijn vet gedrukt (p <0,05). Signifi cantie is getoetst ten opzichte van de niet-risicogroep.
b HH <65 jr: huishouden waarin het hoofd en/of eventuele partner jonger is dan 65 jaar.

Bron: SCP (SU’03)
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Terwijl de onderscheiden factoren nauwelijks een risico blijken te zijn wat betreft de 
normatieve integratie (tenminste zoals hier geoperationaliseerd), blijken zij vrijwel 
allemaal samen te hangen met een tekort aan sociale participatie (dimensie 1) en 
met materiële deprivatie (dimensie 3). Het aantal risicogroepen voor de toegang tot 
‘social rights’ (dimensie 4a en 4b) is wat kleiner. 

Als verreweg de belangrijkste risicofactoren voor een tekort aan sociale participa-
tie komen naar voren de groep met een geringe mate van psychisch welbevinden en 
de groep met een inkomen onder het beleidsmatig minimum (met scores van resp. 
0,99 en 0,95). Ook op de dimensie materiële deprivatie scoren beide risicogroepen 
hoog (resp. 1,04 en 1,12), maar de alleenstaande ouders komen op deze dimensie 
nog meer tekort (1,22). Niet-westerse allochtonen volgen op de vierde plaats met een 
score van 0,86. 

Wat betreft de toegang tot instanties hebben wederom degenen met een geringe 
mate van psychisch welbevinden en een laag inkomen een relatief hoge uitsluitings-
score (0,73 en 0,71). Ook de groep met een uitkering en een werkloosheidsverleden 
scoort op deze dimensie hoog, hetgeen te maken heeft met het feit dat zij vaak met 
uitkeringsinstanties te maken hebben (gehad). 

‘Veiligheid en woonomgeving’ kennen niet zulke hoge uitschieters in risico. Hier 
zijn het de alleenstaande ouders die een relatief hoge score hebben (0,59), gevolgd 
door de niet-westerse allochtonen (0,42) en (wederom) de groep met een geringe 
mate van psychisch welbevinden (0,40). 

Daarnaast is zoals te verwachten de status van de woonwijk voor deze dimensie 
van belang (0,37).

In de voorgaande paragrafen kwam leeftijd (ouder dan 65 jaar) nauwelijks als risi-
cofactor naar voren. In tabel 4.12 is dit nogmaals duidelijk te zien. Alleen op de index 
voor sociale participatie scoren 65-plussers hoger dan de groep onder de 65 jaar. Op 
alle overige dimensies (inclusief normatieve integratie) laten zij juist minder sociale 
uitsluiting zien. Binnen de groep ouderen blijkt dezelfde trend waarneembaar: ver-
geleken met de groep tussen de 65 en 75 jaar, zijn 75-plussers meer uitgesloten op de 
dimensie sociale participatie en duidelijk minder op de overige dimensies. 

Verder vormen ook vrouwen, paren met kinderen, en de groep met geringe 
bureaucratische vaardigheden nauwelijks een risicogroep voor de verschillende 
dimensies van sociale uitsluiting. Bij de laatstgenoemde groep ontbreekt het alleen 
aan sociale participatie, hetgeen samenhangt met het feit dat hier vooral ouderen 
betreft. Vrouwen zijn alleen iets vaker materieel gedepriveerd, maar verschillen op de 
andere dimensies nauwelijks van de mannen. 

4.6.3 Cumulatie van dimensies
Hierboven is sociale uitsluiting vastgesteld met behulp van de scores op vijf verschil-
lende dimensies. Zoals eerder gezegd, is het niet goed mogelijk om met een absolute 
grens aan te geven of iemand sociaal is uitgesloten. De scores op de dimensies geven 
alleen een relatieve positie weer; hoe hoger de score hoe meer sociale uitsluiting. In 
paragraaf 2.4.2 is de mate van sociale uitsluiting ook nog op een andere relatieve 
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manier gedefi nieerd, namelijk door deze afhankelijk te stellen van het aantal dimensies 
waarop men tekorten ervaart. Voor de berekening van deze relatieve maat is het 
echter wel nodig om per dimensie een absolute grens te stellen wanneer er sprake 
is van een tekort. Daarvoor is gekeken naar de verdeling van de scores per dimensie 
en is geconstateerd dat met uitzondering van de schaal voor normatieve integratie 
een cesuur gelegd kan worden bij een score van 1 (=de standaardafwijking).15 Res-
pondenten met een score van 1 of hoger zijn gedefi nieerd als ‘sociaal uitgesloten’ 
op de betreffende dimensie (in tabel F.1 in bijlage F is het percentage uitgeslotenen 
per dimensies weergegeven). Vervolgens is nagegaan op hoeveel dimensies men 
een score van 1 of hoger heeft (waarbij de score voor normatieve integratie buiten 
beschouwing is gelaten). In tabel 4.13 zijn hiervan de resultaten weergegeven.16 
Tevens is in de eerste kolom het gemiddeld aantal dimensies waarop men uitgesloten 
is, weergegeven. 
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Tabel 4.13 Risicogroepen naar cumulatie van dimensies waarop men sociaal uitgesloten isa 
(gemiddeld aantal en in procenten)

gemiddeld 
aantal 
dimensies aantal dimensies waarop sociaal uitgesloten

geen 
enkele 1 2 t/m 4

signifi cant 
verschil*

% % %

totaal 0,5 63 25 12

niet beïnvloedbare risicofactoren

≥65 jaar 0,4 68 26 5 *

vrouw 0,6 61 26 13

alleenstaand 0,7 50 36 14 *

alleenstaande ouder 1,4 29 26 45 *

paar met kinderen 0,5 66 22 12

lage opleiding vader (max. basisonderwijs) 0,6 57 28 15 *

niet-westerse allochtoon 1,1 35 35 30 *

beïnvloedbare risicofactoren

lage opleiding respondent (<mbo) 0,7 51 34 16 *

geringe ict-vaardigheden 0,7 53 29 18 *

geringe bureaucratische vaardigheden 0,7 57 27 17

geen goede gezondheid 1,4 28 31 42 *

chronische aandoening 0,8 51 29 20 *

gering psychisch welbevinden (MHI <60) 1,4 29 26 45 *

in afg 5 jr langdurig ziek geweest 49 28 23 *

slechte beheersing Nederlands 1,0 42 32 26 *

HH <65 jrb: geen werkenden 1,0 44 29 27 *

HH <65 jrb: ww-, bijstands-, ao-uitkering 1,1 39 30 31 *

HH <65 jrb: in afg 5 jr werkloos 1,2 35 33 33 *

<105% van sociaal minimum 1,4 34 34 32 *

lage status woonwijk 0,8 48 31 21 *

a Met sociale uitsluiting’ is als volgt gedefi nieerd: score op de index bedraagt >1 (=standaardafwijking). Cumulatie is 
 vastgesteld door het tellen van de dimensies waarop de score >1 is, waarbij de score voor normatieve integratie 
 buiten beschouwing is gebleven. 
b HH < 65 jaar: huishouden waarin het hoof en/of eventuele partner jonger is dan 65 jaar.
* Signifi cant verschil met niet-risicogroep (p <0,05).

Bron: SCP (SU’03)

 Bij 63% van de totale onderzoeksgroep lijkt er geen sprake van sociale uitsluiting; 
zij behoren op geen enkele van de vier dimensies tot de groep die een ernstig tekort 
vertoont. Een kwart heeft een achterstand op één dimensie en 12% neemt op mini-
maal twee van de vier dimensies een achterstandspositie in. Hoewel het ook hier om 
een relatieve positie gaat, wordt deze laatste groep hier als ‘echt’ sociaal uitgesloten 
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gedefi nieerd. Het gaat dus om personen die op minimaal twee dimensies een ernstig 
tekort vertonen, dit wil zeggen bij wie de score op minimaal twee dimensies meer 
dan 1 bedraagt (zie ook § 2.4 voor de ‘defi nitie’ van sociale uitsluiting).

Vrijwel alle onderscheiden risicogroepen hebben te maken met een relatief sterke 
cumulatie van dimensies van sociale uitsluiting; dit wil zeggen dat het aandeel waarbij 
sprake is van sociale uitsluiting op twee of meer dimensies signifi cant hoger ligt dan 
voor de niet-risicogroepen. Tot de hoogste scoorders behoren met name de eenou-
dergezinnen (45% scoort op minimaal twee van de vier dimensies), de groep met een 
geringe mate van psychisch welbevinden (45%), de groep met een slechte gezondheid 
(42%), degenen die in de afgelopen 5 jaar werkloos zijn geweest (33%), degenen die een 
inkomen onder het beleidsmatig minimum hebben (32%), de uitkeringsgerechtigden 
(31%), huishoudens zonder betaald werk (27%) en personen met een slechte beheer-
sing van de Nederlandse taal (26%). Conform de eerdere bevindingen blijken ook hier 
de 65-plussers juist een geringer risico te hebben: het percentage waarbij sprake is van 
cumulatie van dimensies bedraagt slechts 5. Verder blijkt opnieuw dat vrouwen en 
paren met kinderen niet afwijken van het gemiddelde en dus geen risicogroep vormen. 

4.7 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is gedetailleerd nagegaan of de onderscheiden risicofactoren ook 
daadwerkelijk de kans op sociale uitsluiting verhogen. Conform het conceptueel 
model is sociale uitsluiting daarbij uiteengelegd in een aantal dimensies (sociale parti-
cipatie, normatieve integratie, materiële deprivatie en toegang tot ‘social rights’), die 
elk weer uit een groot aantal afzonderlijke indicatoren zijn samengesteld. Allereerst 
zijn – per dimensie van sociale uitsluiting – de afzonderlijke indicatoren beschreven. 
Vervolgens zijn de afzonderlijke indicatoren teruggebracht tot één index per dimensie 
en ten slotte is op basis van deze indexen het aantal dimensies berekend waarop men 
als sociaal uitgesloten kan worden beschouwd (cumulatie van dimensies). Zowel 
voor de afzonderlijke indicatoren als voor de indexen per dimensie en voor de cumu-
latiescore is de samenhang met risicofactoren nagegaan. Het beeld dat daarbij naar 
voren komt, is tamelijk consistent. 

Vrijwel alle risicogroepen laten een verhoogde kans op sociale uitsluiting zien 
als het gaat om de dimensies sociale participatie en materiële deprivatie. Dit geldt 
zowel voor de afzonderlijke indicatoren van deze twee dimensies als voor de beide 
indexen. Ook wat betreft de ‘toegang tot social rights’ blijkt een belangrijk deel van 
de risicofactoren samen te gaan met een grotere mate van uitsluiting. Het aantal 
risicogroepen voor deze dimensie van sociale uitsluiting is echter kleiner dan voor 
sociale participatie en materiële deprivatie het geval is. 

Wat betreft de (afzonderlijke indicatoren van de) dimensie normatieve integratie 
blijken er echter nauwelijks verschillen tussen de risico- en de niet-risicogroepen. 
Het is niet geheel duidelijk welke conclusie daaraan kan worden verbonden. Het zou 
kunnen betekenen dat afwijking van de heersende waarden en normen binnen allerlei 
geledingen in de samenleving kan worden gevonden en niet specifi ek bij de in dit 
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onderzoek onderscheiden risicogroepen voorkomt. In dat geval zou normatieve 
integratie geen onderdeel uitmaken van het multidimensionele concept sociale 
uitsluiting. Het is ook mogelijk dat onvoldoende normatieve integratie een heel eigen 
vorm van sociale uitsluiting met zich meebrengt die niet samenhangt met andere 
vormen van uitsluiting en die zich concentreert bij andere risicogroepen dan hier 
zijn onderscheiden. Het is echter ook denkbaar dat de operationalisering van de 
dimensie normatieve integratie niet adequaat is geweest en dat de gestelde vragen te 
gemakkelijk tot sociaal wenselijke antwoorden hebben geleid. In ieder geval bleek 
het niet goed mogelijk de verschillende indicatoren tot één schaal terug te brengen. 
Er bleek nauwelijks onderlinge samenhang tussen de in dit onderzoek opgenomen 
kenmerken voor normatieve integratie: wetsovertreding en fraude met uitkering of 
belasting, betrokkenheid bij de samenleving, arbeidsethos en emancipatoire opvat-
tingen. Dit wil zeggen dat deze waarden en normen niet duidelijk verwijzen naar iets 
gemeenschappelijks, naar een mainstream.

Tot de hoogste scoorders behoren met name de eenoudergezinnen (45% scoort op 
minimaal twee van de vier dimensies), de groep met een geringe mate van psychisch 
welbevinden (45%), de groep met een slechte gezondheid (42%), degenen die in de 
afgelopen 5 jaar werkloos zijn geweest (33%), degenen die een inkomen onder het 
beleidsmatig minimum hebben (32%), de uitkeringsgerechtigden (31%), huishoudens 
zonder betaald werk (27%) en personen met een slechte beheersing van de Neder-
landse taal (26%).

Hoewel per dimensie een eigen set van de belangrijkste risicofactoren (dit wil zeggen: 
met de sterkste samenhang) kan worden benoemd, keren toch grotendeels dezelfde 
factoren terug: de groep met een geringe mate van psychisch welbevinden, met een 
slechte gezondheid, met een inkomen onder de beleidsmatige armoedegrens (<105% 
van het sociaal minimum), de groep met een ww-, bijstands- of arbeidsongeschikt-
heidsuitkering, de groep met een slechte beheersing van de Nederlandse taal en 
alleenstaande ouders vertonen een relatief sterke samenhang met de afzonderlijke 
indicatoren en met de dimensies van sociale uitsluiting (met uitzondering van de 
dimensie normatieve integratie). Dit zijn dan ook de risicogroepen die relatief hoog 
scoren op het aantal dimensies waarop men sociaal is uitgesloten. Eén risicofactor 
dient nog apart te worden vermeld, namelijk leeftijd. Ouderen (≥65 jaar) blijken niet 
meer, maar juist minder uitgesloten op vier van de vijf onderscheiden dimensies. Zij 
scoren alleen hoger op de eerste dimensie van uitsluiting: sociale participatie. 
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Noten

1  Het aantal respondenten in deze risicogroep bedraagt slechts 47, hetgeen een zeer 
grote mate van onbetrouwbaarheid van de resultaten met zich meebrengt. Vanwege de 
beleidsrelevantie én vanwege het feit dat het sterk verhoogde risico van deze groep toch 
een duidelijk patroon laat zien, is deze groep toch apart opgenomen. 

2 Het gaat om ‘wel of niet werkzaam zijn’, werkloos geweest in de afgelopen 5 jaar, lang-
durig ziek geweest in de afgelopen 5 jaar, psychosomatische klachten, computerbezit, 
toegang tot internet en bureaucratische vaardigheden.

3  Het aantal plussen en minnen is gebaseerd op de odds ratio (indien signifi cant). Odds 
ratio’s boven de 1 geven aan dat de risicogroep (bijvoorbeeld <130% van het beleids-
matig minimum) meer kans heeft op het uitsluitingskenmerk dan de niet risicogroep 
(>130% van het beleidsmatig minimum). Bij een odds ratio van 2 of kleiner is één plus 
vermeld; bij een odds ratio vanaf 2 tot en met 3 twee plussen, bij een odds ratio vanaf 3 
tot en met 5 drie plussen, en vanaf 5 zijn vier plussen vermeld. Minnen worden gegeven 
indien de odds ratio onder de 1 ligt (de risicogroep heeft dan een kleinere kans dan de 
niet risicogroep). Bij een odds ratio vanaf 0,5 is één min vermeld, bij een odds ratio 
vanaf 0,33 tot en met 0,5 zijn twee minnen, voor odds ratio’s van 0,2 tot en met 0,33 
zijn drie minnen vermeld en bij een odds ratio kleiner dan 0,2 vier minnen.

4  Deelname aan betaalde en onbetaalde arbeid wordt in het conceptueel model als een 
risicofactor (onafhankelijke variabele) gezien die de kans op sociale uitsluiting, in casu 
een tekort aan sociale participatie, beïnvloedt. Hoewel niet helemaal zuiver, is deze factor 
ook als een kenmerk van sociale uitsluiting (afhankelijke variabele) opgenomen; dit om 
het gebrek aan maatschappelijke participatie te operationaliseren. 

5  De zes uitspraken voor sociale ondersteuning vormen een schaal met een betrouwbaar-
heid van 0,73 (Crohnbach’s alpha). De zes items van deze schaal zijn een selectie uit een 
schaal ontwikkeld door ucla, universiteit van Los Angeles.

6  De eenoudergezinnen oordelen zelfs nog milder over bijverdienen door bijstands-
ontvangers: 67% keurt dit goed. Vanwege het kleine aantal eenoudergezinnen in de 
onderzoeksgroep is deze bevinding echter niet signifi cant.

7  Een aanvullende verklaring is dat enkele vragen iets anders geformuleerd zijn. Zo wordt 
er in het sep gevraagd naar ‘warm eten om de andere dag’, terwijl in het onderzoek 
Sociale uitsluiting wordt gevraagd naar dagelijks warm eten.

8  De 2% betalingsachterstand voor huur die onder tabel 7.3 staat vermeld heeft betrek-
king op de totale onderzoeksgroep, inclusief de huishoudens met een eigen woning. 
Wanneer alleen gekeken wordt naar de huurders gaat het om 4%. Dit spoort met gegevens 
van Aedes 2003: 3% van de huurders van woningcorporaties heeft een huurachterstand 
van meer dan één maand (Huurachterstanden en huisuitzettingen. onderzoek naar 
de ontwikkeling van huurachterstanden en huisuitzettingen bij woningcorporaties in 
2002, Hilversum, Aedes vereniging van woningcorporaties). 

9  De opsplitsing in twee tabellen is gemaakt vanwege de omvang van de tabel. De inde-
ling in enerzijds ‘instanties’ en anderzijds ‘veiligheid en woonomgeving’ sluit aan bij 
de in paragraaf 4.6 gepresenteerde indexen voor de dimensies. Daar blijkt het nodig 
dimensie 4 te splitsen in twee subdimensies.

10  Voor bijna de helft (47%) van de ouders maakt het niet uit welk niveau de kinderen 
halen en een kwart is er zeker van dat zij het gewenste niveau wel halen. Van degenen 
die een gewenst niveau noemen, noemt ruim de helft hbo/universitair niveau. Slechts 
een enkeling noemt een niveau o lbo/vmbo.
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11  Deze zaken zijn over elk van de volgende instanties gevraagd: sociale dienst, uitke-
ringsinstantie (zoals uwv), cwi/arbeidsbureau, reïntegratiebedrijf, maatschappelijk 
werk, Riagg, bureau voor jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, instantie voor 
rechtsbijstand, politie, rechtbank/justitie; en indien allochtoon: vreemdelingendienst, 
coa, instantie voor inburgeringscursus. 

12  Deze percentages ‘niet tevredenen’ omvatten, behalve de antwoordcategorieën ‘zeer 
ontevreden’ en ‘ontevreden’, ook de antwoordcategorie ‘niet tevreden, niet ontevreden’. 
Het percentage dat (zeer) ontevreden is, bedraagt voor de woonomgeving 10% en voor 
de woning 5%. Overigens is volgens het wbo2000 het percentage niet tevredenen over 
de woning hoger (14 versus 8 in su’03) en over de woonomgeving lager (15 versus 19 in 
su’03) (Zie De sociale staat van Nederland 2003 (scp 2003: 233). 

13  Deze vijf uitspraken zijn ontleend aan het Woningbehoeftenonderzoek 2002.
14  Hierbij is gebruik gemaakt van de analysetechnieken ‘Categorical Principal Compo-

nents Analysis’ (catpca) en ‘nonlinear canonical correlation’ (Overals). catpca is 
gebruikt om per dimensie het aantal variabelen te reduceren tot één component. Overals 
is gebruikt om vervolgens de verschillende dimensies te reduceren tot één component 
(index). 

15  Voor alle schalen (met uitzondering van de schaal voor normatieve integratie) heeft 
de grootste groep een score rond de 0, en is er een klein groepje dat (ver) naar rechts 
afwijkt; d.w.z. een hoge score op uitsluiting heeft. Aan de linkerzijde (lage score) is er 
geen sprake van een dergelijke ‘staartje’. Op basis van deze verdeling is de groep met 
een score van meer dan 1 (= de standaardafwijking naar rechts) gedefi nieerd als sociaal 
uitgesloten. 

16  In de paragrafen 4.2 tot en met 4.5 was een aantal risicogroepen weggelaten, deels van-
wege overlap, deels vanwege de omvang van de tabellen. Dit laatste probleem speelt in 
tabel 4.13 niet. Vandaar dat hier wel alle onderscheiden risicofactoren zijn opgenomen.
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5 Algemene index voor sociale uitsluiting

5.1 Inleiding

In paragraaf 4.6 zijn per risicogroep zowel de afzonderlijke indicatoren als de afzon-
derlijke dimensies van sociale uitsluiting besproken. Hiermee wordt duidelijk bij welke 
groepen meer sprake is van een tekort aan sociale participatie (dimensie 1), welke 
minder aansluiting hebben bij de mainstream van waarden en normen (dimensie 2), 
welke op materieel gebied tekort komen (dimensie 3) en welke groepen een slechte 
toegang hebben tot voorzieningen en maatschappelijke instanties en tot een goede en 
veilige leefomgeving (dimensie 4). 

Sociale uitsluiting is eerder gedefi nieerd als een multidimensioneel concept, het-
geen niet alleen betekent dat het uiteengelegd kan worden in afzonderlijke dimensies, 
maar ook dat de verschillende dimensies naar een gemeenschappelijke basis verwijzen 
die sociale uitsluiting kan worden genoemd. Tot nu toe is er in de onderzoeksliteratuur 
echter alleen in theoretische zin gesproken over het multidimensionele karakter. In dit 
hoofdstuk wordt getracht hieraan een empirische onderbouwing te geven. Onderzocht 
wordt of er op basis van de verschillende indicatoren en verschillende dimensies één 
algemene index voor sociale uitsluiting kan worden geconstrueerd (§ 5.2). 

Een belangrijk voordeel van een algemene index is, dat met behulp van één maat 
(de score op de index) inzicht gegeven kan worden in de relatieve positie van risico-
groepen. Dit komt in paragraaf 5.3 aan bod, waarna paragraaf 5.4 afsluit met een 
samenvatting.

5.2 Constructie van een algemene index

In paragraaf 4.7 is voor elke dimensie van sociale uitsluiting een schaal geconstrueerd. 
Hieronder wordt de volgende analysestap beschreven: nagaan of de verschillende 
dimensies van sociale uitsluiting zodanig samenhangen dat gesproken kan worden 
van een multidimensioneel verschijnsel. Daartoe is gebruik gemaakt van de analyse-
techniek Overals. Hiermee kan worden nagegaan of de dimensies én hun onderlig-
gende indicatoren zodanig met elkaar samenhangen, dat zij naar één achterliggend 
concept verwijzen. Per dimensie is een selectie van de variabelen opgenomen zoals 
die in tabel 4.11 reeds is gepresenteerd. De resultaten van de Overals-analyse zijn in 
tabel 5.1 samengevat: de sets van indicatoren die in de analyse zijn betrokken staan 
vermeld, inclusief het aantal indicatoren dat per set is opgenomen, met daarachter 
een maat voor de ‘fi t’ (de maximale fi t bedraagt 1; hoe dichter bij 1 des te beter de 
fi t). Van de vijf sets blijken er vier voldoende interne én onderlinge samenhang te 
hebben om te concluderen dat zij verwijzen naar één achterliggend concept: sociale uit-
sluiting. De tweede set indicatoren (normatieve integratie) blijkt echter een tamelijk 
slechte fi t met de algemene index te geven. Deze bedraagt slechts 0,13, terwijl de fi t 
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voor de andere sets duidelijk hoger ligt en varieert van 0,47 tot 0,66. Om deze reden 
is besloten de indicatoren voor normatieve integratie buiten de constructie voor de 
index sociale uitsluiting te houden. De totale fi t voor de index wordt dan 0,56. Dit 
wil zeggen dat de verklaarde variantie 56% bedraagt, hetgeen als redelijk goed kan 
worden beschouwd1. 

Tabel 5.1 Constructie van een index voor sociale uitsluiting (m.b.v. Overals); eenmaal mét 
en eenmaal zonder de set indicatoren voor normatieve integratie; maximale fi t = 1.

inclusief set 2
fi t met index sociale 
uitsluiting 

exclusief set 2
fi t met index sociale 
uitsluiting

set 1 
dimensie 1: sociale participatie (8 indicatoren) 0,53 0,55

set 2
dimensie 2: normatieve integratie (4 indicatoren) 0,13 n.v.t

set 3 
dimensie 3: materiële deprivatie (9 indicatoren) 0,66 0,68

set 4
dimensie 4a: social rights: 
toegang tot instanties (5 indicatoren) 0,53 0,53

set 5
dimensie 4b: social rights: 
toegang tot veilige en goede leefomgeving (7 indicatoren) 0,47 0,48

totale fi t (= verklaarde variantie) 0,46 0,56

Bron: SCP (SU’03)

Ook in deze analyse is gebleken dat alle verbanden in de veronderstelde richting 
wijzen. Dit wil zeggen dat een tekort aan sociale participatie, een grote materiële 
deprivatie en een geringe toegang tot social rights met elkaar samenhangen en 
tezamen verwijzen naar sociale uitsluiting. De index wordt in relatief sterke mate 
bepaald door de materiële deprivatie (fi t = 0,68), maar de betekenis van de andere 
dimensies (met name die van sociale participatie en toegang tot instanties) blijft 
hierbij niet ver achter. 

Dat de set voor normatieve integratie geen bijdrage levert aan de index voor sociale 
uitsluiting, is gezien de eerdere bevindingen geen echte verrassing. In hoofdstuk 4 
bleek namelijk al dat de indicatoren voor de tweede dimensie (normatieve integratie) 
niet of nauwelijks samenhangen met de onderscheiden risicogroepen, terwijl veel 
indicatoren voor de andere dimensies dat wel doen. Hoewel dit niet per defi nitie tot 
het ontbreken van samenhang tussen de tweede en de andere dimensies hoeft te 
leiden, is het wel waarschijnlijk. 

Per defi nitie gaat het bij een schaal om een relatieve positie op een continuüm waarvan 
de uiteinden gedefi nieerd zouden kunnen worden als ‘helemaal geen sociale uitsluiting 
en ‘zeer grote mate van sociale uitsluiting’. Toch kan op basis van de verdeling gekeken 
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worden of er niet een zeker cesuur, een absolute grens is aan te geven. Uit fi guur 5.1 
valt af te leiden dat dit wel mogelijk is. De verdeling naar scores is immers zeer 
scheef, waarbij een grote groep min of meer clustert rond de score 0, en waarbij een 
kleine groep respondenten hoge scores voor uitsluiting bereikt; er is sprake van een 
‘staartje’ naar rechts, terwijl een ‘staartje’ naar links ontbreekt. Deze ‘rechter’ groep 
waarvoor de cesuur bij de score 1 (= de standaardafwijking) kan worden gelegd, kan 
worden gedefi nieerd als ‘sociaal uitgesloten’. Het gaat dan om 11% van de totale 
onderzoeksgroep (in tabel F.2 in bijlage F is per risicogroep het percentage sociaal 
uitgeslotenen aangegeven). 
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Figuur 5.1 Frequentieverdeling van algemene index sociale uitsluiting (gemiddelde = 0;
 standaardafwijking = 1)

Bron: SCP (SU’03)

Subjectieve indicatoren en de index 
De index van sociale uitsluiting is geconstrueerd met zo objectief mogelijke indi-
catoren, dit om te bereiken dat het sociaal uitgesloten zijn wordt gemeten en niet 
zozeer het zich sociaal uitgesloten voelen. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
de vragen naar de feitelijk situatie, uiteraard via de perceptie van de respondent. De 
meer subjectieve vragen (zoals tevredenheidsvragen) zijn niet in de index betrokken. 
De kans bestaat dat hiermee vooral ‘klaag- of zeurgedrag’ wordt gemeten, dat eerder 
staat voor een bepaald karakterkenmerk dan voor een bepaalde mate van sociale uit-
sluiting. In dit onderzoek wordt volstaan met het aangeven van de samenhang tussen 
de subjectieve evaluaties en de min of meer objectieve index van sociale uitsluiting. 
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Uit tabel 5.2 blijkt dat met name de tevredenheid met het inkomen sterk samenhangt 
met de index (een correlatiecoëffi ciënt van –0,56), hetgeen verklaard kan worden uit 
het relatieve belang van de dimensie materiële deprivatie in de index. Maar ook de 
mate van tevredenheid met het leven in het algemeen, waarvan verondersteld kan 
worden dat deze alle dimensies beslaat, geeft een redelijke correlatie te zien (–0,47). 
De overige tevredenheidsaspecten hangen duidelijk minder sterk samen (variërend 
van 0,33 tot 0,38). Dit geldt ook voor gevoelens van discriminatie. Dit geldt zowel 
voor discriminatie door andere burgers als voor discriminatie door de overheid. 

Geconcludeerd kan worden dat de subjectieve evaluaties en de meer objectieve 
percepties van sociale uitsluiting wel in dezelfde richting wijzen, maar niet samen-
vallen met de algemene index voor sociale uitsluiting.

Tabel 5.2 Samenhang tussen subjectieve indicatoren en de index voor sociale uitsluiting 
(correlatiecoëffi ciënt; maximum = 1)

correlatiecoëffi ciënt

tevredenheid met het leven –0,47

tevredenheid met aantal sociale contactena –0,38

tevredenheid met inkomen –0,56

tevredenheid met woning –0,33

tevredenheid met woonomgeving –0,37

voelt zich gediscrimineerd door andere burgers 0,34

voelt zich gediscrimineerd door overheid 0,39

a Gebaseerd op de vraag of men liever meer of minder contacten zou willen hebben. 

Bron: SCP (SU’03)

5.3 Risicogroepen en sociale uitsluitingsindex

De geconstrueerde index biedt de mogelijkheid om op een inzichtelijke manier de 
mate van sociale uitsluiting tussen de verschillende risicogroepen te vergelijken. In 
hoofdstuk 4 is voor een groot aantal afzonderlijke kenmerken van sociale uitsluiting 
en voor de afzonderlijke dimensies de samenhang met de veronderstelde risicofactoren 
nagegaan. Het beeld dat daaruit is ontstaan kan met behulp van de geconstrueerde 
algemene index sterk worden vereenvoudigd. In totaal zijn 29 kenmerken van sociale 
uitsluiting gereduceerd tot één index. In de fi guren 5.2 tot en met 5.8 is voor alle 
onderscheiden risicofactoren de gemiddelde index aangegeven. Voor de totale onder-
zoeksgroep is de gemiddelde index op nul gesteld, zodat direct kan worden afgelezen 
of een bepaalde groep hoger of lager dan gemiddeld scoort: boven respectievelijk 
onder nul betekent dat deze groep meer respectievelijk minder sociaal uitgesloten is. 
Tot nu toe is steeds gesproken over risicofactoren en zijn ook alleen de risicogroepen 
gepresenteerd. In dit hoofdstuk worden zowel de risico- als de niet-risicogroepen 
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gepresenteerd. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat niet alleen de groep met een slechte 
gezondheid wordt beschreven, maar ook de groepen met een goede of matige gezond-
heid. Hiermee wordt duidelijk dat het niet alleen om risico- maar ook om bescher-
mende factoren gaat.

Uit de fi guren 5.2 tot en met 5.8 blijkt dat vrijwel alle onderscheiden risicofactoren 
de score op de sociale uitsluitingsindex signifi cant verhogen en dat de beschermende 
factoren deze verlagen. Een uitzondering moet worden gemaakt voor de kenmerken 
leeftijd en geslacht. Vrouwen als totale groep zijn niet signifi cant vaker dan mannen 
sociaal uitgesloten. Wel is er een specifi eke groep vrouwen, namelijk de alleenstaande 
ouders, die relatief hoog scoort op de index (zie fi guur 5.2). In aantal is deze groep 
echter zo klein dat zij geen doorslaggevend effect heeft op de totale groep vrouwen. 
Wat betreft leeftijd is in paragraaf 4.7 ook al gebleken dat ouderen op vier van de vijf 
onderscheiden dimensies juist minder in plaats van meer sociaal uitgesloten zijn. 
Hieronder wordt nader ingegaan op de rol van leeftijd. 

Bron: SCP (SU’03) 

Figuur 5.2 Index sociale uitsluiting naar leeftijd, geslacht, huishoudsamenstelling, 
 etniciteit en opleidingsniveau van vader (gemiddelde = 0)
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Ouderen minder vaak sociaal uitgesloten
De afgelopen jaren worden ouderen in de media steeds vaker als een probleemgroep 
omschreven. Daarbij wordt vaak een beeld opgeroepen van sociaal isolement en 
armoede. Door het Nibud en de ouderenbonden wordt, bijvoorbeeld, een toename 
van ouderen met problematische schulden gesignaleerd (de Volkskrant, 30 maart 2004). 
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Op grond van deze informatie is men al snel geneigd te veronderstellen dat ouderen 
meer risico hebben op sociale uitsluiting. Ook op eu-niveau worden ouderen als een 
specifi eke risicogroep aangeduid (Europese Commissie 2002: 10). In het onderhavige 
onderzoek blijkt echter het tegendeel het geval: de jongere leeftijdsgroepen scoren 
juist relatief hoog op de sociale uitsluitingsindex en de ouderen relatief laag. 

Dat ouderen minder sociaal uitgesloten zijn, is met name een verrassende bevinding, 
omdat ouderen vaker alleenstaand zijn, laag zijn opgeleid, een laag inkomen en een 
slechte lichamelijke gezondheid hebben en minder vaak over ict- en bureaucratische 
vaardigheden beschikken. Op zichzelf zijn dit alle kenmerken die het risico op soci-
ale uitsluiting verhogen, ook volgens de empirische gegevens van dit onderzoek (zie 
fi guren 5.2 tot en met 5.8). Blijkbaar heeft ouderdom zelf een zo groot positief effect 
dat de negatieve invloed van de andere risicokenmerken teniet wordt gedaan. 
Hieronder wordt een aantal mogelijke verklaringen gegeven voor het feit dat ouderen 
lager scoren op de index voor sociale uitsluiting: 
– Bij sociale uitsluiting van ouderen wordt gemakkelijk gedacht aan een tekort aan 

sociale participatie, aan ouderen die het huis niet meer uit (kunnen) komen. Dit 
vormt echter slechts één van de onderliggende dimensies. Omdat dit de enige 
dimensie is waarop ouderen een tekort aangeven (zie § 4.7), terwijl zij op de andere 
dimensies juist geen achterstand ervaren, scoren zij laag op de algemene index.

– Wat betreft materiële deprivatie zal men wellicht veronderstellen dat ouderen hierop 
hoger scoren, omdat zij een relatief laag inkomen hebben. Voor het ontstaan van 
materiële deprivatie zijn echter ook de lasten en behoeften relevant. Deze kunnen 
bij ouderen lager liggen, onder andere vanwege het feit dat hun kinderen inmiddels 
fi nancieel zelfstandig zijn of dat de hypotheek is afgelost. In hoofdstuk 4 is al geble-
ken dat ouderen minder te maken hebben met betalingsachterstanden en vaker 
voldoende geld hebben voor de basale levensbehoeften. Eerder is ook aangegeven 
dat een laag inkomen in deze studie als een risicofactor wordt gezien, die de kans op 
sociale uitsluiting verhoogt, maar die niet per defi nitie tot sociale uitsluiting leidt. De 
resultaten bij de ouderen zijn hier een voorbeeld van.

– De bevinding dat ouderen beter toegang lijken te hebben tot instanties is wellicht 
in strijd met de verwachting. Verondersteld zou kunnen worden dat de commu-
nicatie met maatschappelijke instanties en zorginstellingen ingewikkelder is 
geworden en dat ouderen daar gemakkelijk de dupe van zouden kunnen worden. 
Ook zou verondersteld kunnen worden dat zij meer te maken hebben met wacht-
lijsten, omdat zij een groter beroep op de gezondheidszorg doen. Ouderen zeggen 
echter minder vaak problemen te hebben met instanties, zij geven kortere wacht-
tijden aan om een afspraak te maken, zij melden ook kortere wachttijden voor 
medische behandeling of ziekenhuisopname, en zij zeggen minder vaak slecht 
behandeld te zijn door functionarissen van deze instanties. Een mogelijke verkla-
ring voor de kortere wachttijden is, dat zij al langer cliënt of patiënt zijn en lange 
wachttijden vooral voor de eerste afspraak gelden. Verder kan het zijn dat de aard 
van hun contacten tot minder problemen aanleiding geeft: zo zal een aow-uitke-
ring minder gauw aanleiding zijn voor onenigheid met de uitkeringsinstantie dan 
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een bijstands-, ww-, of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Tot slot is het natuurlijk 
mogelijk dat de uitkomst van geringere sociale uitsluiting samenhangt met het 
feit dat ouderen eenvoudigweg, bij een zelfde situatie, positiever oordelen over de 
contacten met instanties dan jongeren. 

Door hun grotere levenservaring zijn ouderen wellicht beter in staat hun sociale 
behoeften aan te passen aan hun mogelijkheden, kunnen zij wellicht beter ‘de tering 
naar de nering zetten’ en leidt hun gedrag mogelijk tot minder problemen met maat-
schappelijke instanties. 

Een kanttekening is bij deze conclusie wel op zijn plaats. In dit onderzoek is 
informatie ingewonnen via een mondelinge enquête aan huis, dus bij mensen 
die zelfstandig wonen. Ouderen die in (zorg)instellingen verblijven, hebben niet 
deelgenomen aan dit onderzoek (evenmin anderen die in instellingen wonen). Van 
de groep boven de 65 jaar woont 6% niet meer zelfstandig; boven de 75 jaar is dat 
percentage 13 en voor de 85-plussers gaat het om 30%. Het is mogelijk dat bij zelf-
standig wonende ouderen er minder sprake is van sociale uitsluiting dan bij de groep 
ouderen die in een zorginstelling woont. In ieder geval zullen de zelfstandig wonen-
den gezonder zijn, hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor sociale insluiting.

Eenoudergezinnen scoren hoog op de index, paren zonder kinderen scoren laag
Dat eenoudergezinnen een relatief slechte positie innemen wat betreft de mate van 
sociale uitsluiting zal – mede gezien de bevindingen in hoofdstuk 4 – geen verrassing 
zijn. De paren zonder kinderen zijn het beste af. Het gaat hier deels om oudere, en 
dus minder uitgesloten (zie hierboven), paren van wie de kinderen reeds het huis uit 
zijn en om jonge kinderloze tweeverdieners die zowel in materieel als sociaal opzicht 
weinig reden tot klagen hebben. 

Relatief veel uitsluiting bij niet-westerse allochtonen
Niet-westerse allochtonen scoren relatief hoog op de index voor sociale uitsluiting, 
terwijl de westerse allochtonen niet veel verschillen van de autochtone bevolking. 
Een verklaring kan worden gezocht in het feit dat de niet-westerse allochtonen op 
veel aspecten een tamelijk ongunstige positie innemen. Zo zijn zij lager opgeleid, 
hebben zij vaker een laag inkomen en wonen zij vaker in achterstandswijken dan 
de autochtone bevolking en de westerse allochtonen. Bovendien hebben niet-westerse 
allochtonen veel vaker problemen met de Nederlandse taal en hebben zij vaker 
gezondheidsproblemen, met name wanneer het gaat om psychische gezondheid. 
Verder geven zij vaker aan in de afgelopen jaren werkloos en langdurig ziek te zijn 
geweest (zie bijlage C.1).

Opleidingsniveau en sociale uitsluiting: beperkte samenhang 
Enkele risicofactoren die vanuit beleidsoogpunt als belangrijke beïnvloeders van 
sociale uitsluiting worden gezien, blijken – hoewel signifi cant – toch een betrekkelijk 
gering effect te hebben. Zowel het opleidingsniveau van de vader (fi guur 5.2) als het 
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eigen opleidingsniveau (fi guur 5.3) zijn, in vergelijking met andere risicofactoren, 
van betrekkelijk gering belang. Opmerkelijk is dat wanneer het opleidingsniveau van 
de vader onbekend is (hetgeen bij 15% het geval is), de mate van sociale uitsluiting 
het grootst is; zelfs groter dan wanneer de vader het allerlaagste opleidingsniveau 
heeft (maximaal basisonderwijs) en ook groter dan wanneer men zelf tot de laagst 
opgeleiden behoort. Blijkbaar is weinig kennis over de achtergrond van de vader van 
relatief grote invloed op de leefsituatie. Mogelijk gaat het hier vooral om mensen 
die zijn opgegroeid zonder aanwezigheid van de vader waardoor zij weinig kennis 
hebben van zijn opleiding. Het opgroeien in een eenoudergezin leidt, zoals fi guur 5.2 
heeft laten zien, tot een grotere kans op een sociale uitsluiting. Een andere mogelijke 
verklaring is dat sommige respondenten uit schaamte over het lage opleidingsniveau 
van hun vader aangeven dat zij dit niet weten. 

Bron: SCP (SU’03)

Figuur 5.3 Index sociale uitsluiting naar vaardigheden en opleidingsniveau respondent 
 (gemiddelde = 0)
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Gebrek aan (taal)vaardigheden gaat samen met sociale uitsluiting
De drie kenmerken die zijn opgenomen om de mate van maatschappelijke redzaam-
heid vast te stellen, laten alle drie een signifi cante samenhang met sociale uitsluiting 
zien: een slechte beheersing van de Nederlandse taal en het ontbreken van alle vijf 
voorgelegde ict-vaardigheden laat een relatief hoge score op de index van sociale 
uitsluiting zien. Iets minder expliciet maar toch een duidelijk signifi cante verhoging 
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van uitsluiting treedt op bij de groep die vaak of altijd hulp nodig heeft bij het invul-
len van formulieren voor instanties.

Slechte gezondheid: hoge mate van sociale uitsluiting
De hoogste scores op de index voor sociale uitsluiting worden gevonden bij de groep 
met een (zeer) slechte algemene gezondheid en bij degenen met een geringe mate 
van psychisch welbevinden. Het is echter de vraag of een slechte lichamelijke en/of 
psychische gezondheid leidt tot meer sociale uitsluiting of dat sociale uitsluiting een 
slechtere (psychische) gezondheid tot gevolg heeft. Enerzijds kan worden veronder-
steld dat een slechte gezondheid zal leiden tot een geringere arbeidsparticipatie, een 
laag inkomen, slechtere huisvesting, hetgeen weer kan leiden tot meer sociale uitslui-
ting. Anderzijds zal een situatie van sociaal uitgesloten zijn een negatief effect kunnen 
hebben op de lichamelijke en met name ook psychische gezondheid. Hoe het effect 
ook moge lopen, feit is dat degenen met een relatief slechte (psychische) gezondheid in 
duidelijk sterkere mate sociaal zijn uitgesloten. 

Bron: SCP (SU’03) 

Figuur 5.4 Index sociale uitsluiting naar gezondheid (gemiddelde = 0)
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Arbeidsmarkt- en uitkeringspositie van groot belang
Terwijl opleidingsniveau een relatief onbelangrijke risicofactor lijkt te zijn, blijkt het 
hebben van werk en het hebben van een werkloosheids-, bijstands-, of arbeidsonge-
schiktheidsuitkering veel duidelijker samen te hangen met sociale uitsluiting. Deze 
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risicofactoren (werk en uitkering) zijn overigens alleen bekeken voor de responden-
ten jonger dan 65 jaar, omdat deze factoren voor 65-plussers niet meer aan de orde 
zijn. De mate van sociale uitsluiting neemt toe naarmate men langer een uitkering 
ontvangt. 

Het verrichten van vrijwilligerswerk of mantelzorg blijkt met name voor 65-plus-
sers een geschikte manier om sociale uitsluiting terug te dringen. Ook bij de groep 
onder de 65 jaar gaat het verrichten van onbetaalde arbeid sociale uitsluiting tegen, 
maar de reductie is duidelijk minder dan bij de groep boven de 65 jaar.

Figuur 5.5 Index sociale uitsluiting naar (on)betaalde arbeid, werkloosheid en 
 arbeidsongeschiktheid voor resp. < 65 jr (gemiddelde = 0,07); naar 
 onbetaalde arbeid ook voor resp. ≥ 65 jaar (gemiddelde =  −0,22) 

Bron: SCP (SU’03)
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Laag inkomen, grote mate van sociale uitsluiting
Meermalen is aangegeven dat inkomen als een zeer belangrijke, welhaast alles bepa-
lende risicofactor voor sociale uitsluiting wordt gezien. Uit fi guur 5.6 wordt duidelijk 
dat een laag inkomen inderdaad samengaat met een relatief hoge score op de index, 
met name wanneer een laag inkomen wordt uitgedrukt als een ‘inkomen onder 105% 
van het sociaal minimum’. De score op de index bedraagt dan ruim 1. Maar ook wan-
neer de grens wordt opgerekt naar minder dan 130% van het sociaal minimum, is de 
uitsluitingsindex nog steeds relatief hoog (bijna 0,8).

Het wonen in een wijk met een lage status gaat eveneens samen met een hogere 
mate van sociale uitsluiting. Vergeleken met veel andere risicofactoren is de verhoging 
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echter beperkt; degenen die in de 20% slechtste wijken wonen, hebben gemiddelde 
genomen een score van 0,3.

Bron: SCP (SU’03)

Figuur 5.6 Index sociale uitsluiting naar huishoudinkomen en status woonwijk 
 (gemiddelde = 0)
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Partnerhuishoudens: zeer hoge mate van sociale uitsluiting indien beiden risicokenmerken bezitten
Verondersteld kan worden dat sociale uitsluiting zich scherper zal aftekenen indien 
men tot een huishouden behoort waarin beide partners tot de risicogroepen behoren. 
Figuur 5.7 vormt een bevestiging van deze veronderstelling. Indien geen van beide 
partners een bepaald risicokenmerk bezit is de score op uitsluitingsindex het laagst, 
deze stijgt wanneer één van beiden tot de risicogroepen behoort en neemt verder 
toe wanneer het risico beide partners betreft. Dit geldt vooral voor die huishoudens 
waarin beiden een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen 
(een index van 1,6) of beiden in de voorgaande vijf jaar werkloos zijn geweest (een 
score van 1,3). 

Maar ook maakt het veel uit of beiden ongezond zijn, beiden een slechte taal-
beheersing hebben of beiden niet-westers allochtoon zijn. De score ligt in al deze 
gevallen een stuk hoger dan wanneer slechts een van beiden of geen van beiden door 
dit risico getroffen is. Alleen wanneer beiden een langdurige ziekte hebben gehad 
in de afgelopen vijf jaar of een chronische aandoening hebben, blijkt de mate van 
sociale uitsluiting nauwelijks hoger te liggen. Dit kan worden verklaard uit het feit 
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dat het hier vooral ouderen betreft, die in het algemeen een lagere sociale uitsluitings-
score laten zien. 

Bron: SCP (SU’03)

Figuur 5.7 Index sociale uitsluiting voor partnerhuishoudens (gemiddelde = –0,16)
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Belangrijkste risicogroepen
Om de groepen makkelijker met elkaar te kunnen vergelijken zijn in fi guur 5.8 de 
belangrijkste risicogroepen nog eens samengevat. Daarbij is op twee manieren de mate 
van sociale uitsluiting aangegeven. In de kolommen staat, op rangorde, de gemiddelde 
indexscore (met een minimumscore van 0,5) zoals die ook in de fi guren 5.2 tot en 
met 5.7 is gepresenteerd. Deze indexscore is een relatieve maat en laat alleen de positie 
van de risicogroepen ten opzichte van elkaar zien. In paragraaf 5.2 is echter ook een 
absolute maat voor sociale uitsluiting beredeneerd. Deze is gedefi nieerd als: respon-
dent heeft een score van 1 of hoger. In fi guur 5.8 is voor elke risicogroep het percentage 
weergegeven dat volgens deze defi nitie sociaal uitgesloten is (zie de punten op de lijn; 
rechteras). De rangorde voor beide maten loopt vrijwel gelijk. 

Hieruit komt naar voren dat een slechte lichamelijke en psychische gezondheid, 
een inkomen onder de beleidsmatige grens en alleenstaand ouderschap de hoogste 
scores en het hoogste percentage uitgeslotenen laten zien. Voor de groep onder de 
65 jaar geeft een uitkeringsverleden een relatief hoog risico.
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Bron: SCP (SU’03)

Figuur 5.8 Mate van sociale uitsluiting voor de belangrijkste risicogroepen; gemiddelde 
 index (linkeras) en het percentage met een index > 1 (rechteras)
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5.4 Samenvatting en conclusies

Het grote aantal indicatoren dat in hoofdstuk 4 is besproken, blijkt op een zinvolle 
manier terug te brengen tot één index die als maat voor sociale uitsluiting kan 
worden gebruikt. Bij de constructie van deze index is echter wel gebleken dat één van 
de vier onderscheiden dimensies, de normatieve integratie, erbuiten valt: de verschil-
lende indicatoren die in dit onderzoek zijn opgenomen om de mate van normatieve 
integratie vast te stellen hangen onvoldoende met elkaar én met de indicatoren van 
de andere dimensies samen. De index voor sociale uitsluiting is daarom alleen geba-
seerd op de dimensies sociale participatie, materiële deprivatie en toegang tot social 
rights. Daarmee kan nog niet worden geconcludeerd dat normatieve integratie niet 
van belang is voor sociale uitsluiting (zie ook hoofdstuk 4). 

Vrijwel alle risicofactoren waarvan verondersteld werd dat zij samen zouden hangen 
met sociale uitsluiting blijken dat ook te doen. De enige factoren die geen signifi cant 
verband in de verwachte richting laten zien, zijn leeftijd en geslacht. Zowel van ouderen 
als van vrouwen werd verondersteld dat zij een relatief groot risico op sociale uitslui-
ting zouden hebben. Ouderen onderscheiden zich juist in tegenovergestelde richting: 
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zij hebben een duidelijk lagere score op de index. Vrouwen wijken nauwelijks af van 
mannen, hetgeen – voorzover het om samenwonende vrouwen gaat – verklaard kan 
worden uit het feit dat veel sociale uitsluitingskenmerken op huishoudniveau spelen. 
Als belangrijkste risicogroepen komen naar voren: degenen met een slechte lichame-
lijke en/of psychische gezondheid, met een inkomen onder de beleidsmatige grens en 
alleenstaande ouders. Voor de groep onder de 65 jaar geeft het (langdurig) ontvangen 
van een uitkering en een werkloosheidsverleden een zeer hoog risico. Vooral huishou-
dens waar beide partners risicokenmerken bezitten, hebben een grote kans op sociale 
uitsluiting.
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Noot

1 De techniek Overals geeft geen criterium om te bepalen of de fi t goed is. De score voor 
de totale fi t ligt tussen 0 en 1. Hoe dichter bij 1, des te beter de fi t. Ter vergelijking: de fi t 
voor de leefsituatie-index van het scp is 0,39.
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6 Profielen en processen van sociale uitsluiting

6.1 Inleiding

Tot nu toe is alleen gekeken naar verbanden tussen afzonderlijke risicofactoren ener-
zijds en sociale uitsluiting anderzijds (bivariaat). Dit betekent echter nog niet dat 
deze factoren ook een direct effect hebben. Het is best mogelijk dat de samenhang 
via andere risicofactoren verloopt. Verder is het plausibel te veronderstellen dat com-
binaties van risicofactoren tot een grotere mate van sociale uitsluiting leiden dan de 
afzonderlijke factoren; dit wil zeggen: dat er sprake is van een cumulerend effect. 
Dit zal vooral het geval zijn als de risicofactoren niet sterk met elkaar, maar wel met 
sociale uitsluiting samenhangen. Indien er wel sprake is van een sterke onderlinge 
samenhang tussen risicofactoren, zal de ene factor niet veel aan de andere toevoegen 
wat betreft de invloed op sociale uitsluiting.1 Er is dan geen zelfstandig effect, en de 
risicofactoren hebben geen cumulerende werking voor de mate van sociale uitsluiting. 
Meer inzicht in cumulatie van effecten van risicofactoren is relevant voor een beter 
inzicht in het verschijnsel en kan bijdragen aan een gerichter beleid ter bestrijding 
van sociale uitsluiting. Om inzicht te krijgen in de zelfstandige, directe bijdrage van 
risicofactoren aan de mate van sociale uitsluiting, worden in paragraaf 6.2 de resul-
taten van multivariate analyses gepresenteerd. Op basis van deze uitkomsten worden 
vervolgens díe combinaties van risicofactoren (profi elen) geselecteerd die het sterkst 
met sociale uitsluiting samenhangen. 

Om het proces van sociale uitsluiting beter te kunnen begrijpen zijn niet alleen 
de directe, maar ook de indirecte risico’s van belang. Tezamen geven deze inzicht 
in de mechanismen via welke men sociaal uitgesloten raakt. Hiertoe worden in 
paragraaf 6.4 twee causale modellen geanalyseerd, één voor de groep onder de 
65 jaar en één voor de 65-plussers. In hoofdstuk 5 werd al aangestipt dat niet altijd 
duidelijk is of een risicofactor nu oorzaak of (ook) gevolg is van sociale uitsluiting. 
Voorafgaande aan de presentatie van de causale modellen, wordt in paragraaf 6.3 
een aantal kanttekeningen geplaatst bij deze causaliteitsproblematiek.

6.2 Cumulatieve van effecten van risico’s 

6.2.1 Inleiding
De specifi eke wijze van steekproeftrekking (allereerst een selectie van 48 wijken 
waarin vervolgens respondenten zijn geworven (zie hoofdstuk 3)) betekent dat de 
onderzoekseenheden niet onafhankelijk van elkaar zijn. De respondenten binnen 
een wijk zullen meer op elkaar lijken dan die van verschillende wijken. Om de zelf-
standige samenhang van risicofactoren met de mate van sociale uitsluiting op een 
juiste manier te kunnen nagaan, dient daarom een specifi eke variant van multipele 
regressie-analyse te worden toegepast: een multi-niveau analyse, waarbij de wijken 
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het eerste en de respondenten het tweede analyseniveau vormen. Met name het effect 
van op wijkniveau gemeten kenmerken (in dit onderzoek de sociaal-economische 
status van de woonwijk) wordt niet juist geschat, indien gebruik zou worden gemaakt 
van een gewone multiple regressie-analyse in plaats van een multi-niveau analyse.

In paragraaf 6.2.2 worden de resultaten van de multi-niveau analyse beschreven, 
waarbij zowel de effecten op de afzonderlijke dimensies als op de algemene index 
van sociale uitsluiting zijn geanalyseerd. Vervolgens is voor de algemene index 
via een stapsgewijze analyse vastgesteld welke risicofactor het sterkst met sociale 
uitsluiting samenhangt, welke vervolgens ‘bovenop’ de eerste het meest bijdraagt, 
welke als derde factor volgt, enzovoorts. Op deze wijze kan worden nagegaan welke 
risicofactoren een cumulerende werking hebben. 

6.2.2 Opsporing van cumulatieve effecten
In tabel 6.1 zijn de resultaten van de multi-niveau analyse samengevat. Zowel voor 
de afzonderlijke dimensies (exclusief ‘normatieve integratie’)2 als voor de algemene 
index voor sociale uitsluiting is een aparte analyse uitgevoerd. Voor de algemene index is 
dat ook nog apart voor de groep ónder en voor de groep van 65 jaar en ouder gedaan. 
Deze uitsplitsing naar leeftijd is gemaakt, omdat een aantal variabelen niet relevant 
is voor de 65-plussers. Het gaat om twee huishoudposities (‘alleenstaande ouder met 
thuiswonend kind < 18 jaar’ en ‘paar met thuiswonende kinderen < 18 jaar’), die bij 
65-plussers niet of nauwelijks voorkomen; verder gaat het om het hebben van werk, 
om werkloosheid in de afgelopen 5 jaar, en het ontvangen van een werkloosheids-, 
bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze kenmerken komen bij 65-plus-
sers niet of nauwelijks voor. Verder blijkt dat er onder de 65-plussers nauwelijks niet-
westerse allochtonen in de responsgroep voorkomen. Ook deze variabele is daarom 
uit de analyse voor 65-plussers gelaten. Door de opsplitsing in twee leeftijdsgroepen 
wordt gevolg gegeven aan de in hoofdstuk 2 gemaakte kanttekening dat eerdere stu-
dies naar sociale uitsluiting zich eenzijdig toespitsen op het niet hebben van werk als 
determinant voor sociale insluiting. Daarmee gaan ze voorbij aan factoren die voor 
65-plussers van belang zijn. Mede om deze reden is ook het niet verrichten van vrij-
willigerswerk of mantelzorg (buiten het eigen gezin) als een mogelijke ‘risicofactor’ 
opgenomen. Bij gebrek aan betaald werk, zou – met name voor ouderen en groepen 
voor wie betaald werk niet voor de hand ligt – onbetaald werk een zelfde functie 
kunnen vervullen.3

Uit tabel 6.1 wordt duidelijk dat het psychisch welbevinden verreweg het grootste 
effect laat zien. Dit geldt zowel voor elk van de afzonderlijke dimensies als voor de 
algemene index van sociale uitsluiting. Voor de groep onder de 65 jaar verklaart deze 
ene factor 23% van de totaal te verklaren variantie op individueel niveau. Dit is ruim 
de helft van wat door alle 11 signifi cante risicofactoren tezamen wordt verklaard 
(verklaarde variantie op individueel niveau is dan 41%; zie onderste regels in tabel 6.1). 
Bij de 65-plussers ligt dit aandeel zelfs nog hoger. Eerder in dit rapport is aangegeven 
dat een geringe mate van psychisch welbevinden niet alleen (of: niet zozeer) een 
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oorzaak, maar ook een gevolg van sociale uitsluiting kan zijn (§ 5.3; zie ook § 6.3). Om 
deze reden zijn de analyses ook eenmaal zonder deze risicofactor uitgevoerd (de resul-
taten hiervan zijn opgenomen in tabel D.1 in bijlage D). Het patroon van de effecten 
blijft dan nagenoeg gelijk, maar de effecten van de meeste variabelen worden wel wat 
sterker. Met name de risicofactor gezondheid blijkt het effect van psychisch welbevin-
den ‘over te nemen’. Verder blijkt er wat betreft de dimensie sociale participatie wat te 
veranderen: wanneer er niet gecontroleerd wordt voor psychisch welbevinden, blijken 
ouderen, alleenstaande ouders en paren in sterkere mate uitgesloten ten aanzien van 
de dimensie sociale participatie. Dit betekent dat hun geringere mate van sociaal parti-
ciperen samenhangt met een geringere mate van psychisch welbevinden.

Deze analyses geven uiteraard geen antwoord op de vraag in hoeverre het psychisch 
welbevinden nu oorzaak of gevolg van sociale uitsluiting is. Duidelijk is wel dat dege-
nen met een geringe mate van psychisch welbevinden op alle dimensies (exclusief 
normatieve integratie) een grote mate van sociale uitsluiting kennen, ook onder 
controle van de overige kenmerken.

Directe risico-effecten per dimensie 
Wanneer naar de afzonderlijke dimensies van sociale uitsluiting wordt gekeken, 
blijkt opnieuw dat de risicofactoren weinig zeggen over de mate van normatieve inte-
gratie (niet opgenomen in tabel 6.1). De dimensies sociale participatie en materiële 
deprivatie blijken het sterkst beïnvloed te worden door de verschillende risicofac-
toren: de verklaarde variantie op individueel niveau bedraagt respectievelijk 38% 
en 46%. Ook de variantie in sociale uitsluiting op wijkniveau wordt voor deze twee 
dimensies het beste verklaard (respectievelijk 90% en 62%).4 Overigens zegt dit laat-
ste niets over een eventueel buurteffect. Daarvoor moet naar de coëffi ciënt van in de 
analyse opgenomen buurtkenmerken worden gekeken, in dit geval naar status van 
de woonwijk. 

Toegang tot maatschappelijke en dienstverlenende instanties blijkt in veel 
mindere mate bepaald te worden door de opgenomen risicofactoren; de verklaarde 
variantie op individueel niveau is 20% en op wijkniveau 34%. Wat betreft sociale 
uitsluiting ten aanzien van de dimensie ‘veiligheid en wonen’ blijken de risicofacto-
ren vooral de variantie op wijkniveau te verklaren en nauwelijks die op individueel 
niveau. Dit is gezien de aard van de variabelen waarmee de dimensie ‘veiligheid en 
wonen’ in kaart wordt gebracht niet zo verwonderlijk; deze variabelen zijn sterk 
wijkgebonden. Dit betekent dat bewoners uit dezelfde wijk met name op deze 
dimensie meer op elkaar zullen lijken dan op bewoners van andere wijken. ‘Veilig-
heid en wonen’ is ook de enige dimensie waarop de sociaal-economische status van 
de woonwijk (buurtkenmerk) een signifi cante invloed heeft (β = 0,16): naarmate 
de woonwijk een lagere status heeft, ervaren bewoners, onafhankelijk van hun 
individuele kenmerken, minder veiligheid en meer problemen met hun woning en 
woonomgeving. Deze bevinding ligt in lijn met onderzoek van Wittebrood (2000) 
naar verschillen in geweldscriminaliteit tussen buurten. Zij concludeert (op basis 
van multi-niveau analyse) dat buurtkenmerken, zoals een lage sociaal-economische 
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status van de wijk en de etnische heterogeniteit in de buurt, een directe invloed 
hebben op de geweldscriminaliteit, dus onafhankelijk van individuele kenmerken 
van bewoners. 

 
Hiervóór bleek dat de status van de wijk waarin men woont bivariaat een relatief sterke 
samenhang liet zien, zowel met elk van de afzonderlijke dimensies (hoofdstuk 4) als 
met de algemene index (hoofdstuk 5). Uit de multivariate analyse (tabel 6.1) blijkt nu 
echter dat dit effect, behalve voor de dimensie ‘veiligheid en wonen’, verdwijnt wanneer 
gecontroleerd wordt voor de invloed van de andere risicofactoren. Dit betekent dat de 
relatief grote mate van sociale uitsluiting in achterstandswijken niet zozeer een effect 
van de buurt is, maar samenhangt met het feit dat in die buurt relatief veel mensen 
wonen die risicokenmerken bezitten. Ook door Roes (2000: 60) wordt geconstateerd 
dat de oorzaken van sociale achterstand meestal niet in een bepaalde wijk liggen.

Uit tabel 6.1 blijkt dat een zeer groot aantal van de onderscheiden risicofactoren van 
invloed is op de mate van materiële deprivatie, waarvan – zoals te verwachten – de 
hoogte van het huishoudinkomen de belangrijkste rol vervult, gevolg door de mate 
van psychisch welbevinden. Maar onafhankelijk van deze twee risicofactoren blijken 
ook de meeste persoons- en achtergrondkenmerken van belang. Dit wil bijvoorbeeld 
zeggen dat alleenstaande ouders, onafhankelijk van de hoogte van het inkomen 
en onafhankelijk van hun psychisch welbevinden (en onafhankelijk van de andere 
opgenomen variabelen), een grotere mate van materiële deprivatie ervaren. Dit geldt 
ook voor paren met kinderen, jongeren, samenwonenden en niet -westerse allochtonen. 
En dit geldt tevens voor de uitkeringsontvangers, degenen met een werkloosheids-
verleden, een slechte gezondheid en een geringe taalbeheersing. 

De mate van sociale participatie hangt vooral samen met een aantal capabilities, dit wil 
zeggen: met de mogelijkheden en vaardigheden van de respondent. Behalve een geringe 
mate van psychisch welbevinden zijn het vooral een gebrek aan ict-vaardig-heden en een 
slechte algemene gezondheid die, gecontroleerd voor de overige variabelen, leiden 
tot een geringe mate van sociale participatie. Maar ook een laag huishoudinkomen 
en het ontvangen van een uitkering heeft een relatief sterk effect. 

Dat ict-vaardigheden een duidelijk effect hebben, ligt ook in lijn met de bevindingen 
uit onderzoek van De Haan (2004). Uit zijn onderzoek blijkt dat e-mail gebruikers 
zich minder vaak sociaal geïsoleerd voelen en de kwaliteit van hun sociale leven 
hoger inschatten dan niet-e-mailers (De Haan 2004: 42).

De toegang tot instanties wordt, behalve door het psychisch welbevinden, vooral 
bepaald door het ontvangen van een uitkering en een werkloosheidsverleden. Dit 
heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ontvangers van een werkloosheids-, 
bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering (en mensen met een werkloosheids-
verleden) vaak te maken hebben met uitkeringsinstanties. Verwacht kan worden dat 
contacten over dergelijke uitkeringen problematischer verlopen dan contacten met 
andere instanties over andere uitkeringen. Zo zullen bijvoorbeeld 65-plussers met 
hun uitkeringsinstantie (Sociale Verzekeringsbank) waarschijnlijk minder problemen 
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hebben over hun aow-uitkering. Opmerkelijk is dat hoog opgeleiden, gecontroleerd 
voor de overige variabelen, meer problemen hebben met instanties dan laag opgeleiden. 
Het is mogelijk dat zij zich kritischer of assertiever opstellen tegenover uitvoerings-
functionarissen, of dat zij meer gefrustreerd zijn omdat zij, hoogopgeleid, gebruik 
moeten maken van een uitkering. 

De dimensie ‘veiligheid en wonen’ wordt, behalve, wederom door het psychisch 
welbevinden, vooral verklaard door leeftijd: men heeft minder problemen met veilig-
heid en de woonsituatie naarmate men ouder is. 

Uit tabel 6.1 is verder af te lezen dat sommige risicofactoren op meerdere dimensies 
van invloed zijn, terwijl andere meer specifi ek zijn in de wijze van risicoverhoging. 
Zo heeft een laag inkomen vooral gevolgen voor de mate van materiële deprivatie 
en leidt het ontbreken van ict-vaardigheden (waaronder ook het omgaan met een  
mobiele telefoon en gebruik van kaartautomaten voor openbaar vervoer vallen) tot 
een geringere sociale participatie. Een andere risicofactor die voor een specifi eke 
risicoverhoging zorgt, is de etnische herkomst. Niet-westerse allochtonen blijken 
alleen op de mate van materiële deprivatie signifi cant hoger te scoren. Zij ondervin-
den, gecontroleerd voor de andere risicokenmerken, geen grotere mate van sociale 
uitsluiting als het gaat om de andere dimensies. Dit is wellicht onverwacht, mede 
gezien het feit dat dit kenmerk bivariaat relatief sterk samenhing met de dimensies 
van sociale uitsluiting (en met de algemene index). Hier kan dezelfde argumentatie 
gelden als bij de status van de woonwijk: het is niet zozeer de etniciteit zelf die van 
invloed is op sociale uitsluiting (behalve op materiële deprivatie), maar het feit dat bij 
niet-westerse allochtonen andere risicofactoren vaker voorkomen (zie ook tabel C.1 
in bijlage C).

Ook de risicofactor ‘paren met kinderen’ blijkt alleen wat betreft de materiële 
deprivatie een ongunstige uitwerking te hebben. Dit is enigszins onverwacht, omdat 
uit de bivariate analyses bleek dat deze groep op geen enkele dimensie sociaal uit-
gesloten is. Blijkbaar zijn kinderen toch risicoverhogend ten aanzien van materiële 
deprivatie als gecontroleerd wordt voor de overige risicofactoren. Dit is ook weer 
begrijpelijk als men bedenkt dat deze bevinding bijvoorbeeld betekent dat bij gelijk 
inkomen paren met kinderen meer materieel gedepriveerd zijn dan de rest. Veel 
gezinnen zijn echter rijker, doordat meestal minstens één ouder werkt.

Wat betreft het effect van leeftijd kan hier nogmaals (evenals bij de bivariate ver-
banden) worden geconcludeerd dat ouderen op geen enkele dimensie een risicogroep 
vormen; en wat betreft materiële deprivatie en de dimensies ‘veiligheid en wonen’ 
zelfs minder risico lopen. 
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Tabel 6.1 Risicofactoren en (dimensies van) sociale uitsluiting; resultaten van multi-niveau 
analyse met indexen als afhankelijke variabelen; alleen signifi cante effecten na 

stapsgewijze analyse; gestandaardiseerde regressie-coëffi ciënten (β)a 

algemene index sociale 
uitsluiting

index 
sociale 
partici-
patie

index
materiële 
depriva-
tie

index 
toegang 
instan-
ties

index 
veilig-
heid en 
wonen

totale 
groep

hoofd 
en/of 
partner 
< 65 jaar

hoofd 
en part-
ner 
≥ 65 
jaar

β β β β β β β
niet-beïnvloedbare risico-
factoren

leeftijd (in jaren) — –0,08 — –0,16 –0,11 –0,13 —

geslacht (1 = man) — — — — — — —

alleenstaand (1 = ja) — –0,13 — — –0,08 –0,08 —

alleenstaande ouder 
(1 = ja) — 0,11 — 0,09 0,08 0,08 nvt

paar met kinderen 
(1 = ja) — 0,08 — — — — nvt

opleiding van vader 
(→ hoger) — — — — — — —

niet-westerse allochtoon 
(1 = ja) — 0,11 — — — — nvt

beïnvloedbare risicofac-
toren

moeite met Nederlands 
(1 = ja) 0,10 0,06 — — 0,06 0,08 —

ict-vaardigheden 
(→ meer) –0,19 — — — — –0,09 —

bureaucratische vaar-
digh. (→ minder) — — — — — — —

psychisch welbevinden 
(→ minder) 0,21 0,24 0,18 0,17 0,27 0,28 0,29

gezondheid (→ slecht) 0,14 0,07 0,09 — 0,19 0,20 0,26

chronische aandoening 
(1 = ja) 0,08 — — — — — —

in afg. 5 jr langdurig ziek 
(→ vaker) — — — — — — —

opleiding respondent 
(→ hoger) –0,09 — 0,12 – 0,07 0,10 —

verricht vrijwilligerswerk/
mantelzorg (1 = ja) –0,11 — —  0,07 — — –0,15

betaald werk (1 = ja) — — — — — — nvt

WW-, ABW-, WAO-uitke-
ring (1 = ja) 0,12 0,13 0,18 — 0,11 0,11 nvt

in afg. 5 jr werkloos 
(→ vaker) — 0,12 0,22 — 0,17 0,15 nvt

huishoudinkomen in 
decielen (→ hoger) –0,14 –0,37 — — –0,20 –0,21 –0,17
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Tabel 6.1 Risicofactoren en (dimensies van) sociale uitsluiting; resultaten van multi-niveau 
analyse met indexen als afhankelijke variabelen; alleen signifi cante effecten na 

stapsgewijze analyse; gestandaardiseerde regressie-coëffi ciënten (β)a 

algemene index sociale 
uitsluiting

index 
sociale 
partici-
patie

index
materiële 
depriva-
tie

index 
toegang 
instan-
ties

index 
veilig-
heid en 
wonen

totale 
groep

hoofd 
en/of 
partner 
< 65 jaar

hoofd 
en part-
ner 
≥ 65 
jaar

β β β β β β β
buurtkenmerk:

status woonwijk 
(→ lager) — — — 0,16 — — —

variantie op individueel 
niveau 0,939 0,853 0,932 0,860 0,851 1,047 0,700

% verklaarde variantie 38 46 20 7 41 42 31

variantie op wijkniveau 0,039 0,105 0,065 0,121 0,117 0,136 0,201

% verklaarde variantie 90 62 34 49 57 51 76

a Hoe hoger β (maximum = 1), des te meer sociale uitsluiting; signifi cant bij p < 0,05 (bij 65-plussers p < 0,105);

— variabele is uiteindelijk niet in analyse opgenomen, nadat deze in eerdere stap niet signifi cant bleek. Verklaarde
 variantie is berekend exclusief deze niet signifi cante variabelen. 
nvt: variabele is niet in de analyse opgenomen omdat deze voor 65-plussers niet relevant is.

Bron: SCP (SU’03)

(vervolg)
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Directe risico-effecten voor algemene index sociale uitsluiting
In de laatste drie kolommen staan de resultaten voor de algemene index beschreven, 
zowel voor de totale groep, als uitgesplitst voor de groep onder de 65 jaar en voor die van 
65 jaar en ouder. Zoals te verwachten komt hier het beeld terug dat uit de beschrijving van 
de directe risico’s per dimensie al bleek. Een geringe mate van psychisch welbevinden, 
een slechte gezondheid, een laag huishoudinkomen en een werkloosheidsverleden (van 
hoofd en/of eventuele partner) blijken, ceteris paribus, de belangrijkste risicofactoren. 
Ook bij de 65-plussers blijken de eerste drie risicofactoren6 in relatief sterke mate van 
invloed. Verrassend is dat het verrichten van vrijwilligerswerk of mantelzorg (buiten het 
eigen huishouden) bij de gepensioneerden tot minder sociale uitsluiting leidt, terwijl dit 
positieve effect bij de groep onder de 65 jaar niet kan worden geconstateerd. Voor de 65-
plus groep zijn deze activiteiten blijkbaar een goed middel om de sociale participatie op 
peil te houden.

Het risicoverhogend effect van etnische herkomst op materiële deprivatie blijkt niet 
krachtig genoeg om ook door te werken op de samengestelde index van uitsluiting. 
Wel heeft een slechte taalbeheersing een signifi cant direct effect. Verondersteld zou 
kunnen worden dat voor niet-westerse allochtonen het effect op sociale uitsluiting 
wordt weggenomen door opname van de variabele ‘slechte beheersing van het Neder-
lands’. Immers de helft van de geïnterviewde niet-westerse allochtonen (en/of hun 
eventuele partner) zegt beperkingen te hebben in het verstaan, schrijven en/of lezen 
van de Nederlandse taal. Echter, ook indien deze variabele uit de analyse wordt gela-
ten, laat de variabele ‘niet-westerse allochtoon’ geen signifi cante verhoging van de 
sociale uitsluitingsindex zien. 

Evenzeer opmerkelijk is dat, wanneer in de analyse gecontroleerd wordt voor de andere 
variabelen, de huishoudens waarin nóch de respondent nóch de partner betaalde arbeid 
verricht, geen verhoogd risico meer laten zien, terwijl zij in de bivariate analyse wel zeer 
duidelijk als risicogroep naar voren kwamen (fi guur 5.7). Het is denkbaar dat de invloed 
van arbeidsparticipatie wordt weggedrukt door de variabele ‘werkloosheidsverleden’ 
(respondent en/of eventuele partner in de afgelopen 5 jaar werkloos geweest) of door het 
ontvangen van een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering (door 
hoofd en/of eventuele partner). Dit blijkt echter niet het geval: bij weglating van deze ken-
merken blijkt er geen direct effect van werkzaamheid op de mate van sociale uitsluiting.7 
Pas wanneer ook nog de cruciale variabele huishoudinkomen niet meer in de analyse 
is betrokken, heeft arbeidsparticipatie een signifi cante invloed (gestandaardiseerde 
regressie-coëffi ciënt van – 0,20 ). De invloed van ‘betaald werk’ op sociale uitsluiting 
wordt blijkbaar overgenomen door het effect van inkomen. Dat het ontbreken van werk 
niet rechtstreeks leidt tot verhoging van sociale uitsluiting, terwijl een werkloosheids- of 
arbeidsongeschiktheidsuitkering dat wel doet, lijkt vreemd. Een verklaring hiervoor kan 
worden gevonden in het feit dat eenderde deel van de huishoudens zonder betaald werk 
geen werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, maar een 
vut-uitkering, vervroegd pensioen, ouderdomspensioen of nabestaandenuitkering. Deze 
laatste groepen laten juist een relatief lage score op de index zien (–0,23). 
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Een andere opmerkelijke bevinding is dat er geen sprake is van een zelfstandig buurt-
effect op sociale uitsluiting, terwijl er bivariaat wel een duidelijk verband is gebleken. 
De kans om sociaal uitgeslotenen aan te treffen is in achterstandswijken relatief groot. 
Deze veronderstelling vormde ook een van de redenen voor de specifi eke wijze van 
steekproeftrekken voor dit onderzoek (oversampling van achterstandswijken). Toch 
blijkt er van een buurteffect niet veel overeind als gecontroleerd wordt voor de overige 
factoren. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat niet het wonen in een achter-
standswijk op zichzelf leidt tot sociale uitsluiting (behalve ten aanzien van de dimensie 
veiligheid en wonen), maar dat in achterstandswijken mensen wonen die relatief veel 
risicokenmerken voor uitsluiting bezitten. 

Dat een aantal factoren waarvan verondersteld kan worden dat zij invloed uitoefenen 
op de mate van sociale uitsluiting geen zelfstandig, direct effect laten zien, wil nog niet 
zeggen dat zij niet van belang zijn. Het is mogelijk dat zij op een indirecte wijze, via hun 
invloed op andere risicofactoren, effect hebben. Op deze indirecte effecten wordt hieron-
der in paragraaf 6.4 teruggekomen.

Een opmerking is nog op zijn plaats wat betreft de invloed van het opleidingsniveau van 
de respondent zelf. Terwijl in de bivariate analyse bleek dat een lager opleidingsniveau 
samengaat met een hogere mate van sociale uitsluiting (zoals te verwachten), blijkt er 
in de multipele regressie-analyse juist sprake van een tegengesteld effect van opleiding, 
hoewel zeer gering. Dit wil zeggen dat een hoog opleidingsniveau – ceteris paribus – tot 
iets meer sociale uitsluiting leidt. Uit de analyse per dimensie is duidelijk geworden dat 
dit alleen de toegang tot maatschappelijke instanties betreft. Het effect van opleidings-
niveau is echter relatief beperkt en de toename in de verklaarde variantie is bijna nihil (zie 
tabel 6.2). In paragraaf 6.4 waarin zowel de directe als indirecte risico’s worden bespro-
ken, wordt op de invloed van opleiding teruggekomen. 

6.2.3 Risicoprofi elen
Om te bepalen welke combinaties van risicokenmerken de sterkste invloed hebben 
op sociale uitsluiting, is een stapsgewijze multipele regressie-analyse uitgevoerd.8 
Hiermee wordt in de eerste stap vastgesteld welke risicofactor het sterkst samenhangt 
met sociale uitsluiting, en vervolgens wordt bij elke volgende analysestap bepaald 
welke factor ‘bovenop’ de vorige het meest bijdraagt. Aan de hand van deze ana-
lyses kan met behulp van de verklaarde variantie per stap worden nagegaan welke 
risico-factoren een cumulerende werking hebben. Overigens dient de volgorde waarin 
de risicofactoren in de stapsgewijze analyse naar voren komen niet al te absoluut te 
worden genomen. Bij vervolgstappen kan blijken dat de rangorde tussen de variabelen 
verschuift (af te lezen aan de grootte van de gestandaardiseerde regressie-coëffi ciënt). 
Uit onderstaande analyse blijkt overigens dat dit slechts in beperkte mate gebeurt. 

Uit de analyse voor de groep onder de 65 jaar blijkt dat een geringe mate van psychisch 
welbevinden als belangrijkste verklarende factor naar voren komt: de verklaarde 
variantie op individueel niveau bedraagt 23% (zie tabel 6.2; in bijlage D staan de 
resultaten wanneer het psychisch welbevinden niet wordt meegenomen). In de 
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tweede analysestap blijkt een laag huishoudinkomen (inkomen van hoofd en eventuele 
partner)9 het meest toe te voegen aan de verklaring van sociale uitsluiting. In de derde 
stap is dat (frequente) werkloosheid in het verleden en op de vierde plaats komt een 
slechte algemene gezondheid naar voren. Na vier stappen blijkt de verklaarde vari-
antie door de hiervoor genoemde variabelen toegenomen tot 39%. De zes volgende 
stappen leveren nog wel risicofactoren waarvan het effect signifi cant is, maar hun 
toegevoegde waarde is minimaal: zes extra variabelen leiden tot een verhoging van 
3 procentpunten in de verklaarde variantie, van 39% naar 42%. 

Bij de 65-plussers doet zich voor de eerste drie stappen vrijwel hetzelfde patroon 
voor: het is wederom het psychisch welbevinden dat het meest verklaart, namelijk 
26%, gevolgd door gezondheid en het huishoudinkomen (die respectievelijk in de 
tweede en derde stap naar voren komen). In de vierde stap blijkt het verrichten van 
onbetaalde arbeid de verklaarde variantie nog enigszins te doen toenemen tot 39%. 
Van de overige opgenomen variabelen is geen enkele meer signifi cant, hetgeen ook 
te maken kan hebben met het kleine aantal respondenten boven de 65 jaar (n = 172). 

Tabel 6.2 Algemene index sociale uitsluiting: mate van verklaarde variantie per analysestap, 
waarbij in elke volgende stap de variabelen uit de voorgaande stap zijn opgenomen 
(resultaten stapsgewijze multiple regressie-analyse) 

index sociale uitsluiting huishoudens < 65 jaar index sociale uitsluiting huishoudens ≥ 65 jaar

variabelen in de analyse

verklaarde 
variantie 
(in %) variabelen in de analyse

verklaarde 
variantie 
(in %) 

stap 1: psychisch welbevinden 23 stap 1: psychisch welbevinden 26

stap 2: 1 + huishoudinkomen 32 stap 2: 1 + gezondheid 33

stap 3: 2 + werkloos geweest 36 stap 3: 2 + inkomen 38

stap 4: 3 + gezondheid 39 stap 4. 3 + onbetaalde arbeid 39

stap 5: 4 + eenoudergezin 40

stap 6: 5 + WW-, ABW-, WAO-uitkering 41 alle 14 variabelen in de analysea 40

stap 7: 6+ leeftijd 41

stap 8: 7 + beheersing Nederlands 42

stap 9: 8 + opleiding 42

stap 10: 9 + ict-vaardigheden 42

alle 20 variabelen in de analysea 44

a Alle variabelen die in tabel 6.1 zijn vermeld, dus inclusief de niet-signifi cante variabelen. 

Bron: SCP (SU’03)
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Op basis van de uitkomsten van de stapsgewijze regressie-analyse is het mogelijk 
om de index voor sociale uitsluiting te berekenen als er sprake is van cumulatie van 
effecten van bepaalde risicofactoren. Zo wordt inzichtelijk wat het toegevoegde risico 
van een bepaalde factor is. In tabel 6.3 is apart voor de groep onder de 65 jaar en de 
groep boven de 65 jaar de algemene index bij cumulatie van verschillende risico-
effecten aangegeven. Het gaat hier overigens om voorspelde waarden (op basis van 
de ongestandaardiseerde regressie-coëffi ciënten) en het betreft dus fi ctieve gevallen 
met een bepaalde combinatie van risicofactoren. Verder dient te worden bedacht dat 
de volgorde geen absolute betekenis heeft. Evenals bij de stapsgewijze opsporing van 
relevante variabelen de volgorde niet absoluut is, is zij dat ook niet in de berekening 
van cumulaties. De berekende index bij cumulatie geeft wel goed inzicht in de rela-
tieve toename in sociale uitsluiting wanneer meerdere risicofactoren tegelijkertijd 
aan de orde zijn.

De voorspelde index voor iemand onder de 65 jaar die een zeer geringe mate van 
psychisch welbevinden heeft, maar bij wie verder geen andere risicokenmerken een rol 
spelen (hetgeen overigens niet vaak zal voorkomen), bedraagt 1,81. Heeft men daar-
naast een laag inkomen (laagste deciel) dan wordt de score 2,03. Woont deze persoon 
in een huishouden dat in de afgelopen vijf jaren meerdere malen met werkloosheid te 
maken heeft gehad, dan stijgt de index naar 2,42. Als er bovendien sprake is van een 
zeer slechte gezondheid, loopt de index op tot 2,76. Wanneer het dan ook nog om een 
alleenstaande ouder gaat, dan stijgt de index tot 3,22. Voor iemand onder de 65 jaar 
die alle 10 risicofactoren zou bezitten, hetgeen overigens een zeer onwaarschijnlijke 
combinatie is, zou de score voor sociale uitsluiting 3,80 bedragen. 

Uit vergelijking van de groep onder de 65 jaar met die van boven de 65 jaar kan worden 
afgeleid dat er een groot verschil is tussen de gemiddelde index van beide groepen 
(0,07 versus –0,22) en dat binnen de eerstgenoemde groep de risicofactoren een groter 
effect hebben. Zo verhogen de eerste vier factoren de index bij de eerstgenoemde 
groep in veel sterkere mate dan bij de groep van 65 jaar en ouder. De toename is res-
pectievelijk 2,7 (= 2,8 minus 0,07) en 1,4 (= 1,21 minus –0,22). Bij de 65-plussers is 
er na 4 analysestappen geen risicofactor meer te vinden die de index nog signifi cant 
verhoogt en de dan voorspelde index komt niet hoger dan 1,2. Dit heeft deels ook te 
maken met het feit dat een aantal risicovariabelen voor 65-plussers niet relevant is en 
met het feit dat het aantal respondenten in deze groep klein is, waardoor coëffi ciënten 
minder snel signifi cant zijn. Anderzijds is het ook zo dat de spreiding van de index bij 
ouderen veel kleiner is dan bij de groep onder de 65 jaar, waardoor er ook minder te 
verklaren valt.10 
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Tabel 6.3 Voorspelde index voor sociale uitsluiting bij gesimuleerde cumulatie van effecten 
van risicofactoren (berekend o.b.v. regressie-coëffi ciënten uit de multi-level 
analyse); in elke volgende stap zijn de variabelen uit de vorige stap betrokken. 

index 
sociale 
uitsluiting

index 
sociale 
uitslui-
ting

gemiddelde voor de groep < 65 jaar 0,07 gemiddelde voor de groep ≥ 65 jaar –0,22

combinatie van risicofactoren: combinatie van risicofactoren:

1.  < 65 + gering psychisch welbevinden 1,8 1.  ≥ 65 + gering psychisch welbevinden 0,90

2.  1 + laag huishoudinkomen (1e deciel) 2,0 2.  1 + zeer slechte gezondheid 1,17

3.  2 + meermalen werkloos geweest 2,4 3.  2 + laag huishoudinkomen (1e deciel) 1,19

4.  3 + zeer slechte gezondheid 2,8 4.  3 + geen onbetaalde arbeid 1,21

5.  4 + eenoudergezin 3,2

6.  5 + uitkeringsontvangend 3,2

7.  6 + jong (25 jaar) 3,3

8.  7 + slechte beheersing Nederlands 3,5

9.  8 + hoge opleiding (hbo+) 3,6

10.  9 + geen/geringe ict-vaardigheden 3,8

Bron: SCP (SU’03)

In tabel 6.3 is op basis van een cumulatie van de signifi cante effecten van risicofactoren 
doorgerekend hoe groot het risicoverhogende effect is. Naarmate er meer risicofac-
toren worden gecombineerd wordt de mate van sociale uitsluiting steeds groter, maar 
wordt de desbetreffende risicogroep uiteraard steeds kleiner. Wanneer voor de groep 
onder de 65 jaar alleen gekeken wordt naar een combinatie van de eerste twee risicofac-
toren, dit wil zeggen de groep met een zeer geringe mate van psychisch welbevinden 
(mhi < 60) en een laag huishoudinkomen (laagste deciel), gaat het in werkelijkheid om 
circa 2,5% van de volwassen bevolking tussen de 25 en 65 jaar, dit wil zeggen om circa 
275.000 personen,11 die een zeer grote mate van sociale uitsluiting kennen. 

In tabel 6.3 wordt de selectie van factoren bepaald door de volgorde waarin deze 
risico’s in de analyse belangrijk bleken. Andere combinaties kunnen echter meer 
beleidsrelevantie bezitten. Daarom is in tabel 6.4 (in het linker deel) de voorspelde 
index weergegeven van enkele andere combinaties van risicofactoren.
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Tabel 6.4 Voorspelde index voor sociale uitsluiting bij enkele beleidsrelevante combinaties 
van risicofactoren én bij combinatie met risicoverlagende factoren (in vet aan-
gegeven) (berekend o.b.v. regressie-coëffi ciënten uit multi-level analyse)

combinatie van alleen risico-
verhogende factoren

index 
sociale 
uitsluiting

combinatie van risico-
verhogende en risico-
verlagende factoren

index 
sociale 
uitsluiting

mutatie in 
index

1a.   zeer slechte gezondheid +  
        uitkering

1,6 1b.    zeer goede gezondheid + 
         uitkering

0,1 –1,5

2a.   laag inkomen + eenouder
        gezin

1,2 2b.    hoog inkomen + eenouder
         gezin

–0,1 –1,3

3a.   laag inkomen + allochtoon 1,1 3b1.  hoog inkomen en 
         allochtoon

–0,3 –1,4

3b2.  laag inkomen en 
         autochtoon

0,7 –0,4

4a.   allochtoon + eenoudergezin 1,1 4b.    autochtoon + eenouder
         gezin

0,7 –0,4

5a.   laag inkomen + paar met 
        kinderen

1,0 5b.    hoog inkomen + paar met 
         kinderen

–0,5 –1,5

6a.   allochtoon + slecht 
        Nederlands

0,9 6b1.  autochtoon + slecht
         Nederlands

0,6 –0,3

6b2.  allochtoon + goed 
         Nederlands

0,2 –0,7

Bron: SCP (SU’03)

Mensen met een zeer slechte gezondheid die een ww-, bijstands- of arbeidsongeschikt-
heidsuitkering ontvangen, scoren in vergelijking met de andere gepresenteerde risico-
combinaties hoog op de uitsluitingsindex (1,6). Eenoudergezinnen met een laag 
inkomen zijn iets meer sociaal uitgesloten dan allochtonen met een laag inkomen. 
Paren met kinderen die een laag inkomen hebben, scoren wat lager op de index dan 
eenoudergezinnen met een zelfde laag inkomen. Mogelijk biedt een volledig gezin 
ook bij geringe fi nanciële mogelijkheden een betere positie in de samenleving. De 
combinatie van ‘niet-westerse allochtoon’ met een ‘slechte taalbeheersing’ geeft wel 
een verhoging in de mate van sociale uitsluiting ten opzichte van het gemiddelde, 
maar deze verhoging is, in vergelijking met die van de andere combinaties, beperkt. 

In het rechter deel wordt de index vermeld in het geval één van de twee risicover-
hogende factoren wordt vervangen door een risicoverlagende waarde van de factor 
(beschermende factor); bijvoorbeeld wanneer een uitkering niet samengaat met een 
zeer slechte, maar met een zeer goede gezondheid of wanneer een eenoudergezin 
geen laag maar een hoog inkomen heeft. Uit vergelijking van de linker- en rechter-
helft van de tabel blijkt allereerst, dat bij uitkeringsgerechtigden een zeer goede 
gezondheid tot een fl inke verlaging van sociale uitsluiting leidt (van 1,6 naar 0,1). 
Daarnaast blijkt dat vooral vervanging van een laag door een hoog inkomen de sociale 
uitsluitingsindex doet verminderen: 1,3 tot 1,5 punten. Etnische herkomst blijkt veel 
minder van invloed: autochtonen met een bepaalde risicofactor scoren slechts 0,3 tot 
0,4 punten lager op de index dan allochtonen met dezelfde risicofactor.
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6.3 Het causaliteitsvraagstuk

Causale ordening
In hoofdstuk 2 is een model ontwikkeld waarin een aantal risicofactoren als oorzaak 
van sociale uitsluiting is gepresenteerd. In de hierboven weergegeven analyses 
(§ 6.2) werd impliciet ook van deze causaliteitsvolgorde uitgegaan: verondersteld 
werd dat de risicofactoren voorafgaan aan sociale uitsluiting en dat de coëffi ciënt 
uit de multivariate analyse kan worden geïnterpreteerd als het directe, zelfstandige 
effect op sociale uitsluiting. In feite kan met behulp van een multipele regressie-
analyse niet echt een oorzakelijk verband worden aangetoond. Het is slechts een 
hulpmiddel om samenhangen te bestuderen door na te gaan hoe goed een variabele 
(in dit onderzoek de sociale uitsluitingsindex) voorspeld kan worden uit andere. Het 
gaat om een statistische werkelijkheid, gebaseerd op samenhang tussen risicofacto-
ren onderling en tussen risicofactoren en sociale uitsluiting. In werkelijkheid kan de 
relatie ook andersom liggen: een situatie van sociaal uitgesloten zijn, kan leiden tot 
minder opleidingsmogelijkheden, minder mogelijkheden om een inkomen te ver-
werven, een slechtere gezondheid, enzovoorts. Met behulp van de beschikbare data 
is het echter niet mogelijk om de richting van de causaliteit vast te stellen. Daarvoor 
zouden longitudinale data bij dezelfde respondenten nodig zijn. Of er sprake is van 
een causale relatie, in de zin dat een risicofactor de oorzaak is van sociale uitsluiting, 
kan in feite alleen worden nagegaan voor niet-beïnvloedbare risicokenmerken, zoals 
etnische herkomst en geslacht. Deze kunnen immers geen gevolg zijn, omdat zij in 
tijd altijd voorafgaan. Wat betreft beïnvloedbare risicokenmerken geldt dat zij zowel 
oorzaak als gevolg kunnen zijn. De causale ordening ligt niet op voorhand vast. 
Volgens de handboeken voor onderzoeksmethoden wil dit niet zeggen dat op basis 
van eenmalig survey-onderzoek (waar hier sprake van is) geen causale uitspraken 
kunnen worden gedaan (Meerling 1981; Segers en Hagenaars 1980). Wel lijkt de vol-
gende kanttekening relevant: ‘(…) de waarde ervan is mede afhankelijk van de over-
wegingen die aan de causale ordening ten grondslag liggen en die in dat onderzoek 
zelf niet empirisch gefundeerd kunnen worden, maar als a priori assumpties een 
rol spelen’ (Segers en Hagenaars 1980: 12). Het gaat er dus om hoe betrouwbaar de 
assumpties over de causale ordening zijn. Deze opvatting over causaliteit gaat echter 
voorbij aan het feit dat het in sociologisch onderzoek veelal gaat om bestudering van 
processen, waarbij oorzaak en gevolg in de loop der tijd kunnen wisselen van positie. 
Met andere woorden de causale ordening hoeft in de tijd bezien geen vaststaand 
gegeven te zijn, er kan sprake zijn van ‘ketencausaliteit’. 

Op grond van theoretische inzichten, ander onderzoek en common sense lijkt het 
waarschijnlijk dat een aantal van de in het conceptueel model opgenomen risi-
cofactoren en kenmerken van sociale uitsluiting beide kunnen zijn: oorzaak én 
gevolg. Bij sociale uitsluiting gaat het immers om een proces dat zich afspeelt in de 
tijd. Afhankelijk van de tijdshorizon die in beschouwing wordt genomen zal sociale 
uitsluiting ook als oorzaak van de onderscheiden risicofactoren kunnen optreden. Zo 
is uit arbeidsmarktonderzoek bekend dat bepaalde kenmerken van sociale uitsluiting 
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(bijvoorbeeld het ontbreken van een sociaal netwerk of het hebben van problemati-
sche schulden) de kans op een betaalde baan negatief kunnen beïnvloeden (Van der 
Giezen en Jehoel-Gijsbers 1999: 120-121; Hospers et al. 1998: 77 e.v.). Het ontbreken van 
betaald werk kan vervolgens weer leiden tot (meer) sociale uitsluiting. Een wederzijdse 
beïnvloeding blijkt ook uit onderzoek naar sociaal-economische gezondheidsverschil-
len: een slechte gezondheid kan leiden tot een lager inkomen (bv. doordat men niet kan 
werken), maar het hebben van een laag inkomen kan weer leiden tot een ongezondere 
leefstijl die gezondheidsklachten met zich meebrengt (Van de Mheen et al. 2001: 8 e.v.; 
Tenhaeff 2001: 32 e.v.). Ook de armoedeliteratuur, waarin wordt gesproken over de 
intergenerationele overdraagbaarheid van armoede, getuigt van een wederzijdse beïn-
vloeding van enerzijds risicofactoren en anderzijds kenmerken van sociale uitsluiting, 
maar dan op de wat langere termijn (over generaties) bezien. Het opgroeien in een 
situatie van armoede en sociale uitsluiting leidt tot een ongunstige opvoedingssituatie 
voor de kinderen met als gevolg een slechte opleidings-, arbeidsmarkt- en inkomens-
positie (Engbersen 1990: 5; Roelandt en Veenman 1990: 15; Engbersen et al. 1997; 
Dronkers en Kerkhoff 1989). 

Psychisch welbevinden: oorzaak of gevolg?
In deze studie naar sociale uitsluiting wordt op basis van de theoretische uitwerking 
in hoofdstuk 2 een causaal model geanalyseerd waarbij de risicofactoren voorafgaan 
aan sociale uitsluiting; zonder daarmee te ontkennen dat, gezien het proceskarakter 
van sociale uitsluiting, de causaliteitsrichting op een ander moment in de tijd ook 
andersom kan liggen. Met name ten aanzien van één factor, namelijk de psychische 
gezondheid, is echter een vraagteken te plaatsen bij de causaliteitsrichting; ook 
vanwege de wijze waarop dit kenmerk is gemeten. Gevraagd is naar de mate waarin 
men zich in de afgelopen 4 weken zenuwachtig voelde, erg in de put zat, zich kalm 
en rustig voelde, neerslachtig was en zich gelukkig voelde.12 Het gaat om een actu-
eel gevoel van psychisch welbevinden, een algemene gemoedstoestand, en niet om 
duurzame en ernstige psychische ziekten of stoornissen. 

Tot nu toe is er in onderzoek veel aandacht besteed aan de causaliteitskwestie met 
betrekking tot de relatie tussen sociaal economische status en ‘mental disorders’. 
Geconcludeerd wordt dat de onderzoeksbevindingen tot nu toe meer ondersteuning 
bieden voor de ‘causatiehypothese’ dan voor de ‘selectiehypothese’. De eerste stelt 
dat tegenspoed die gelinkt is aan sociaal economische status (SES) tot depressie 
leidt, de tweede dat mensen met depressieve klachten eerder in lagere sociale strata 
geraken (Miech et al. 1998: 1). 

Meertens (2004: 82-83) komt in haar proefschrift op grond van een uitgebreide 
literatuurstudie met betrekking tot psychisch welbevinden tot een theoretisch en 
conceptueel kader waarbij het hebben van depressieve symptomen13 wordt gezien 
als een gevolg van een tekort aan economische, sociale en culturele hulpbronnen, 
en niet als oorzaak. Ook zij maakt de causaliteitsvraag expliciet onderwerp van haar 
empirische analyse die zij verricht op Nederlandse data en concludeert op basis daar-
van: ‘Overeenkomstig eerder onderzoek, wijzen de empirische bevindingen in het 
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algemeen in de richting van sociale causatie processen van depressieve symptomen 
en minder in de richting van processen van sociale selectie’ (Meertens 2004: 169). 
Depressieve klachten zijn volgens haar – daarbij verwijzend naar een groot aantal 
andere auteurs14 – geen gevolg van familiale achtergronden (zoals psychopathologische 
ziekten in de familie, sociaal-economische status van de ouders of een ongelukkige 
jeugd), maar van tegenspoed (adversity) in het leven. Meertens concludeert niet 
alleen dat een laag niveau (statisch perspectief) maar ook dat een afnemend niveau 
(dynamisch perspectief) van hulpbronnen leidt tot een sterkere mate van depressieve 
symptomen. Zo blijkt uit haar analyses dat recente negatieve veranderingen in 
de economische positie of problemen in het sociaal netwerk samengaan met een 
sterkere mate van depressieve klachten (Meertens 2004: 168). Toch kan ook haar 
onderzoek geen defi nitief uitsluitsel over de causaliteitsrichting geven, omdat geen 
longitudinale gegevens beschikbaar waren waarmee zou kunnen worden onderzocht 
in hoeverre depressieve klachten een oorzaak zijn van een ‘tekort aan economische, 
sociale en culturele hulpbronnen’ of andersom. 

Ondanks deze kanttekening lijkt het, mede gezien de conclusies uit ander onder-
zoek, plausibel om ook in het onderhavige onderzoek de mate van psychisch welbe-
vinden meer als een gevolg dan als een oorzaak van sociale uitsluiting te zien. 

Hiermee is niet gezegd dat een slechte psychische gezondheid in het geheel geen 
risicofactor voor sociale uitsluiting vormt. Alleen al het feit dat veel werknemers van-
wege psychische klachten (bv.: burn-out, overspannenheid) in de wao belanden – het-
geen de kans op sociale uitsluiting verhoogt (zie § 6.2) – geeft al aan dat een gering 
psychisch welbevinden wel degelijk een oorzaak kan zijn van sociale uitsluiting. 
Gezien het feit dat in het onderhavige onderzoek het aandeel ‘oorzaak’ niet onder-
scheiden kan worden van het aandeel ‘gevolg’ en vanwege de hierboven genoemde 
bevindingen uit ander (internationaal) wetenschappelijk onderzoek, wordt de factor 
psychisch welbevinden uit de hieronder gepresenteerde causale analyses gelaten; 
wel met de wetenschap dat de samenhang tussen psychisch welbevinden en sociale 
uitsluiting tamelijk sterk is (correlatiecoëffi ciënt = 0,48). 

Er is voor gekozen om dit kenmerk wel in hoofdstuk 4 en 5 en in paragraaf 6.2 
te handhaven. Hoewel ook daar gesproken wordt over risicofactoren gaat het in die 
hoofdstukken en in paragraaf 6.2 meer om het in kaart brengen van groepen bij wie 
een grote mate van sociale uitsluiting kan worden aangetroffen. Met name voor het 
beleid is het van belang om de ‘trefkans’ van sociaal uitgeslotenen te kennen binnen 
bepaalde categorieën burgers. 

Gezondheid: oorzaak én gevolg
Hoewel ook ten aanzien van de algemene gezondheid de causaliteitsvraag kan worden 
gesteld, lijkt het op basis van theorie en onderzoek plausibel om dit kenmerk in ieder 
geval ook als determinant van uitsluiting te zien. Zo komt uit onderzoek van Van de 
Mheen et al. (2001: 20) naar voren dat gezondheidsproblemen de kans op uitstroom 
uit het arbeidsproces vergroten en de kans op instroom in werk verkleinen. Vaak zal 
men dan aangewezen zijn op een uitkering, hetgeen, mede gezien het lagere inkomen, 
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de kans op sociale uitsluiting vergroot. Ander onderzoek duidt op een wederzijdse 
beïnvloeding tussen gezondheid en sociaal economische status. Tenhaeff (2001: 
33) schrijft hierover: ‘Een slechte gezondheid en lage sociaal-economische status 
houden elkaar dus vaak in stand, of versterken elkaar zelfs tot een neerwaartse 
spiraal’. De Commissie sociaal-economische gezondheidsverschillen gaat er wel 
vanuit dat het effect van de sociaal economische status op gezondheid sterker is dan 
andersom (Commissie sociaal-economische gezondheidsverschillen 2001: 14-15). 
In ieder geval wordt algemeen aangenomen dat een slechte gezondheid, naast een 
gevolg ook een oorzaak kan zijn van een slechte leefsituatie. 

Om deze reden wordt gezondheid in de volgende causale analyses ook als deter-
minant voor sociale uitsluiting opgenomen, waarbij het effect deels via uitkering 
verloopt. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat opleiding en inkomen op hun beurt 
van invloed zijn op gezondheid. Op deze manier komt de wederzijdse beïnvloeding 
van gezondheid en inkomen in het causaal model tot uiting.

In dit onderzoek (su’03) is, zoals in veel ander onderzoek, gezondheid in kaart 
gebracht door middel van het eigen oordeel over de gezondheid in het algemeen. 
Simon (2002: 26) laat in haar proefschrift zien dat achter deze ene subjectieve vraag 
naar de algemene gezondheid meerdere dimensies schuil gaan:
– biomedische: gezondheid is de afwezigheid van ziekten en aandoeningen;
– functionele: gezondheid is het vermogen om noodzakelijke activiteiten te verrichten;
– welbevinden: gezondheid is een subjectief gevoel van emotioneel en psychisch 

welzijn;
– aanpassing: gezondheid is het vermogen om zich aan te passen aan problemen 

van de psychische en fysische constitutie (coping).
Dit wordt ook min of meer bevestigd door de bevindingen uit su’03: de correlatie-
coëffi ciënt tussen het eigen oordeel over de gezondheid in het algemeen en een lang-
durige aandoening (enigszins vergelijkbaar met de biomedische dimensie) bedraagt 
0,57. De samenhang met gezondheidsbelemmeringen voor werk en met belemme-
ringen voor sociale activiteiten (enigszins vergelijkbaar met functionele dimensie) 
bedraagt respectievelijk 0,57 en 0,55. En de correlatie met psychisch welbevinden 
(vergelijkbaar met de dimensie ‘welbevinden) is 0,40. 

Met name bij de functionele en adaptieve dimensie gaat het om kenmerken die 
invloed (kunnen) hebben op iemands situatie en daarmee eerder een oorzaak dan 
gevolg van sociale uit- of insluiting zijn. De subjectieve gezondheidsvraag blijkt een 
goed instrument om de feitelijke gezondheid in kaart te brengen. Zo blijkt uit longi-
tudinaal onderzoek dat het subjectieve oordeel over de gezondheid (gemeten met één 
vraag) een veel betere voorspeller is voor de sterftekans dan de objectieve gezond-
heidsstatus, gebaseerd op een uitgebreid medisch dossier (Mossey en Shappiro 1982; 
Idler 1992). Om deze reden is ervoor gekozen om gezondheid in het causale model te 
operationaliseren met behulp van het subjectieve gezondheidsoordeel. 
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6.4 Directe en indirecte risico’s 

6.4.1 Inleiding
Uit de analyses in paragraaf 6.2 is gebleken dat sommige risicofactoren, die bivariaat 
wel samenhangen met sociale uitsluiting, dat in de multivariate analyse – dus gecon-
troleerd voor andere variabelen – niet meer doen. In die gevallen, waarbij er geen sprake 
meer is van een direct effect, kan er echter nog wel sprake zijn van indirecte effecten. 
Voor een goed inzicht in het verschijnsel sociale uitsluiting en de wijze waarop dit 
kan worden tegengegaan, zijn zowel de directe als indirecte effecten van risicofac-
toren relevant. Met behulp van het analyseprogramma Amos kan een causaal model 
worden getoetst waarbij onderscheid kan worden gemaakt in directe en indirecte 
effecten. De resultaten van de Amos-analyse worden hieronder beschreven. Helaas 
was het niet mogelijk om de risicofactor ‘status van de woonwijk’ in het model op 
te nemen, omdat daarvoor een multiniveau analyse nodig is, die echter niet met het 
beschikbare Amos-programma kon worden uitgevoerd. Omdat uit paragraaf 6.2 
reeds is gebleken dat er geen sprake is van een direct buurteffect, is het niet kunnen 
opnemen van deze variabele ook weer niet zo’n erg groot gemis. Het is echter wel 
mogelijk dat de indirecte buurteffecten nu worden gemist.

Het niet hebben van betaald werk, het ontvangen van een uitkering en het hebben 
van een werkloosheidsverleden zijn risicofactoren die zeer sterk met elkaar samen-
hangen, en waarvan de onderlinge causaliteit lastig te modelleren bleek. Het heeft 
ook niet veel zin om drie factoren die alle betrekking hebben op de arbeidsmarktpo-
sitie, tegelijkertijd in één model op te nemen (dit vanwege het probleem van multi-
collineariteit). Om deze reden is gekozen voor één van deze drie factoren, namelijk 
het ontvangen van een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

6.4.2 Directe en indirecte effecten
In het conceptueel model (fi guur 2.2) is de causaliteit zeer globaal aangegeven, name-
lijk door een pijl tussen de variabelenblokken, waarin per blok een groot aantal vari-
abelen is opgenomen. Maar met name binnen het blok beïnvloedbare risicofactoren 
is ook sprake van een bepaalde causaliteit. Zo is het opleidingsniveau van invloed op 
het huishoudinkomen en blijkt uit onderzoek naar sociaal-economische gezondheids-
verschillen dat beide variabelen van invloed zijn op gezondheid.15 Op basis van het 
conceptueel model, de bevindingen uit de multipele regressie-analyse in paragraaf 6.2, 
assumpties over volgtijdelijkheid van risicofactoren en de in paragraaf 6.4.1 gemaakte 
opmerkingen is een causaal model opgesteld, dat vervolgens met behulp van een 
Amos-analyse is getoetst.16 Daarbij is allereerst voor elke risicofactor nagegaan of er 
sprake is van een direct effect op de mate van sociale uitsluiting. Tevens is daarnaast 
een groot aantal indirecte effecten nagegaan die via de intermediaire variabelen 
(opleiding, inkomen, gezondheid, uitkering enzovoorts) lopen. De resultaten van de 
Amos-analyse geven aan op welke wijze het model kan worden verbeterd; met andere 
woorden: welke pijlen kunnen beter worden weggelaten en welke toegevoegd. Dit heeft 
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stapsgewijs geleid tot een causaal model voor respectievelijk de huishoudens onder de 
65 jaar (fi guur 6.1) en de huishoudens van 65 jaar en ouder (fi guur 6.2). Deze opsplitsing 
naar leeftijdsgroepen is gemaakt, omdat een aantal variabelen wel voor de groep onder 
de 65 jaar, maar niet voor die van boven de 65 jaar relevant zijn. 

Bespreking van de directe en indirecte effecten op sociale uitsluiting voor huishoudens 
onder 65 jaar
Figuur 6.1 maakt duidelijk dat sociale uitsluiting een complex verschijnsel is dat, 
direct of indirect, door zeer veel factoren wordt bepaald. In tabel 6.5 is de grootte 
van de directe, indirecte en totale effecten van de risicofactoren op sociale uitsluiting 
weergegeven. Voor de onderlinge vergelijkbaarheid van effecten worden de gestan-
daardiseerde coëffi ciënten gepresenteerd (zie: Segers en Hagenaars 1980: 271).

eenouder
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paar met
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geslacht

leeftijd
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opleiding
vader

gezondheid

uitkering

hhinkomen
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vaardigheden

sociale
uitsluiting
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Bron: SCP (SU’03) 

Figuur 6.1 Resultaat Amos-analyse: model ter verklaring van sociale uitsluiting 
 (< 65 jaar)

Het betreft in tabel 6.5 alleen de huishoudens waarvan het hoofd en/of de eventuele 
partner jonger is dan 65 jaar. De coëffi ciënten in de tabel verwijzen naar de pijlen in 
fi guur 6.1. Het indirecte effect van een variabele op sociale uitsluiting komt tot stand 
via het directe effect van deze variabele op andere variabelen die op hun beurt weer 
van invloed zijn op sociale uitsluiting. In tabel 6.5 staat het ‘saldo’ van al deze effecten 
vermeld in de kolom ‘indirecte’ effecten. De grootte van de afzonderlijke directe 
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effecten van een variabele op de andere intermediaire variabelen zijn weergegeven in 
bijlage E (tabel E.1).

Tabel 6.5 Indirecte, directe en totale effecten op sociale uitsluiting (gestandaardiseerde 
gewichten); index voor sociale uitsluiting als afhankelijke variabele (alleen voor 
huishoudens waarvan hoofd en/of eventuele partner < 65 jaar is; N = 688)

indirecte effecten directe effecten totale effecten

niet-beïnvloedbare risicofactoren

paar met kinderen (0 = nee; 1 = ja) –0,02 – –0,02

alleenstaande (0 = nee; 1 = ja) 0,16 – 0,16

eenoudergezin (0 = nee; 1 = ja) 0,12 0,10 0,22

geslacht (0 = vrouw; 1 = man) –0,01 – –0,01

leeftijd (in jaren) 0,07 –0,13 –0,06

niet-westerse allochtoon (0 = nee; 1 = ja) 0,12 – 0,12

opleiding vader (→ hoger) –0,08 – –0,08

beïnvloedbare risicofactoren

gezondheid (→ slechter) 0,07 0,26 0,33

Ict- vaardigheden (→ geringer) – 0,08 0,08

beheersing Nederlandse taal (→ slechter) 0,03 0,16 0,20

opleiding respondent (→ hoger) –0,16 – –0,16

werkloosheids-, bijstands-, arbeids-
ongeschiktheidsuitkering a, b (0 = nee; 1 = ja) 0,07 0,17 0,24

huishoudinkomenc (→ hoger) –0,08 –0,23 –0,31

a Uitkering van hoofd en/of eventuele partner.
b Indien de variabele ‘uitkering’ wordt vervangen door ‘betaald werk’ dan zijn de effecten: –0,09 (indirect), –0,08 
 (direct) en –0,16 (totaal effect).
c Netto-inkomen van hoofd huishouden plus van eventuele partner.
Verklaarde variantie = 35%. Goodness of Fit = 0,99; RMSEA = 0,04.
– : weggelaten in analyse nadat was gebleken dat effect niet signifi cant was.

Bron: SCP (SU’03)

Hieronder worden voor de huishoudens onder de 65 jaar de directe en indirecte effecten 
van de belangrijkste risicofactoren op sociale uitsluiting besproken (tabel 6.5). Dit 
gebeurt op volgorde van de grootte van het totale effect:
– Het blijkt dat sociale uitsluiting vooral wordt bepaald door een slechte gezondheid. 

Het totale gestandaardiseerde effect bedraagt 0,33, waarvan het grootste deel 
direct, dus onafhankelijk van andere risicokenmerken tot stand komt (direct 
effect = 0,26). 

– Op de tweede plaats wat betreft de grootte van het totale effect staat het inkomen 
(-0,31). Ook hier gaat het overwegend om een direct effect (–0,23). 

– Op enige afstand volgt het hebben van een uitkering met een totaal effect van 
0,24. Het relatief grote effect van het ontvangen van een uitkering blijkt voor een 
deel tot stand te komen via het huishoudinkomen, maar dit indirecte effect is 
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beperkt (0,07). Dit betekent dat het al dan niet ontvangen van een uitkering een 
vrij sterke zelfstandige invloed heeft op sociale uitsluiting, tamelijk los van de 
hoogte van het inkomen (direct effect is 0,17). Blijkbaar biedt geld onvoldoende 
compensatie voor het verlies van werk als het gaat om sociale insluiting. Ter 
controle is de analyse ook eenmaal uitgevoerd met de variabele ‘betaald werk’ in 
plaats van ‘uitkering’. Omdat deze beide risicofactoren (werk en uitkering) zeer 
sterk met elkaar samenhangen zijn zij niet tegelijkertijd in de analyse betrokken; 
dit vanwege het probleem van multicollineariteit. Zowel het totale als het directe 
effect zijn dan wel een stuk lager (resp. –0,16 en –0,08). Wellicht zou men ver-
wachten dat het ontbreken van betaald werk vrijwel hetzelfde effect zou hebben 
als het hebben van een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat 
dit niet het geval is, kan verklaard worden uit het feit dat eenderde deel van de 
werkloze huishoudens geen werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitke-
ring, maar een vut-uitkering, prepensioen of nabestaandenpensioen ontvangt. 
In paragraaf 6.2.2 is er al op gewezen dat deze laatste groepen juist een relatief 
geringe mate van sociale uitsluiting laten zien (index = -0,23). Geconcludeerd kan 
worden dat het ontbreken van werk in combinatie met een dergelijke inkomsten-
bron in mindere mate tot sociale uitsluiting leidt dan wanneer het om een werk-
loosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat.

– Bij alleenstaand ouderschap verloopt ruim de helft van het totale effect (dat 0,22 
bedraagt) indirect, via het hebben van een uitkering en via het inkomen. Het 
directe effect bedraagt 0,10. Hier kan dezelfde redenering gelden als voor de 
uitkeringsontvangers: de sociaal uitgesloten positie van de alleenstaande ouder 
wordt slechts gedeeltelijk door het lage inkomen bepaald. 

– Bij een slechte taalbeheersing gaat het vrijwel volledig om een direct effect; bij een 
totaal effect van 0,20 is het directe effect 0,17. Voor de duidelijkheid zij vermeld 
dat taalbeheersing niet volledig door etnische afkomst wordt bepaald. Ook oplei-
ding speelt een rol, waaruit tevens de conclusie kan worden getrokken dat het 
hierbij ook autochtonen betreft. 

– Het risicoverhogend effect voor alleenstaanden komt geheel indirect tot stand, 
dus alleen via het effect op andere risicofactoren: het is vooral een laag inkomen 
dat ervoor zorgt dat alleenstaanden in relatief sterke mate sociaal zijn uitgesloten 
(het indirecte effect bedraagt 0,16).

– Ook het effect van opleidingsniveau loopt uitsluitend via indirecte effecten: 
lager opgeleiden zijn vaker ongezond, hebben vaker een uitkering, beheersen in 
mindere mate de Nederlandse taal, en hebben minder ict-vaardigheden tot hun 
beschikking. Maar ook hun inkomen is lager. Via al deze andere risicofactoren 
is er bij lager opgeleiden sprake van meer sociale uitsluiting (het indirecte effect 
bedraagt –0,16).

– Voor de etnische herkomst geldt eveneens dat sociale uitsluiting volledig indirect, 
via andere risicokenmerken tot stand komt. Dit betekent dat niet de niet-wes-
terse allochtone herkomst zelf, maar de risicokenmerken die met deze herkomst 
samenhangen, leiden tot sociale uitsluiting: geringe ict-vaardigheden, slechte 
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beheersing van de Nederlandse taal, een laag opleidingsniveau en een slechte 
gezondheid (het indirecte effect bedraagt 0,12) . 

– De mate waarin men ‘moderne’ vaardigheden (ict) beheerst, blijkt alleen recht-
streeks (0,08) van invloed op sociale uitsluiting. Deze vaardigheden worden op 
hun beurt weer bepaald door geslacht, leeftijd, etniciteit, opleidingsniveau en 
huishoudinkomen. 

– Uit de bivariate analyses en de multiple regressie-analyses bleek duidelijk dat 
ouderen minder hoog scoren op de index voor sociale uitsluiting dan jongeren. 
Dit was tegen de verwachting in. Uit de Amos-analyse blijkt wederom dat ouderen 
in mindere mate sociaal uitgesloten zijn (het totale effect van leeftijd is –0,06). 
Hier wordt duidelijk dat dit het saldo is van een positief indirect effect (0,07) en 
een negatief direct effect (–0,13). Ouderen zijn minder vaak gezond en beschikken 
in mindere mate over ict-vaardigheden, waardoor hun score op de uitsluitingsin-
dex wordt verhoogd (positief indirect effect). De leeftijd zelf heeft echter weer een 
drukkend effect op de index (negatief direct effect). Dus: ondanks de negatievere 
kenmerken zijn ouderen minder uitgesloten. Eerder is in deze studie al aangege-
ven dat dit te maken kan hebben met een andere levenshouding en – ervaring van 
ouderen, maar ook met andere lasten en behoeften. 

– Sociale afkomst, gemeten via het opleidingsniveau van de vader, heeft geen zelf-
standige invloed op sociale uitsluiting, maar het effect verloopt via de opleiding 
van de respondent en ict-vaardigheden (een indirect effect van –0,08). Naarmate 
het opleidingsniveau van de vader lager is, heeft de respondent zelf ook een lager 
opleidingsniveau en beschikt hij over minder ict-vaardigheden die sociale uit-
sluiting zouden kunnen tegengaan.17 Via deze indirecte effecten is er sprake van 
een intergenerationele overdraagbaarheid van sociale uitsluiting. Het effect lijkt 
echter niet erg groot.

– Paren met kinderen blijken geenszins een risicogroep voor sociale uitsluiting te 
zijn. Het tegendeel is eerder waar: er is sprake van een licht negatief effect (–0,02). 
Zij hebben minder vaak een uitkering hetgeen weer leidt tot minder sociale uit-
sluiting. De veronderstelling dat deze groep een risicofactor zou vormen, is vooral 
gebaseerd op hun hoger veronderstelde risico op materiële deprivatie. In tabel 6.1 
werd deze veronderstelling ook bevestigd. Dit effect blijkt echter niet belangrijk 
genoeg om ertoe te leiden dat paren met kinderen ook een hogere score op de 
algemene uitsluitingsindex hebben. 

– Wat betreft geslacht werd verondersteld dat vrouwen in sterkere mate sociaal uit-
gesloten zouden zijn. Uit tabel 6.5 blijkt dat er geen sprake is van een direct effect 
en dat het indirecte effect (via ict-vaardigheden) zeer gering is (–0,01). Mogelijk dat 
het ontbreken van een direct effect wordt veroorzaakt doordat een aparte variabele 
voor alleenstaande ouders in het model is opgenomen. Het betreft hier vooral vrou-
wen die wel een duidelijk verhoogd risico op sociale uitsluiting laten zien.

Gezien de bovenstaande resultaten is een relativerende opmerking op zijn plaats wat 
betreft de rol van werk en inkomen. Omdat materiële deprivatie één van de dimensies 
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van sociale uitsluiting is, is uiteraard een signifi cant effect van deze variabelen te 
verwachten. Gezien de dominantie die in literatuur, onderzoek en beleid aan werk en 
inkomen wordt toegekend ter voorkoming van sociale uitsluiting, lijkt het toch ook 
relevant op te merken dat ‘het hebben van werk’ slechts een realtief beperkt (direct) 
effect heeft en dat inkomen zeker niet de enige belangrijke factor is. De invloed van 
gezondheid is sterker. 

Directe en indirecte effecten op sociale uitsluiting voor huishoudens van 65 jaar en ouder
Vanwege het feit dat voor de groep van 65 jaar en ouder een aantal variabelen niet 
relevant is, is voor deze groep een beperkter causaal model opgesteld. Eerder in dit 
rapport is al gewezen op de wenselijkheid van een dergelijke opsplitsing naar leeftijd 
(zie paragraaf 6.2). De volgende risicofactoren zijn uit de analyse gelaten: het hebben 
van een werkloosheids-, bijstand- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, alleenstaand 
ouderschap, paar met thuiswonende kinderen onder de 18 jaar en etnische herkomst 
(dit laatste omdat er in de responsgroep van 65 jaar en ouder vrijwel geen niet-wes-
terse allochtonen zitten). De Amos-analyse resulteerde in het volgende causale model 
(fi guur 6.2). De grootte van de afzonderlijke directe effecten van een variabele op de 
andere intermediaire variabelen zijn weergegeven in tabel E.2 in bijlage E). In het 
model voor de 65-plussers komt het verrichten van onbetaalde arbeid voor, terwijl 
dit in het model voor de groep onder de 65 jaar ontbreekt. Voor de duidelijkheid zij 
hier vermeld, dat deze variabele ook in de analyse voor de groep onder de 65 jaar is 
betrokken; deze had daar echter geen signifi cante invloed. 
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Figuur 6.2 Resultaat Amos-analyse: model ter verklaring van sociale uitsluiting 
 (65 jaar en ouder)
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De grootte van de directe en indirecte effecten zoals die in fi guur 6.2 naar voren 
komen, wordt beschreven in tabel 6.6. Over de invloed van de risicofactoren kunnen 
de volgende conclusies worden getrokken: 
– Opnieuw valt de grote invloed van gezondheid op: de coëffi ciënt voor het totale 

effect bedraagt 0,41. Bovendien gaat het hier vrijwel volledig om een direct effect 
(0,39). 

– Het huishoudinkomen heeft eveneens een relatief groot effect (–0,31). Dit wil 
zeggen dat rijke ouderen minder sociaal uitgesloten zijn dan arme ouderen. Bij de 
65-plussers blijkt dit effect volledig direct te verlopen, terwijl bij de groep onder 
de 65 jaar een deel van het inkomenseffect via gezondheid verloopt (een laag inko-
men leidt tot een slechte gezondheid). Blijkbaar wordt de gezondheid op hogere 
leeftijd minder door de hoogte van het huishoudinkomen beïnvloed dan voor jon-
geren het geval is.

– Alleenstaand zijn leidt ook bij ouderen tot een grotere mate van sociale uitsluiting 
(totaal effect = 0,21). Ook bij deze leeftijdsgroep komt dit effect volledig tot stand 
via andere risicokenmerken, namelijk doordat alleenstaanden een slechtere 
gezondheid en een lager inkomen hebben. 

– Eveneens opnieuw blijkt het opleidingsniveau geen zelfstandige invloed uit te 
oefenen op de mate van sociale uitsluiting, maar blijkt de invloed hiervan vooral 
via het huishoudinkomen en gezondheid te lopen (indirect effect van –0,18).

– Bij de groep onder de 65 jaar bleek het directe effect van leeftijd op sociale uit-
sluiting (minder uitsluiting naarmate men ouder is) voor ruim de helft teniet te 
worden gedaan door het indirecte effect via een relatief slechte gezondheid en 
geringe ict-vaardigheden. Bij de groep boven de 65 jaar blijkt daarentegen het 
indirecte effect (dat de mate van sociale uitsluiting verhoogt) veel minder belang-
rijk (0,03) en overheerst het directe effect (–0,14). Leeftijd blijkt binnen de oudere 
leeftijdscategorie dus nog een substantieel effect te hebben, hetgeen betekent dat 
naarmate 65-plussers ouder zijn, zij minder sociaal uitgesloten zijn.

– Het verrichten van onbetaalde arbeid blijkt bij de 65-plussers tot een vermindering 
van sociale uitsluiting te leiden (een direct effect van –0,11). Het effect is wel niet 
erg groot, maar bij de groep onder de 65 jaar komt deze vorm van maatschappe-
lijke participatie helemaal niet naar voren als een beïnvloedende factor.
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Tabel 6.6 Indirecte, directe en totale effecten op sociale uitsluiting (gestandaardiseerde 
gewichten); index voor sociale uitsluiting als afhankelijke variabele (alleen voor 
huishoudens waarvan hoofd én eventuele partner ≥ 65 jaar zijn; N = 172)

indirecte effecten directe effecten totale effecten

niet-beïnvloedbare risicofactoren

alleenstaande (0 = nee; 1 = ja) 0,21 - 0,21

geslacht (0 = vrouw; 1 = man) –0,04 - –0,04

leeftijd (in jaren) 0,03 –0,13 –0,11

opleiding vader (→ hoger) –0,08 - –0,08

beïnvloedbare risicofactoren

gezondheid (→ slechter) 0,02 0,39 0,41

opleiding respondent (→ hoger) –0,18 - –0,18

verricht onbetaalde arbeid (0 = nee; 1 = ja) - –0,11 –0,11

huishoudinkomena (→ hoger) - –0,31 –0,31

a Netto-inkomen van hoofd huishouden plus van eventuele partner.
Verklaarde variantie = 32%. Goodness of Fit = 0,99; RMSEA = 0,00.

– : weggelaten in analyse nadat was gebleken dat effect niet signifi cant was.

Bron: SCP (SU’03)

Causale ketens
Uit beide modellen wordt duidelijk dat een groot deel van de effecten niet alleen direct, 
maar ook indirect via andere risicofactoren verloopt. Het blijkt dat het opleidingsniveau 
en de sociale afkomst (gemeten via het opleidingsniveau van de vader) zelfs alleen maar 
indirect invloed uitoefenen op de mate van sociale uitsluiting. Voor de groep onder de 
65 jaar verloopt het effect van opleidingsniveau via gezondheid, uitkering, inkomen, 
ict-vaardigheden en beheersing van de Nederlandse taal, risicofactoren die op hun beurt 
rechtstreeks van invloed zijn op de mate van sociale uitsluiting. 

Voor de ouderen is het aantal indirecte effecten van opleiding beperkter: alleen 
via inkomen en gezondheid. Het opleidingsniveau van de respondent blijkt, in beide 
modellen, op zijn beurt weer sterk te worden bepaald door de sociale afkomst, in 
casu het opleidingsniveau van de vader.

Uiteraard zijn niet alle directe en indirecte effecten even sterk. Voor beide modellen 
geldt dat zich, mede rekeninghoudend met de sterkte van de effecten, de volgende cau-
sale ketens aftekenen: 
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laag sociaal
milieu

laag opleidings-
niveau

laag inkomen grote mate van 
sociale uitsluiting

laag sociaal
milieu

laag opleidings-
niveau

slechte
gezondheid

grote mate van 
sociale uitsluiting

Bij de groep onder de 65 jaar kan de keten tussen een laag opleidingsniveau en een 
laag inkomen nog als volgt worden uitgebreid: 

laag 
sociaal
niveau

laag
opleidings-

niveau

slechte
gezondheid uitkering laag 

inkomen

grote mate
van sociale
uitsluiting

Bij de groep boven de 65 jaar kunnen de volgende causale ketens worden onderschei-
den: 

alleenstaand

alleenstaand

slechte
gezondheid

grote mate van
sociale uitsluiting

laag inkomen

hoge leeftijd geen onbetaalde
arbeid

grote mate van
sociale uitsluiting

grote mate van
sociale uitsluiting

De hiervoor vermelde causale ketens zijn op zich niet echt verrassend en zijn conform 
theoretische verwachtingen. De opbrengst van deze exercitie is dat de veronderstelde 
relaties nu empirisch zijn getoetst. Een nieuwe opbrengst van deze analyse ligt in 
de volgende wat minder dominante, maar toch duidelijke aanwezige keten, waaruit 
blijkt dat etnische herkomst geen direct effect heeft op sociale uitsluiting, maar dat 
het effect indirect via verschillende ‘vaardigheden’ verloopt: 

lage opleiding

grote mate van 
sociale uitsluiting

slechte
taalbeheersing

geringe ict-
vaardigheden

niet-westerse
allochtoon
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Het inzicht in indirecte effecten is een belangrijk voordeel van de Amos-analyse ten 
opzichte van een gewone multipele regressie-analyse. Omdat deze laatste alleen de 
directe effecten weergeeft, kan het belang van bepaalde risicofactoren onderbelicht 
raken. Immers, ook als er alleen sprake is van een indirect effect (zoals hierboven 
onder andere is gebleken voor het opleidingsniveau, etniciteit en sociale afkomst), kan 
het gaan om een belangrijke risicofactor, ook vanuit het oogpunt van beleidsrelevantie. 

6.5 Samenvatting en conclusies

In hoofdstuk 5 is een groot aantal factoren naar voren gekomen die samenhangen 
met sociale uitsluiting. Om te bepalen welke daarvan nu het meest bepalend zijn voor 
het effect op sociale uitsluiting is in hoofdstuk 6 een aantal multivariate analyses 
uitgevoerd. Met behulp hiervan kon worden nagegaan welke risicofactoren een zelf-
standig effect hebben, zowel op de afzonderlijke dimensies van sociale uitsluiting 
als op de algemene index. Ook kon daarmee worden nagegaan welke factoren een 
cumulerende werking hebben ten opzichte van elkaar. Dit wil zeggen welke combi-
natie van risico’s de score op de index sterk doet toenemen. 

Uit de analyses blijkt dat de mate van psychisch welbevinden verreweg het sterkst 
samenhangt met de mate van sociale uitsluiting. Dit geldt zowel voor de onderscheiden 
dimensies (sociale participatie, materiële deprivatie, toegang tot social rights), als 
voor sociale uitsluiting in het algemeen. Naast het psychisch welbevinden blijken 
gezondheid en inkomen een grote rol te spelen. Gebleken is dat de mate van sociale 
uitsluiting niet erg beïnvloed wordt door de buurt waarin men woont. De sociaal 
economische status van de woonwijk blijkt, behalve voor de dimensie ‘veiligheid en 
wonen’,

geen zelfstandig effect uit te oefenen. Dat in achterstandswijken een grote mate 
van sociale uitsluiting voorkomt, is meer een gevolg van het feit dat daar veel mensen 
met relatief veel risicokenmerken wonen. 

Een geringe mate van psychisch welbevinden, een laag inkomen, een slechte 
gezondheid en voor de groep onder de 65 jaar een werkloosheidsverleden, blijken 
een sterk cumulerend effect op sociale uitsluiting te hebben. Wanneer men deze 
risicokenmerken bezit, voegen andere risicofactoren nog maar weinig toe. Voor de 
groep boven de 65 jaar is de cumulerende werking overigens veel beperkter dan voor 
de groep onder de 65 jaar. Vermeldenswaard is dat bij de 65-plussers het verrichten 
van vrijwilligerswerk of mantelzorg tot een (beperkte) vermindering van sociale 
uitsluiting leidt, terwijl dit bij de groep onder de 65 jaar niet het geval is. Eveneens 
opmerkelijk is dat de mate van sociale uitsluiting geringer is, naarmate men ouder is. 
Dit wordt vooral veroorzaakt doordat ouderen minder problemen met hun toegang 
tot social rights en minder materiële deprivatie kennen; dit laatste ondanks het feit dat 
zij feitelijk over een slechtere (fi nanciële) positie beschikken. De oorzaak hiervoor 
moet waarschijnlijk gezocht worden in ander gedrag en andere lasten en behoeften 
van ouderen. Een hogere leeftijd heeft tegen de verwachting in dus een bescher-
mende werking tegen sociale uitsluiting.
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Om meer inzicht te krijgen in het proces waarlangs de risicofactoren hun invloed 
uitoefenen, zijn tevens causale analyses uitgevoerd, waarbij het gehele conceptuele 
model is betrokken (via Amos-analyse). Daarbij is de risicofactor ‘psychisch welbe-
vinden’ buiten de analyse gelaten. Reden daarvoor is dat het op grond van literatuur en 
ander onderzoek zeer aannemelijk is, dat het bij psychisch welbevinden niet zozeer 
gaat om een oorzaak maar meer om een gevolg van sociale uitsluiting. 

Bovendien hangt het psychisch welbevinden samen met het oordeel over de alge-
mene gezondheid, een risicofactor die wel in de causale analyses betrokken. Deze 
blijkt van alle in het model opgenomen risicofactoren het sterkste effect op de mate 
van sociale uitsluiting te hebben. Uit de analyse van de causale modellen (fi guur 6.1 
en 6.2) blijkt dat sociale uitsluiting door een groot aantal van de onderscheiden 
risicofactoren, direct of indirect, wordt beïnvloed. Zoals te verwachten blijkt ook uit 
deze analyses dat, zowel voor de groep onder de 65 jaar, als daarboven, een slechte 
gezondheid sterk bepalend is naast een laag inkomen. Slechts voor een klein deel 
komt het effect van gezondheid op sociale uitsluiting indirect tot stand, namelijk via 
‘uitkering’ voor de groep onder de 65 jaar en via ‘onbetaalde arbeid’ bij de 65-plussers. 

Ook voor het ontvangen van een uitkering geldt dat dit een overwegend rechtstreeks 
effect heeft op sociale uitsluiting. Slechts een klein deel van de invloed verloopt 
indirect via het huishoudinkomen. Dit betekent dat het ontvangen van een uitkering 
op zichzelf, tamelijk onafhankelijk van de hoogte van het inkomen, bijdraagt aan 
sociale uitsluiting. Met andere woorden: voor uitkeringsontvangers vormt de slechte 
fi nanciële positie slechts een klein onderdeel van hun ongunstige positie in de 
samenleving. 

Het effect van betaald werk op sociale uitsluiting blijkt daarentegen wel voor een 
substantieel deel via het inkomen te lopen. Dit betekent dat niet zozeer de arbeids-
participatie zelf beschermt tegen sociale uitsluiting, maar het inkomen dat ermee 
verdiend wordt. 

De eerder genoemde beschermende werking van een hogere leeftijd blijkt het saldo 
te zijn van een risicoverhogend indirect effect (via een slechtere gezondheid, lagere 
opleiding en minder ict-vaardigheden) en een risicoverlagend direct leeftijdseffect.

Opmerkelijk is dat het opleidingsniveau van de respondent en de etnische her-
komst geen rechtstreekse invloed op de uitsluitingsindex laten zien, maar dat de 
effecten van deze variabelen volledig via andere risicofactoren verlopen. Dit geldt 
ook, maar in minder sterke mate, voor de sociale afkomst. Het is dus niet het oplei-
dingsniveau, respectievelijk de etniciteit of de sociale afkomst zelf die ervoor zorgen 
dat men sociaal uitgesloten is, maar het feit dat laag opgeleiden respectievelijk 
niet-westerse allochtonen en degenen die afkomstig zijn uit een laag sociaal milieu 
over een groot aantal risicokenmerken beschikken die de kans op sociale uitsluiting 
verhogen. Ook al gaat het dan niet om directe effecten, vanwege de sterkte van de 
indirecte effecten zijn deze groepen, ook vanuit beleidsmatig oogpunt, zeker als 
risicogroepen te beschouwen.
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Ten slotte kan op basis van de causale modellen nog de volgende conclusie worden 
getrokken: werk en inkomen – in literatuur, onderzoek en beleid gezien als dé kern-
variabelen in de strijd tegen sociale uitsluiting – zijn minder dominant van invloed 
dan gezondheid en het directe effect van betaalde arbeid is bovendien relatief gering. 
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Noten

1  In tabel C.2 in bijlage C staat de samenhang tussen alle risicofactoren weergegeven 
(met behulp van de correlatiecoëffi ciënt). 

2  Uit hoofdstuk 4 is gebleken dat de index voor de dimensie ‘normatieve integratie’.
3  Voor de volledigheid is deze variabele (het verrichten van vrijwilligerswerk/mantelzorg) 

ook opgenomen in de analyse voor de groep onder de 65 jaar, hoewel daar geen duide-
lijk effect werd verwacht; hetgeen uit de analyses ook gebleken is. 

4  Het is gebruikelijk dat de mate van verklaarde variantie op wijkniveau (veel) hoger is dan 
die op individueel niveau. Dit heeft te maken met het feit dat de variantie op wijkniveau 
in het algemeen (veel) geringer is. Van ‘heel weinig’ (geringe mate van variantie) wordt 
gemakkelijk ‘heel veel’ verklaard (grote mate van verklaarde variantie). 

5  Omdat het aantal 65-plushuishoudens in de onderzoeksgroep tamelijk klein is 
(n = 172), is voor de signifi cantietoets van effecten een wat ruimere onbetrouwbaar-
heidsmarge gehanteerd. Anders zouden alleen zeer grote effecten signifi cant zijn.

6  De variabele ‘werkloosheidsverleden’ is niet opgenomen in de analyse voor de groep 
van 65 jaar en ouder, omdat deze voor hen niet relevant is.

7  Werkloze huishoudens zijn gedefi nieerd als huishoudens waar hoofd en/of eventuele 
partner jonger zijn dan 65 jaar en waar nóch het hoofd, nóch de eventuele partner 
betaalde arbeid verrichten. Tweederde deel van hen ontvangt een werkloosheids-, 
bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en eenderde deel ontvangt een vervroegd 
pensioen, ouderdomspensioen of nabestaandenuitkering.

8  Om de risicofactoren met de grootste cumulerende werking op te sporen is geen multi-
level analyse gebruikt, omdat de analysevariant ‘stepwise’ daarin niet beschikbaar is. 
De indexberekening van de verschillende combinaties is vervolgens wel op basis van de 

multi-level analyse gedaan.   
9  Uitgegaan is van het netto-inkomen van het hoofd van het huishouden en de eventu-

ele partner. Inkomen van andere huishoudleden is dus niet meegeteld. Voor 20% van 
de respondenten ontbreekt informatie over het huishoudinkomen. Met behulp van 
regressie-analyse is nagegaan of het huishoudinkomen goed kan worden voorspeld met 
behulp van andere variabelen. Dit bleek het geval: 47% van de variantie in huishoudin-
komen kan worden verklaard door de formule: 2250,932 (constante) +471,519*dummy 

werkzaam +149,573*opleidingsniveau respondent –934,330*dummy alleenstaand 

–1148,995* dummy eenouder –203,056*frequentie werkloosheid in afgelopen 5 jaar 
–100,764* ses van woonwijk –105,327* frequentie van ziekteperiodes in afgelopen 5 jaar 
+63,364* ict-vaardigheden. Indien het huishoudinkomen onbekend is, is op basis van 
deze formule het inkomen geschat.

10 De indexscores lopen bij de 65-plussers van –0,94 tot een maximumscore van 2,7 
(standaarddeviatie = 0,64), terwijl de index bij de groep onder de 65 jaar van –0,98 tot 
6,8 loopt (standaarddeviatie = 1,08). 

11 Het gaat hier om een grove schatting, omdat het aantal respondenten waarop de bere-
keningen zijn gebaseerd relatief klein is. 

12  Deze 5 vragen vormen de mhi-5 (Mental Health Index).
13  De operationalisatie van ‘depressive symptoms’ in het onderzoek van Meertens is veel 

uitgebreider (met veel meer items) dan in het onderhavige onderzoek naar sociale 
uitsluiting. De aard van de items is echter goed vergelijkbaar. 
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14  Meertens (2004: 83 en 89) verwijst onder andere naar onderzoek van: Miech et al. 
(1999), Ritscher et al. (2001), Poulton et al. (2002) en Dohrenwend (1992). 

15  In de eindrapportage van de programmacommissie segv wordt ingegaan op de causale 
effecten tussen ses (sociaal-economische status) en gezondheid. Er werken twee 
mechanismen: een lage ses (lage opleiding, laag inkomen) leidt tot een slechtere 
gezondheid en een slechte gezondheid leidt via negatieve effecten op opleiding en werk 
tot een lagere ses. De commissie concludeert op grond van onderzoek dat het eerste 
mechanisme verreweg het belangrijkste is. 

16  Hierbij is gebruik gemaakt van de variant waarbij voor missing values een waarde wordt 
geschat (via een bepaalde imputatietechniek). Met name voor het huishoudinkomen en 
het opleidingsniveau van de vader is dit aan de orde. 

17  In de Amos-analyse ontbreekt een direct effect van leeftijd op opleidingsniveau, hetgeen 
enigszins opmerkelijk is. Het blijkt dat dit effect wordt overgenomen door de variabele 
‘opleiding van de vader’. Bij weglating van deze variabele is er wel een signifi cant effect 
van leeftijd op opleiding. Omdat ouderen vaker een vader hebben die laag is opgeleid, 
zijn ouderen zelf ook vaak lager opgeleid. 
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7 Samenvatting en slotbeschouwing

Aanleiding voor deze studie vormde het feit dat de laatste jaren in politiek en beleid 
volop aandacht is voor het thema sociale uitsluiting, maar er weinig duidelijkheid 
is over wat er nu precies mee wordt bedoeld. Terwijl het terugdringen van sociale 
uitsluiting in de afgelopen jaren een belangrijke doelstelling van overheidsbeleid is 
geworden, is nog niet goed duidelijk hoe kan worden vastgesteld in hoeverre deze 
doelstelling wordt bereikt. In de literatuur wordt gesproken over onderontwikkeling 
van het concept, zowel in beleidsmatige, als theoretische en methodologische zin. 
Op het niveau van de Europese Unie (eu) zijn er inmiddels wel afspraken gemaakt 
over een aantal beleidsindicatoren waarmee sociale uitsluiting kan worden beschre-
ven en waarbij vergelijkbaarheid tussen landen voorop staat. De monitoring ten 
behoeve van de eu geeft inzicht in de ontwikkeling van afzonderlijke risicofactoren 
die de kans op sociale uitsluiting vergroten, maar geeft onvoldoende inzicht in het 
totale verschijnsel dat sociale uitsluiting wordt genoemd. Het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp) heeft daarom in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid deze studie opgezet, allereerst naar een verdere uitwerking van 
het concept sociale uitsluiting en vervolgens naar mogelijkheden om dit verschijnsel 
empirisch waar te nemen. Daartoe is in 2003 een nieuwe dataverzameling opgezet, 
waarbij een mondelinge enquête is gehouden in 860 particuliere huishoudens. 

7.1 Uitwerking van het concept sociale uitsluiting

Hoewel het gebruik van de term sociale uitsluiting van betrekkelijk recente datum 
is, kan niet worden gesteld dat de maatschappelijke verschijnselen die er impliciet 
mee worden bedoeld even recent zijn. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd in 
de Nederlandse politiek en beleid gesproken over een ‘maatschappelijke tweedeling’, 
waarmee toentertijd een groeiende kloof tussen werkenden en niet-werkenden werd 
bedoeld. Zowel toen als nu was niet scherp gedefi nieerd waarin de tweedeling res-
pectievelijk uitsluiting zich manifesteerde. Beide termen kunnen worden gezien als 
een topos: ‘een beeld dat je kunt oproepen zonder nadere uitleg, eenvoudig door het 
woord in kwestie te gebruiken’. 

Nadat het thema sociale uitsluiting nadrukkelijk op de beleidsagenda van de 
Europese Unie, en daarmee ook op die van de afzonderlijke lidstaten, is komen te 
staan, is er meer aandacht voor defi niëring en concretisering van het concept. Het 
beleid ter bestrijding van sociale uitsluiting zal immers moeten worden geëvalueerd 
en daarvoor is het noodzakelijk dat wordt vastgesteld wat sociale uitsluiting inhou-
delijk betekent, met behulp van welke indicatoren het kan worden vastgesteld en 
door welke factoren het wordt beïnvloed. 
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Verschil tussen sociale uitsluiting en armoede
De discussie over de inhoudelijke betekenis van sociale uitsluiting wordt vooral 
gevoed door wetenschappers en onderzoekers die zich in de jaren negentig met de 
armoedeproblematiek hebben beziggehouden. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat 
er eind jaren negentig vanuit het beleid een verschuiving plaatsvond van het thema 
armoede naar sociale uitsluiting. Als gevolg hiervan ontstond in literatuur en onder-
zoek een afbakening van beide begrippen ten opzichte van elkaar. Armoede en soci-
ale uitsluiting zouden zich in een aantal opzichten van elkaar onderscheiden:
– statisch versus dynamisch: armoede heeft betrekking op een bepaalde inkomens-

situatie en sociale uitsluiting op een proces van verarming en een gebrek aan toe-
komstperspectief; 

– unidimensioneel versus multidimensioneel: armoede heeft betrekking op één dimensie, 
namelijk een tekort aan fi nanciële middelen, terwijl het bij sociale uitsluiting gaat 
om tekorten op verschillende dimensies (inkomen, betaalde arbeid, onderwijs, 
huisvesting en dergelijke); 

– verdelings- versus relationele dimensie: bij armoede gaat het om verdeling van inkomen 
en goederen, terwijl het bij sociale uitsluiting om relationele zaken als sociale par-
ticipatie, integratie, maatschappelijke betrokkenheid en het delen van waarden en 
normen gaat;

– individuele versus omgevingsdimensie: armoede ontstaat door een gebrek aan persoon-
lijke bronnen, sociale uitsluiting door een gemis aan ‘gemeenschapsbronnen’, 
waarmee onder andere een inadequate sociale infrastructuur wordt bedoeld. 

Deze scherpe afbakening van het concept sociale uitsluiting ten opzichte van armoede 
is in de literatuur ook weer bekritiseerd. Door sommigen wordt gesteld dat armoede 
ook in brede zin kan worden gedefi nieerd, daarbij aansluitend op de eu-defi nitie 
van armoede: een situatie waarin er sprake is van ‘onvoldoende materiële, culturele 
en sociale middelen, waardoor men is uitgesloten van een levensstandaard die in de 
lidstaat waarin men woont als minimaal wordt gezien’. Deze brede armoededefi nitie 
zou niet afwijken van die van sociale uitsluiting. Maar door sommige auteurs wordt 
wel degelijk op een essentieel verschil gewezen: hoewel ook andere dan fi nanciële 
tekorten in de brede defi nitie van armoede zijn opgenomen, de oorzaak van die tekorten 
ligt wel altijd op fi nancieel gebied. Bij sociale uitsluiting daarentegen kan het ook 
gaan om andere oorzaken, zoals ziekte, ouderdom en discriminatie. Door afbakening 
ten opzichte van armoede is een aantal aspecten van het concept sociale uitsluiting 
duidelijker geworden, hoewel een weloverwogen defi nitie er nog niet direct uit voort-
vloeit.

Sociale uitsluiting gedefi nieerd in termen van risicofactoren
Illustratief voor de moeilijkheid een goede defi nitie van sociale uitsluiting te geven 
is de omschrijving die de Britse regering in zijn document Social Exclusion Unit 2001 
geeft: ‘[…] een beknopte omschrijving van datgene wat kan optreden indien er een 
combinatie van problemen speelt, zoals: werkloosheid, laag inkomen, slechte huis-
vesting, onveiligheid, slechte gezondheid, scheiding’. Sociale uitsluiting wordt dus 
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gezien als een mogelijk gevolg van een aantal risicofactoren, zonder dat invulling 
wordt gegeven aan wat dit gevolg is. Wat onder sociale uitsluiting kan worden ver-
staan, blijft impliciet. Dezelfde benaderingswijze is gekozen in het onderzoek dat 
ten behoeve van de Europese Unie door de lidstaten wordt verricht. Om hun beleid 
ter bestrijding van sociale uitsluiting te monitoren wordt de ontwikkeling beschre-
ven van een aantal factoren waarvan verondersteld wordt dat zij de kans op sociale 
uitsluiting vergroten (risicofactoren). Bij de keuze van risicofactoren wordt vooral 
gekeken naar arbeidsparticipatie en inkomen.

Naar een defi nitie van sociale uitsluiting
De doordenking van het concept sociale uitsluiting heeft tot een aantal keuzes geleid. 
De belangrijkste keuze is dat het onderscheid in armoede en sociale uitsluiting niet 
verder wordt aangescherpt, maar dat de armoededimensie in het concept sociale 
uitsluiting wordt geïntegreerd: het gaat dus zowel om de immateriële als materiële 
bestaanscondities, zowel om de relationele als de verdelingsaspecten. Met andere 
woorden: sociale insluiting betekent dat burgers tegelijkertijd op het sociaal-culturele 
als op het economisch-structurele domein een volwaardige plaats hebben. Er is sprake 
van sociale uitsluiting als er op beide terreinen langdurige achterstand is en als toe-
komstperspectief op verbetering ontbreekt. Meer concreet is sociale uitsluiting met 
behulp van de volgende vier dimensies gedefi nieerd: er is sprake van een tekort op de:

Sociaal-culturele dimensie
1 onvoldoende sociale participatie, gebrek aan sociale ondersteuning;
2 onvoldoende normatieve integratie (onvoldoende naleving van centrale waarden 

en normen);

Economisch-structurele dimensie
3 materiële deprivatie;
4 onvoldoende toegang tot social rights (onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, 

veiligheid enz.).
 

Daarnaast is er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de risicofactoren die de 
kans op sociale uitsluiting vergroten en de kenmerken van sociale uitsluiting zelf 
(zie fi guur 2.2). Hiermee wordt aangegeven dat sociale uitsluiting niet gedefi nieerd 
kan worden door middel van risicofactoren, maar er alleen door beïnvloed wordt. Bij-
voorbeeld: een laag inkomen vormt een risicofactor, maar er is pas sprake van sociale 
uitsluiting als dit ook tot materiële deprivatie (betalingsachterstanden, problemati-
sche schulden, onvoldoende geld voor noodzakelijke levensbehoeften) leidt. 

Tot nu toe wordt de ontwikkeling in sociale uitsluiting door de lidstaten van de 
eu vooral in kaart gebracht door de ontwikkeling in risicofactoren te schetsen. Op 
grond van het hierboven aangebrachte onderscheid tussen risicofactoren en kenmerken 
van sociale uitsluiting zou de ontwikkeling in de mate van sociale uitsluiting moeten 
worden nagegaan met behulp van ‘tekorten’ op de vier onderscheiden dimensies. Uit 
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de analyses is gebleken dat dit niet voor alle aspecten even gemakkelijk is. Met name 
‘onvoldoende normatieve integratie’ blijkt een moeilijk te operationaliseren dimensie 
te zijn. 

7.2 De belangrijkste onderzoeksresultaten 

Het conceptueel model waarin de risicofactoren en kenmerken van sociale uitsluiting 
staan weergegeven, heeft als leidraad gediend voor de analyses op de nieuw verza-
melde data. Op de eerste plaats is nagegaan in hoeverre de onderscheiden risico-
factoren samenhangen met de vier onderscheiden dimensies van sociale uitsluiting 
(hoofdstuk 4). Daarna is op basis van de verschillende dimensies en hun onderlig-
gende indicatoren een algemene index voor sociale uitsluiting geconstrueerd (hoofd-
stuk 5). Vervolgens is via multivariate analyse nagegaan in hoeverre er sprake is van 
zelfstandige effecten van de risicofactoren, op basis waarvan enkele risicoprofi elen 
zijn samengesteld. Ten slotte is met behulp van een causaal model getoetst hoe het 
proces van sociale uitsluiting via risicofactoren verloopt (hoofdstuk 6). 

Op basis van theorie, onderzoek en beleid zijn in deze studie circa 20 risicofacto-
ren geselecteerd waarvan wordt verondersteld dat zij de kans op sociale uitsluiting 
vergroten (zie § 4.1 voor een opsomming). Ook is voor elk van de vier onderscheiden 
dimensies van sociale uitsluiting een groot aantal indicatoren opgenomen (zie tabel 
4.1 tot en met 4.7). Vanwege de grote hoeveelheid zal hieronder slechts een kleine 
selectie worden besproken.

De dataverzameling heeft plaatsgevonden in 860 huishoudens, waarvan het hoofd 
of diens partner is geïnterviewd. Extra aandacht is geschonken aan het bereiken van 
bewoners van achterstandswijken, met als doel de selectieve uitval van risicogroepen 
voor sociale uitsluiting te beperken. Na herweging kan de onderzoeksgroep repre-
sentatief worden geacht voor de Nederlandse bevolking boven de 25 jaar, wonend in 
een zelfstandig huishouden.  

Sociale participatie
Bij de dimensie sociale participatie is onderscheid gemaakt in maatschappelijke parti-
cipatie (gedefi nieerd als het verrichten van betaalde en/of onbetaalde arbeid), in infor-
mele sociale participatie (contacten met familie, vrienden e.d.) en in georganiseerde 
sociale participatie (lidmaatschap van verenigingen, kerkbezoek e.d.). Wat betreft 
maatschappelijke participatie blijkt een substantieel deel van de bevolking, namelijk 
33%, ‘uitgesloten’. Dit geldt – uiteraard – voor de ouderen in relatief sterke mate: 67% 
van de 65-plussers verricht nóch betaalde, nóch onbetaalde arbeid (in de vorm van vrij-
willigerswerk of mantelzorg), terwijl dat aandeel voor de groep jonger dan 65 jaar 22% 
bedraagt. Dit grote verschil wordt vrijwel volledig verklaard door het ontbreken van 
betaalde arbeid bij de gepensioneerden. Het percentage dat onbetaalde arbeid verricht, 
ligt voor beide leeftijdsgroepen nagenoeg gelijk (resp. 30 en 34). 

Een groot deel van de burgers (bijna de helft) heeft geen sociale contacten via 
lidmaatschappen van organisaties. Slechts bij een kleine groep is sprake van echt 
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sociaal isolement, in de zin dat men nauwelijks contacten met een informeel sociaal 
netwerk heeft: circa 6% heeft maximaal 1 keer per maand contact met familie of 
vrienden. Het percentage dat minder contacten heeft dan leeftijdgenoten, maar wel 
meer contacten wil hebben, bedraagt bijna het dubbele: 11. In absolute aantallen gaat 
het dan om ruim één miljoen volwassenen. 

Vrijwel alle onderscheiden risicogroepen laten een verhoogde kans op verschillende 
indicatoren van deze dimensie van uitsluiting zien. Vrouwen echter onderscheiden 
zich nauwelijks van mannen. Zij zijn wel iets minder vaak lid van verenigingen en van 
politieke- en belangenorganisaties, maar daar staat tegenover dat zij wat meer sociale 
ondersteuning van een informeel sociaal netwerk ervaren. Ook bewoners van achter-
standswijken blijken wat betreft sociale participatie geen duidelijke risicogroep.

Normatieve integratie
Ten aanzien van normatieve integratie moet worden geconstateerd dat deze dimensie 
niet goed is gemeten met behulp van de in dit onderzoek opgenomen vragen. Hoewel 
alle opgenomen indicatoren bedoeld waren om te achterhalen of men de waarden en 
normen van de Nederlandse samenleving onderschrijft, blijken zij onderling nauwe-
lijks met elkaar samen te hangen (en zijn zij soms zelfs tegengesteld aan elkaar). Wat 
betreft opvattingen over wetsovertreding blijkt het aandeel dat het niet zo nauw neemt 
met de regels, sterk afhankelijk van de vraagstelling. Zo is een zeer kleine minderheid 
(5%) het eens met de uitspraak dat wetsovertreding niet erg is als je maar niet gepakt 
wordt, terwijl ruim de helft geen enkel probleem heeft met zwart werken. De indica-
toren die zijn opgenomen om burgerschapszin en vertrouwen in de samenleving te 
meten, blijken tamelijk hoge percentages ‘uitgeslotenen’ op te leveren. Zo is een derde 
deel niet erg geïnteresseerd in wat er in de samenleving gebeurt, is bijna de helft niet 
actief betrokken bij de buurt en heeft eveneens bijna de helft geen vertrouwen in de 
medemens. Enkele risicogroepen scoren wat hoger op deze aspecten, maar het verschil 
met de niet-risicogroepen is beperkt. Over het geheel genomen blijkt er weinig verband 
te bestaan tussen het behoren tot een risicogroep en normatieve integratie, ten minste 
zoals dat is gemeten. 

Materiële deprivatie
Om de materiële deprivatie vast te stellen is in dit onderzoek gevraagd naar problemen 
die men heeft om rond te komen, naar de toereikendheid van het inkomen voor basale 
levensbehoeften en naar de mogelijkheden tot het krijgen van fi nanciële ondersteuning. 

Ongeveer één op de 12 huishoudens blijkt zich in een zeer kwetsbare fi nanciële positie 
te bevinden. Zo heeft 8% betalingsachterstanden, voor 9% zijn de vaste lasten erg zwaar 
en eveneens 9% heeft voortdurend zorgen om de fi nanciële situatie. Voor primaire 
levensbehoeften als ‘iedere dag warm eten’ heeft 7% onvoldoende geld. Voor minder 
noodzakelijke uitgaven als ‘een week vakantie per jaar’ loopt dat op tot 19%. In geval van 
ernstige fi nanciële problemen is driekwart van de huishoudens ervan overtuigd dat zij 
ergens geld kunnen lenen (bij familie, vrienden of een bank). Voor een zeer klein percen-
tage huishoudens (2%) is een dergelijke mogelijkheid volledig uitgesloten. 
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Een groot deel van de onderscheiden risicofactoren hangt soms sterk samen met de 
verschillende indicatoren van materiële deprivatie. Bij veel risicogroepen ligt de kans 
op materiële deprivatie 3 tot 5 keer zo hoog als bij de niet-risicogroepen. Maar bij 
65-plussers is die kans juist veel kleiner dan bij de groep onder de 65 jaar. 

Toegang tot ‘social rights’
De ‘social rights’ zijn uiteengelegd in toegang tot onderwijs, zorg, maatschappelijke 
instanties, huisvesting en veiligheid. Daarnaast is ook de zakelijke dienstverlening 
toegevoegd, hoewel hier niet echt van ‘social rights’ kan worden gesproken, omdat 
ze niet door de overheid beïnvloed worden. Enkele cijfers: 14% heeft om fi nanciële 
redenen minder onderwijs genoten dan zij hadden gewenst; voor 4% van de huishou-
dens met schoolgaande kinderen zijn de schoolkosten niet op te brengen (zij hebben 
hiervoor een betalingsachterstand); in 16% van de huishoudens heeft in het vooraf-
gaande jaar minimaal één gezinslid langer dan vier weken op zorg of behandeling 
moeten wachten. Bij ongeveer eenzelfde percentage was sprake van lange wachttijden 
of een slechte behandeling bij uitkerings- en andere maatschappelijke instanties. Ook 
wat betreft huisvesting liggen de percentages voor de verschillende indicatoren van 
‘inadequaatheid’ rond de 15. Zo heeft 14% veel overlast in de buurt, 13% wil beslist 
verhuizen, en 14% van de huurders heeft wel eens problemen met de verhuurder. Eén 
op de vijf is niet tevreden over de woonomgeving, voor de woning zelf ligt dit percen-
tage duidelijk lager: op 8. Gevoelens van onveiligheid in de buurt zijn bij één op de drie 
bewoners aanwezig en 8% voelt zich niet veilig als zij ’s avonds alleen thuis zijn. Wat 
betreft de uitsluiting van zakelijke dienstverlening wordt geconstateerd dat 7% in de 
voorafgaande twee jaar te maken heeft gehad met weigering van dienstverlening door 
banken, verzekeringsmaatschappijen of postorderbedrijven.

In tegenstelling tot de dimensies sociale participatie en materiële deprivatie blijkt 
hier een beperkter aantal risicofactoren van invloed, is de grootte van het effect 
meestal geringer en hebben de verschillende risicogroepen meer specifi eke risico’s. 
Zo hebben uitkeringsontvangers en mensen met een slechte gezondheid relatief veel 
beperkingen in hun toegang tot instanties, maar hebben zij geen verhoogd risico 
wat betreft huisvesting en veiligheid. Voor ouderen, vrouwen, alleenstaanden en laag 
opgeleiden is er op vrijwel geen enkel aspect sprake van een verminderde toegang. 

Een algemene index voor sociale uitsluiting
Eén van de doelstellingen van dit onderzoek was om na te gaan of er een algemene 
index voor sociale uitsluiting kon worden geconstrueerd. Dit wil zeggen dat is 
onderzocht of de verschillende dimensies en de onderliggende indicatoren zodanig 
met elkaar samenhangen dat zij naar één achterliggend concept, sociale uitsluiting 
genoemd, verwijzen. Met uitzondering van de dimensie normatieve integratie bleek 
dat voor de andere dimensies en hun onderliggende indicatoren het geval. Er kon een 
goede schaal (index) worden geconstrueerd waarmee de mate van sociale uitsluiting 
door middel van één cijfer kon worden weergegeven. Overigens kan hiermee alleen 
een relatieve positie worden aangegeven. Op basis van deze index blijken de volgende 
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risicogroepen een relatief grote mate van sociale uitsluiting te hebben (op rangorde, 
startend met de grootste index voor sociale uitsluiting): 

Tabel 7.1 Belangrijkste risicogroepen voor sociale uitsluiting; gemiddelde score op index en 
percentage met een index >1 (= met sociale uitsluiting). 

 gemiddelde
 score op index % met index >1

1 mensen met een (zeer) slechte gezondheid 1,26 45

2 mensen met een geringe mate van psychisch welbevinden 1,17 42

3 huishoudens met een inkomen onder 105% van het sociaal 
minimum 1,07 39

4 eenoudergezinnen 0,97 41

5 huishoudens met meerdere werkloosheidsperiodes in de afgelo-
pen 5 jaar (alleen huishoudens <65 jaar) 0,90 30

6 huishoudens met een WW-, ABW-, WAO-uitkering (alleen huis-
houdens < 65 jaar) 0,75 28

7 huishoudens met een inkomen in het laagste inkomensquintiel 0,70 30

8 niet-westerse allochtonen 0,62 27

9 mensen met een slechte beheersing van het Nederlands 0,59 21

10 geen werkenden in huishouden (alleen huishoudens < 65 jaar) 0,55 24

Bron: SCP (SU’03)

Opvallend is dat gezondheidskenmerken sterk samenhangen met sociale uitsluiting, 
terwijl het niet hebben van betaald werk (in huishoudens onder de 65 jaar) pas op de 
tiende plaats in de rangorde verschijnt. Een andere opmerkelijk bevinding is dat oude-
ren niet in de bovenvermelde opsomming van risicogroepen voorkomen, terwijl zij 
toch ongezonder zijn en een lager inkomen hebben. Deze bevinding is in strijd met 
het algemene beeld dat gepensioneerden een kwetsbare groep zijn. Daarbij wordt, in 
termen van sociale uitsluiting, vooral gedacht aan sociaal isolement en armoede. Wat 
betreft de dimensie sociale participatie blijken 65-plussers inderdaad slechter te scoren 
dan de rest. Maar zij zijn duidelijk minder vaak materieel gedepriveerd en zij hebben 
ook minder problemen met maatschappelijke instanties, en met ‘veiligheid en wonen’. 
Dit is een relatieve positie ten opzichte van andere leeftijdsgroepen. Uiteraard zijn er 
ook ouderen die wel met deze dimensies van uitsluiting te maken hebben, maar dat 
aandeel blijkt geringer dan bij de rest van de bevolking. De verklaring voor het feit dat 
ouderdom een beschermende in plaats van een risicofactor vormt, moet waarschijnlijk 
worden gezocht in ander gedrag, andere behoeften en andere lasten van ouderen.

Een opmerking dient nog te worden gemaakt over het ontbreken van de sociaal-
economische status van de woonbuurt in de bovenstaande ‘top-10’ van risicofactoren. 
Bij aanvang van dit onderzoek is ervan uitgegaan dat sociaal uitgeslotenen vooral in 
achterstandswijken worden aangetroffen. In zekere mate blijkt dit ook wel het geval, 
maar het verschil met de niet-achterstandswijken is ook weer niet erg groot. Wanneer 
bovendien (in een multilevel analyse) gecontroleerd wordt voor de andere risicofac-
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toren blijkt het effect van deze factor helemaal te verdwijnen. Dit betekent dat de 
grotere mate van sociale uitsluiting in achterstandswijken wordt veroorzaakt door de 
samenstelling van de buurt (er wonen relatief veel mensen met risicokenmerken) en 
niet door de buurt zelf. 

Iets dergelijks blijkt ook te gelden voor niet-westerse allochtonen. Hoewel zij in 
bovengenoemde opsomming nog wel op de achtste plaats staan, blijkt, wanneer 
gecontroleerd wordt voor de andere risicofactoren er geen direct effect op de mate 
van sociale uitsluiting. Niet-westerse allochtonen zijn meer uitgesloten omdat zij 
veel risicokenmerken bezitten en niet vanwege hun etnische afkomst op zichzelf.

Profi elen van risicogroepen
De mate van psychisch welbevinden blijkt veruit het sterkst samen te hangen met 
sociale uitsluiting. Een zeer groot deel van de verschillen in de mate van sociale 
uitsluiting wordt door deze ene factor verklaard. Vaak komen risicofactoren in 
combinatie met elkaar voor en kunnen zij elkaar versterken. Het blijkt dat voor de 
groep onder de 65 jaar de combinatie van een gering psychisch welbevinden, een 
slechte gezondheid, een laag inkomen en werkloosheid, een zeer groot effect heeft 
op de mate van sociale uitsluiting. Wanneer deze combinatie optreedt voegen andere 
risicofactoren nog maar weinig toe. Voor de groep 65-plussers wordt de meest 
verklarende combinatie gevormd door eveneens een geringe mate van psychisch 
welbevinden, een slechte gezondheid en een laag inkomen, maar in plaats van werk-
loosheid (een factor die voor deze groep niet relevant is) blijkt het niet verrichten van 
onbetaalde arbeid nog een belangrijke toevoeging. Dit laatste betekent ook dat het 
wel verrichten van onbetaalde arbeid voor deze leeftijdsgroep een beschermende 
factor tegen uitsluiting vormt.

Processen van sociale uitsluiting
De onderscheiden risicofactoren hoeven niet perse of niet alleen een direct effect op 
de mate van sociale uitsluiting te hebben. Verondersteld kan worden dat zij elkaar 
ook onderling beïnvloeden en dan indirect via deze andere factoren hun invloed doen 
gelden. Met behulp van een causaal model zijn de directe en indirecte effecten van 
de risicofactoren getoetst. De risicofactor die de sterkste samenhang met sociale 
uitsluiting laat zien, het psychisch welbevinden, moest in het causaal model worden 
weggelaten, omdat de richting van de causaliteit bij deze factor niet erg duidelijk is 
(leidt een geringe mate van psychisch welbevinden tot sociale uitsluiting óf leidt 
sociale uitsluiting tot een geringe mate van psychisch welbevinden). Wel is de alge-
mene gezondheid in het model opgenomen en deze blijkt vervolgens het sterkste 
directe effect te hebben. Op de tweede plaats komt het inkomen, gevolgd door het 
ontvangen van een ww-, abw- of wao-uitkering en beheersing van de Nederlandse 
taal. Ook het alleenstaand ouderschap heeft een relatief groot direct effect, maar een 
bijna even groot effect komt indirect, via het inkomen, tot stand. Gezien het feit dat 
eenoudergezinnen vaak over een laag inkomen beschikken is dit niet zo verwonder-
lijk. Opmerkelijk is dat het effect van uitkering wel overwegend direct verloopt. Ook 
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hier zou, evenals bij eenoudergezinnen, verondersteld kunnen worden dat de invloed 
van deze risicofactor vooral via de hoogte van het inkomen zou werken. Dit indirecte 
effect blijkt echter beperkt te zijn. Dit betekent dat voor uitkeringsontvangers hun 
relatief grote mate van sociale uitsluiting slechts voor een klein deel kan worden toe-
geschreven aan hun inkomen, en dat de positie van uitkeringsontvanger op zichzelf, 
dus onafhankelijk van dat inkomen, van grote invloed is. 

Opvallend is verder dat twee belangrijk geachte risicokenmerken, namelijk het 
opleidingsniveau en de etnische herkomst, geen directe invloed hebben op de mate van 
sociale uitsluiting. Het effect blijkt volledig tot stand te komen via andere risicofactoren. 
Een laag opleidingsniveau heeft invloed via een laag inkomen en een slechte gezondheid. 
Bij niet-westerse allochtonen loopt het effect via een laag opleidingsniveau, een slechte 
beheersing van de Nederlandse taal en geringe ict-vaardigheden. Tot deze laatste zijn in 
dit onderzoek niet alleen computervaardigheden gerekend, maar ook handelingen die in 
de moderne samenleving tot de basisvaardigheden behoren (zoals geld kunnen pinnen, 
een kaartje voor het openbaar vervoer uit automaat kunnen trekken). 

De hierboven beschreven causale ketens hebben betrekking op de groep onder de 
65 jaar. Omdat een aantal voor hen relevante risicofactoren (zoals het ontvangen van 
een ww-, abw-, wao-uitkering en een werkloosheidsverleden) niet relevant is voor 
de 65-plussers is voor deze laatste groep een aparte causale analyse verricht. Deze 
laat zien dat ook hier gezondheid het sterkste directe effect heeft, gevolgd door het 
inkomen. Daarnaast blijkt het verrichten van onbetaalde arbeid rechtstreeks van 
invloed (hoewel in beperkte mate) om sociale uitsluiting tegen te gaan.

Zowel voor de groep onder de 65 jaar als voor de 65-plussers blijkt te gelden dat 
het directe effect van leeftijd (minder uitsluiting naarmate men ouder is) deels te niet 
wordt gedaan door een tegengesteld indirect effect (meer uitsluiting naarmate men 
ouder is). Dit indirecte effect wordt veroorzaakt doordat ouderen minder gezond 
zijn en over minder ict-vaardigheden beschikken. Per saldo overheerst zowel voor de 
groep onder als boven de 65 jaar een beschermende werking van ouderdom. 

7.3 Slotbeschouwing

7.3.1 Opbrengst en vervolg
Sociale uitsluiting is een veelomvattend en complex verschijnsel en het is dan ook 
niet eenvoudig om dit met behulp van één cijfer weer te geven. In deze studie is een 
eerste proeve gedaan om toch een dergelijke index te ontwikkelen. Hiermee kan geen 
absolute grens worden aangegeven waarboven of waaronder er sprake is van sociale 
uitsluiting. Wél kan de relatieve positie van verschillende risicogroepen op deze index 
worden beschreven, hetgeen duidelijk maakt dat risicofactoren (soms sterk) kunnen 
variëren in hun effect op sociale uitsluiting. Een andere opbrengst van de in deze studie 
uitgevoerde exercitie is dat duidelijk wordt dat de belangrijkste tot nu toe gehanteerde 
beleidsindicatoren (inkomen, werk en werkloosheid), hoewel zij duidelijk samen-
hangen met sociale uitsluiting, toch slechts voor een beperkt deel de mate van sociale 
uitsluiting kunnen verklaren. Onafhankelijk van deze factoren spelen een aantal capa-
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bilities een grote rol. Met name gezondheid, maar ook beheersing van de Nederlandse 
taal bepalen in sterke mate de mate sociale uitsluiting. Opvallend is verder de sterke 
samenhang tussen sociale uitsluiting en het psychisch welbevinden van burgers. De 
wijze waarop de psychische gezondheid in dit onderzoek is gemeten (met een schaal 
voor ‘psychisch welbevinden in de afgelopen vier weken’), bleek echter niet adequaat 
om deze samenhang ook te duiden in termen van oorzaak en gevolg. 

De komende jaren zal het onderwerp sociale uitsluiting op de beleidsagenda blijven 
staan. Nederland heeft de verplichting om over dit onderwerp aan de eu te rappor-
teren aan de hand van een aantal op eu-niveau afgesproken beleidsindicatoren. Het 
onderhavige rapport heeft laten zien dat sociale uitsluiting zich ook op een andere 
manier laat onderzoeken, waarbij het accent sterker ligt op de kenmerken van sociale 
uitsluiting zelf en waarbij ook aandacht is voor het proces van uitsluiting. 

De in dit onderzoek geconstrueerde indexen voor de afzonderlijke dimensies 
van sociale uitsluiting en de algemene index kunnen in vervolgonderzoek worden 
gebruikt om ontwikkelingen in de tijd weer te geven. Met andere woorden: zij vormen 
een instrument om sociale uitsluiting te monitoren. Daartoe zal de index echter nog 
verbeterd moeten én kunnen worden. Met name zal een oplossing moeten worden 
gevonden voor meting van de dimensie ‘normatieve integratie’. Ook is in een vervolg-
onderzoek extra aandacht nodig voor het meten van de psychische gezondheid. Er kan 
niet worden volstaan met het actueel psychisch welbevinden (dat immers vooral een 
gevolg van sociale uitsluiting kan zijn). Er zullen meer concrete en ernstiger psychische 
ziekten en stoornissen in kaart moeten worden gebracht, met daarbij de vraag sinds 
wanneer men daarvan last heeft. Dat maakt het in beginsel mogelijk om vast te stellen 
of de psychische gezondheid een determinant of een gevolg van sociale uitsluiting is. 

7.3.2 Enkele beleidsimplicaties
Uitgaande van het proces van sociale uitsluiting (zie fi guur 2.2) kan het beleid ter 
bestrijding van sociale uitsluiting zich richten op preventie van risico’s of op com-
pensatie van (ondersteuning bij) de gevolgen van sociale uitsluiting. Bij beide typen 
beleid worden hieronder enkele kanttekeningen geplaatst. 

Preventie van risico’s 
Wanneer de bevindingen uit dit onderzoek worden afgezet tegen het huidige beleid, 
kan allereerst worden geconstateerd dat een aantal veronderstellingen waarop het 
huidige beleid sterk is gestoeld, wordt genuanceerd. Zo blijkt de groep ouderen in 
vergelijking met andere leeftijdsgroepen juist minder sociaal uitgesloten in plaats 
van meer. Ook blijkt de etnische herkomst niet op zichzelf een oorzaak van sociale 
uitsluiting te zijn, maar blijkt het effect volledig te verlopen via andere risicofactoren. 
En evenmin blijkt de buurt waarin men woont een zelfstandig effect te hebben op de 
mate van sociale uitsluiting. Voor de volledigheid dient wel te worden vermeld dat 
het dan om de algemene index van sociale uitsluiting gaat. Wanneer naar specifi eke 
dimensies wordt gekeken, dan blijkt dat ouderen wel slechter scoren op de dimensie 
sociale participatie; dat allochtonen, ook wanneer gecontroleerd wordt voor andere 
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risicofactoren, meer met materiële deprivatie te maken hebben en dat er wél sprake 
is van een zelfstandig buurteffect wanneer alleen naar de dimensie ‘veiligheid en 
wonen’ wordt gekeken. Maar voor andere dimensies en voor de algemene mate van 
sociale uitsluiting doen de hiervoor genoemde risicofactoren er op zichzelf niet toe.

Ook de beleidsaandacht voor ‘gender’ lijkt niet erg relevant als het om sociale 
uitsluiting gaat. Wel is er een specifi eke maar kleine groep vrouwen, namelijk de 
alleenstaande moeders, die in zo sterke mate sociaal uitgesloten is, dat beleids-
aandacht voor deze groep zeker op zijn plaats is. Eveneens een eye-opener in relatie tot 
het beleid is de bevinding dat inkomen en betaald werk een wat minder dominante 
invloed hebben voor de mate van sociale uitsluiting dan veelal wordt verondersteld. 
In het beleid ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting zijn het vooral deze 
twee aspecten waarop wordt gestuurd. Geconcludeerd kan worden dat sommige 
beïnvloedbare risicofactoren, die in het conceptueel model (zie fi guur 2.2.) zijn 
onderscheiden, in het beleid tot nu toe nogal overbelicht zijn, terwijl andere enigs-
zins onderbelicht zijn gebleven. Niet alleen de (psychische) gezondheid, maar met 
name ook het relatief grote effect van een slechte taalbeheersing springt daarbij in 
het oog. Deze laatste bevinding ondersteunt het beleid van verplichte taalcursus-
sen voor oud- en nieuwkomers. Van belang is op te merken dat ook een deel van de 
autochtonen te kampen heeft met geringe taalvaardigheden. Hoewel het hier een 
kleine groep betreft, is de toegenomen aandacht die de afgelopen jaren voor analfa-
betisme is ontstaan, vanwege de sterke impact van deze factor, zeer terecht. Ook de 
aandacht voor ict-vaardigheden lijkt op zijn plaats, hoewel daarbij dient te worden 
aangetekend dat deze factor alleen van invloed is gebleken op de dimensie sociale 
participatie. Het beleid om ict-vaardigheden te stimuleren beoogt vermoedelijk meer 
dan het tegengaan van sociaal isolement. Vooralsnog lijkt van dit ‘meer’ geen sprake. 

Tot slot lijkt beleidsaandacht voor de rol van onbetaalde arbeid zinvol. Voor 
65-plussers blijkt het verrichten van vrijwilligerswerk en/of mantelzorg een belang-
rijk middel om sociale uitsluiting tegen te gaan. Het stimuleren en faciliteren van 
onbetaalde arbeid verdient dan ook een expliciete plaats in het ouderenbeleid. 

Cumulatie van risicofactoren vraagt om integrale aanpak
De rode draad door dit rapport is, dat sociale uitsluiting een multidimensioneel 
verschijnsel is, en dat een groot aantal risicofactoren kan worden onderscheiden. Het 
gaat om een ‘breed’ verschijnsel, waarvoor dan ook een ‘breed’ beleid gewenst is; 
een beleid dat zoveel mogelijk problemen tegelijkertijd aanpakt; en dat gericht is 
op bestrijding van cumulatie van problemen. In het grotestedenbeleid heeft in het 
afgelopen decennium een dergelijke integrale aanpak invulling gekregen, waarbij het 
gaat om beleid ten aanzien van integratie, onderwijsachterstanden, armoedebeleid, 
reïntegratiebeleid, stedelijk vernieuwingsbeleid, jeugdbeleid, sociaal beleid en 
openbare gezondheidszorg. In 2002 is daar expliciet het terugdringen van sociaal-
economische gezondheidsverschillen aan toegevoegd. Gezien de bevindingen in het 
onderhavige onderzoek, waarin gezondheid zo’n belangrijke risicofactor is gebleken 
voor alle dimensies van sociale uitsluiting, is het opnemen van gezondheid in het 
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achterstandenbeleid uiterst relevant. In hoeverre hiermee in dit beleid ook het bevor-
deren van de psychische gezondheid (en het terugdringen van sociaal-economische 
verschillen op dit punt) is betrokken, is echter de vraag. Vooralsnog lijkt de aandacht 
vooral uit te gaan naar verbetering van lichamelijke gezondheid (met als doelstelling 
verlenging van de gezonde levensduur voor de lage sociaal-economische statusgroe-
pen). Expliciet opnemen van de psychische gezondheid, waar eveneens sprake is van 
grote sociaal-economische verschillen, lijkt wenselijk. 

Het accent bij bestrijding van armoede en sociale uitsluiting is de laatste jaren steeds 
meer bij uitstroom naar betaalde arbeid komen te liggen; beleid waarvoor gemeenten 
een steeds grotere verantwoordelijkheid hebben gekregen. Voor een succesvol reïnte-
gratiebeleid is aandacht voor de factor gezondheid (en met name de psychische com-
ponent) van groot belang. Een zekere mate van lichamelijke en psychische gezondheid 
is in het algemeen een belangrijke voorwaarde voor het succesvol afronden van een 
reïntegratietraject en voor het vinden van een betaalde baan. In het proces van sociale 
uitsluiting naar betaald werk zou bevordering van de (psychische) gezondheid daarom 
als onderdeel van een reïntegratietraject moeten kunnen worden opgenomen.

Is een wijkgerichte aanpak effectief?
In de hiervoor geschetste integrale aanpak staat een wijkgerichte benadering centraal. 
Landelijk beleid heeft zich op veel terreinen meer en meer vertaald in lokaal beleid, 
dat weer sterk is geconcretiseerd in wijkgerichte projecten. In het grotestedenbeleid 
en in het beleid ter vermindering van de sociaal-economische gezondheidsverschillen 
vormen de bewoners van achterstandswijken een expliciete doelgroep. Voorzover 
in probleemwijken concentraties van burgers met problemen worden gevonden, 
kan deze aanpak als effi ciënt worden beoordeeld. Toch kunnen hierbij, gezien de 
bevindingen uit het onderhavige onderzoek sociale uitsluiting, ook enkele vraagtekens 
worden geplaatst. Op de eerste plaats blijkt dat de sociaal-economische status 
van de buurt geen zelfstandig effect heeft op de mate van sociale uitsluiting (met 
uitzondering van de dimensies veiligheid en wonen). Dit zou inhouden dat verbe-
tering van buurtkenmerken op zichzelf geen vermindering brengt in de mate van 
sociale uitsluiting van de bewoners van achterstandswijken. Alleen voorzover een 
wijkgerichte aanpak rechtstreeks gericht is op de individuele situatie van personen 
of huishoudens, kan hun positie worden verbeterd. Op de tweede plaats kunnen 
vraagtekens worden gezet bij de mate van concentratie van sociaal uitgeslotenen in 
achterstandswijken. Hoewel er relatief meer sociale uitsluiting in deze wijken wordt 
aangetroffen, zijn de verschillen met niet-achterstandswijken ook weer niet al te 
groot. Bovendien zullen de verschillen in de toekomst nog verder kunnen afnemen, 
afhankelijk van het huisvestingsbeleid in gemeenten. Naarmate er een intensiever 
spreidingsbeleid wordt gevoerd, wordt de concentratie van probleemhuishoudens 
in bepaalde wijken minder. Hierdoor vermindert de mate van sociale uitsluiting van 
individuele huishoudens echter niet, maar wordt alleen minder zichtbaar. Met een 
aanpak die vooral is gericht op achterstandswijken, wordt dan echter wel een belang-
rijk deel van de doelgroep gemist. Bij een succesvol spreidingsbeleid betreft dit zelfs 
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een groeiend deel. In een beoordeling van de effectiviteit en effi ciëntie van de wijkge-
richte aanpak, zou dit aspect dienen te worden meegewogen. 

Compensatie
Voor groepen bij wie op enig aspect verslechtering optreedt en die niet meer in staat 
zijn om zelf hun situatie te verbeteren, zouden mogelijkheden tot compensatie kunnen 
worden onderzocht. Dit geldt met name wat betreft het inkomen bij chronisch zieken 
en ouderen. Beide groepen zijn niet of nauwelijks in staat om zelf extra inkomen 
te verwerven. Met name de mensen met een slechte gezondheid hebben volgens dit 
onderzoek te maken met een grote mate van materiële deprivatie. Niet alleen hebben 
zij een relatief laag inkomen, zij hebben ook vaak meer kosten. Voor de 65-plussers 
geldt dat hun inkomensontwikkeling, mede dankzij het overheidsbeleid, tot voor kort 
positief geweest. In de periode 1990 en 2000 is het inkomen van de minima onder de 
65-plussers sterk verbeterd vergeleken met dat van de andere minima. Het percentage 
onder de lage inkomensgrens ligt voor 65-plussers lager dan bij de groep onder de 
65 jaar (Armoedemonitor 2003). In het onderhavige onderzoek naar sociale uitsluiting 
laten zij dan ook geen grotere mate van materiële deprivatie zien. Echter met de 
recente en nieuwe kabinetsvoorstellen lijkt aan deze gunstige ontwikkeling voor de 
oudere minima een einde te komen. Zowel voor de aow-ers als voor de chronisch 
zieken en gehandicapten kunnen de (verhogingen van) eigen bijdragen in de zorg-
kosten hard aankomen, zeker omdat zij geen of weinig mogelijkheden hebben om 
additioneel inkomen te verwerven. Ten aanzien van de gekozen oplossing om via de 
bijzondere bijstand hiervoor te compenseren dient bedacht te worden dat met name 
laag opgeleide ouderen en zieken over beperkte ‘bureaucratische vaardigheden’ 
beschikken en problemen zullen hebben om dergelijke hulp te vragen.

Maatschappelijke ondersteuning en eigen verantwoordelijkheid 
Bij sociale uitsluiting blijkt het vaak te gaan om mensen die psychisch niet sterk in 
hun schoenen staan, mensen die ‘niet lekker in hun vel zitten’. Of dit nu oorzaak of 
gevolg is, feit is dat voor deze mensen verbetering van hun psychische gesteldheid van 
groot belang is, wil hun situatie verbeteren (c.q. wil er sprake zijn van terugdringing 
van sociale uitsluiting). De Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) die in voor-
bereiding is, is mede bedoeld voor deze groep. Deze wet beoogt dat ‘iedereen, oud 
en jong, gehandicapt en niet-gehandicapt, autochtoon en allochtoon, mét en zonder 
problemen, volwaardig aan de samenleving kan deelnemen’. De wijze waarop dit 
beleid wordt uitgewerkt, noopt tot een kanttekening: veel explicieter dan voorheen 
wordt de eigen verantwoordelijkheid voorop gesteld. Mensen dienen zoveel mogelijk 
hun eigen problemen op te lossen of hun eigen hulp te organiseren, eventueel met 
hulp van familie, vrienden of vrijwilligers. Het is de vraag of de groep met een grote 
mate van sociale uitsluiting gepaard gaande met een slechte psychische gezondheid 
en vaak ook met een gering sociaal netwerk, voldoende daadkracht én mogelijkheden 
heeft om deze hulp zelf te organiseren. Uitgangspunten van de wmo zijn: ‘Niet leunen, 
maar steunen’ en ‘de burger meer aanspreken op eigen verantwoordelijkheid’. Deze 
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werken echter alleen als mensen zelf in staat zijn ondersteuning te vinden en te regelen; 
als mensen zelf deze verantwoordelijkheid aankunnen. Het is daarom de vraag of de 
visie achter de wmo niet te hoog is gegrepen voor de groep die juist het hardst deze 
maatschappelijke ondersteuning nodig heeft. Het lijkt zinvol om bij de verdere uit-
werking van deze wet rekening te houden met de groep die onvoldoende in staat is om 
eigen verantwoordelijkheid te nemen.
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Summary

This study was carried out in response to the fact that, while there has been a great 
deal of political and policy attention for the theme of social exclusion in recent years, 
there is little clarity about precisely what the term means. Although reducing social 
exclusion has become a key objective of government policy in recent years, the best 
way of measuring the degree of success in achieving this objective is unclear. The 
literature refers to ‘underdevelopment’ of the concept, from the point of view of 
policy, theory and methodology. Agreements have however now been reached at eu 
level on a number of policy indicators which can be used to describe social exclusion 
and which are aimed at fostering comparability between countries. The monitoring 
activities in relation to these eu agreements provide an insight into the development 
of individual risk factors that increase the chance of social exclusion, but provide 
too little information on the overall phenomenon that is called ‘social exclusion’. 
The Social and Cultural Planning Offi ce (scp) therefore set up this study in consul-
tation with the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment, fi rst to arrive at a 
more precise defi nition of the concept of social exclusion and then to look at ways of 
observing this phenomenon empirically. A new database was set up for this in 2003, 
for which a verbal survey was held in 860 private households. 

1 Elaboration of the concept ‘social exclusion’

Although the term ‘social exclusion’ has come into use relatively recently, this does 
not mean that the social phenomena to which it – implicitly – refers are also recent. 
In the 1980s Dutch politicians and policymakers spoke of a ‘social divide’, a refe-
rence to the growing gulf at that time between those in work and those out of work. 
As with social exclusion today, there was no clear defi nition of how this division 
manifested itself. Both terms can be seen as a topos: an image that can be invoked 
without further explanation, simply by using the word in question. 

Once social exclusion made its way explicitly on to the policy agenda of the European 
Union, and thus of the individual member states, more attention began to be given 
to defi ning and specifying the concept more closely. The policy to combat social 
exclusion will after all have to be evaluated, and to do this it will be necessary to 
establish what social exclusion entails, what indicators can be used to establish its 
existence and which factors infl uence it. 

Difference between social exclusion and poverty
The debate on what social exclusion actually means in concrete terms is fed mainly 
by scientists and researchers who were concerned with the problem of poverty in the 
1990s. The reason for this is the shift in policy that took place at the end of the 1990s 
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from poverty to social exclusion. This led to segregation of the two concepts in both 
literature and research. Poverty and social exclusion, it was argued, differ from each 
other in a number of respects:
– static versus dynamic: poverty relates to a given income situation, while social exclu-

sion has to do with a process of impoverishment and a lack of future prospects; 
– unidimensional versus multidimensional: poverty relates to a single dimension, namely 

a shortage of fi nancial resources, whereas social exclusion involves defi ciencies in 
several dimensions (income, paid work, education, housing, etc.); 

– distributional versus relational dimension: poverty relates to the distribution of income 
and goods, whereas social exclusion involves relational aspects such as social par-
ticipation, integration, social engagement and the sharing of norms and values;

– individual versus environmental dimension: poverty arises due to a lack of personal 
resources, whereas social exclusion derives from a lack of ‘community resources’, 
including an adequate social infrastructure. 

This sharp demarcation between social exclusion and poverty also attracts criticism 
in the literature, however. Some authors argue that poverty can also be defi ned in a 
broad sense, in line with the eu defi nition which defi nes those in poverty as: indivi-
duals or families with ‘resources (material, cultural and social) that are so limited 
as to exclude them from the minimum acceptable way of life in the Member State in 
which they live.’ This broad defi nition, these authors argue, is no different from the 
defi nition of social exclusion. But some authors do point to an essential difference: 
although defi ciencies other than fi nancial shortages are included in the broad defi -
nition of poverty, the reason for those defi ciencies is always fi nancial. In the case of 
social exclusion, by contrast, there may be other causes, such as illness, old age and 
discrimination. Differentiating between social exclusion and poverty has made a 
number of aspects of social exclusion clearer; however, this does not yet lead directly 
to a well-considered defi nition.

Social exclusion defi ned in terms of risk factors
The diffi culty of providing a good defi nition of social exclusion is illustrated by 
the defi nition given by the British government in its ‘Social Exclusion Unit 2001’: ‘a 
short-hand term for what can happen when people or areas suffer from a combina-
tion of linked problems such as unemployment, poor skills, low incomes, poor hou-
sing, high crime environment, bad health and family breakdown’. Social exclusion 
is thus seen as a potential consequence of a number of risk factors, without that con-
sequence being spelled out. What may be understood by the term social exclusion is 
left implicit. The same approach is taken in the research carried out by the member 
states in the context of the eu agreements. To monitor their policy to combat social 
exclusion, they describe the development of a number of factors which are assumed 
to increase the risk of social exclusion (risk factors). In the selection of risk factors, 
attention focuses mainly on employment and income.
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Towards a defi nition of social exclusion
The thought given to the concept of social exclusion has led to a number of choices. 
The most important of these choices is that the distinction between poverty and 
social exclusion should not be emphasised further, but that the poverty dimension 
should be integrated in the concept of social exclusion, which will thus cover both 
immaterial and material living conditions, both the relational and the distributional 
aspects. In other words, social inclusion means that citizens are given a full place 
in both the socio-cultural and the economic/structural domain. Social exclusion 
occurs when a person suffers long-term disadvantage in both domains and where 
there is no prospect of an improvement in the future. In more concrete terms, social 
exclusion is defi ned in terms of (defi ciencies in) the following four areas:
Socio-cultural dimension
1 insuffi cient social participation, lack of social support;
2 insuffi cient normative integration (insuffi cient compliance with core norms and 

values);
Economic/structural dimension
3 material deprivation;
4 insuffi cient access to ‘social rights’ (education, housing, health care, safety).
 
In addition a clear distinction is made between the risk factors that increase the risk 
of social exclusion and the features of social exclusion itself (see fi gure 2.2). This 
indicates that social exclusion cannot be defi ned in terms of risk factors, but is only 
infl uenced by them. For example, a low income is a risk factor, but social exclusion 
only occurs if that low income leads to material deprivation (payment arrears, pro-
blematic debt, insuffi cient money for everyday necessities). 

To date, the trend in social exclusion has been mapped out by the eu member states 
primarily by measuring the trend in risk factors. Based on the distinction outlined 
above between risk factors and features of social exclusion, the development in the 
degree of social exclusion ought to be measured on the basis of ‘defi ciencies’ in the 
four dimensions identifi ed. The analyses show that this is not easy for some aspects; 
in particular ‘insuffi cient normative integration’ has proved to be a dimension that is 
diffi cult to operationalise. 

2 The main research results

The conceptual model containing the risk factors and features of social exclusion 
served as a guideline for the analyses of the newly collected data. First the extent to 
which the identifi ed risk factors correlate with the four dimensions of social exclu-
sion were examined. A general social exclusion index was then constructed on the 
basis of the various dimensions and their underlying indicators . This was followed 
by a multivariate analysis to investigate whether the risk factors have independent 
effects, on the basis of which a number of risk profi les were constructed. Finally, 
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a causal model was used to examine how the process of social exclusion unfolds 
through risk factors. 

On the basis of theory, research and policy, some twenty risk factors were selected 
in this study which are assumed to increase the risk of social exclusion . A large 
number of indicators was also included for each of the four dimensions of social 
exclusion . In view of the large numbers involved, only a small selection will be dis-
cussed below.

The data were collected in 860 households, in which the head or their partner was 
interviewed. Special efforts were made to reach residents of disadvantaged neigh-
bourhoods, with the aim of limiting the selective dropout of groups at risk of social 
exclusion. After reweighting, the research population could be regarded as represen-
tative of the Dutch population aged over 25 years and living in independent house-
holds.

Social participation
The dimension ‘social participation’ was divided into several components, namely 
societal participation (defi ned as the performance of paid and/or unpaid work), 
informal social participation (contacts with family, friends, etc.) and organised 
social participation (membership of associations, church attendance, etc.). With 
regard to societal participation, a substantial proportion of the population – 33% 
– are ‘excluded’. This naturally applies relatively more for older persons: 67% of the 
over-65s perform neither paid nor unpaid work (in the form of voluntary work or 
informal caring), compared with 22% of those aged under 65. This wide difference 
is explained almost entirely by the absence of paid work among pensioners; the per-
centage performing unpaid work is virtually the same for both age groups (30% and 
34%, respectively). 

A large section of the public (almost half) have no contacts through membership 
of associations. Only a small group can be said to be genuinely socially isolated, 
however, in the sense that they have virtually no contacts via an informal social net-
work: around 6% have contact with family or friends a maximum of once a month. 
The percentage who have fewer contacts than their peers but who would like to have 
more contacts is almost double this fi gure, at 11%. In absolute fi gures, this repre-
sents more than one million adults. 

Virtually all the identifi ed risk groups have a higher chance of various indicators for 
this dimension of social exclusion. There is virtually no difference between men and 
women, though women are slightly less often members of associations and of political 
organisations and interest groups, while on the other hand they receive rather more 
social support from informal social networks. Residents of disadvantaged neighbour-
hoods are also found not to form a clear risk group as regards social participation.
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Normative integration
The dimension ‘normative integration’ was not well measured by the questions 
contained in this survey. Although all indicators included were intended to ascer-
tain whether respondents endorsed the norms and values of Dutch society, virtually 
no correlation was found between these indicators, and sometimes they actually 
opposed each other. With regard to views on breaking the law, the percentage of 
respondents who do not consider this overly serious depends greatly on the question 
formulation. For example, only a small minority (5%) agree with the statement that 
breaking the law is not serious as long as you are not caught, whereas more than half 
have no problem at all with undeclared work. The indicators included in the survey 
to measure belief in citizenship and trust in society generated fairly high percen-
tages of persons who are ‘excluded’. For example, a third are not terribly interested 
in what happens in society; almost half are not actively involved in their neighbour-
hood; and again almost half have no trust in their fellow citizens. A few risk groups 
score slightly higher on these aspects, but the difference compared with the non-risk 
groups is limited. Overall, little correlation was found between belonging to a risk 
group and normative integration, at least as this was measured in this study. 

Material deprivation
In order to establish the degree of material deprivation, respondents were asked 
about diffi culties with making ends meet, about the adequacy of their income for 
basic everyday needs and about what opportunities there were for obtaining fi nan-
cial support. 

Roughly one in 12 households were found to be in a very vulnerable fi nancial posi-
tion. 8% have payment arrears, 9% experience many diffi culties in paying their fi xed 
costs and 9% are continually worried about their fi nancial situation. 7% have insuf-
fi cient money for primary needs such as a hot meal every day. This fi gure rises to 19% 
for less essential expenditure such as having a week’s holiday each year. Three-quar-
ters of households with severe fi nancial problems believe they will be able to borrow 
money (from family, friends or a bank). For a very small percentage of households 
(2%) this possibility is entirely ruled out. 

A large proportion of the risk factors identifi ed correlate – sometimes strongly 
– with the various indicators of material deprivation. In many risk groups the chance 
of material deprivation is between three and fi ve times higher than among the non-
risk groups. Among the over-65s, by contrast, the chance is much smaller than for 
those aged under 65. 

Access to ‘social rights’
In this study, ‘social rights’ were subdivided into access to education, health care, 
social institutions, housing and safety. Business services was also added to this list, 
even though this is not a true ‘social right’ because it is not infl uenced by the govern-
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ment. The fi ndings showed that – as a consequence of fi nancial reasons – 14% of res-
pondents have received less education than they would have liked; 4% of households 
with school-age children are unable to meet the school fees (and are therefore in 
payment arrears); in 16% of households at least one family member had to wait more 
than four weeks for health care or treatment in the preceding year; roughly the same 
percentage had to endure long waiting times or were badly treated by benefi ts agen-
cies and other social institutions. The fi gures for the various indicators of housing 
inadequacy are also around 15%: 14% experience a great deal of nuisance in their 
residential neighbourhood; 13% would defi nitely like to move; and 14% of tenants 
sometimes have problems with their landlord. One in fi ve are dissatisfi ed with their 
residential environment; the percentage who are dissatisfi ed with the home itself is 
signifi cantly lower, at 8%. One in three residents feel unsafe in their neighbourhood 
and 8% do not feel safe if they are at home alone in the evening. As regards exclu-
sion from business services, 7% have been refused services in the past two years by 
banks, insurance companies or mail-order companies.

In contrast to social participation and material deprivation, a smaller number of risk 
factors appear to infl uence this dimension, their effect is less marked and the dif-
ferent risk groups are exposed to more specifi c risks. For example, benefi t claimants 
and people in poor health experience a relatively large number of restrictions in their 
access to institutions, but are not at increased risk in terms of housing and safety. 
There is virtually no aspect on which older persons, women, single persons and 
people with a low education level suffer reduced access to any of these social rights.

A general index for social exclusion
One of the objectives of this study was to investigate whether it would be possible to 
construct a general index for social exclusion. The study therefore examined whether 
the various dimensions and underlying indicators correlate with each other in such 
a way as to refer to a single underlying concept that can be termed social exclusion. 
With the exception of the dimension ‘normative integration’, this proved to be pos-
sible. It proved possible to construct a workable scale (index) which could be used to 
express the degree of social exclusion in a single fi gure. It should be borne in mind 
that this fi gure indicates only a relative position. Based on this index, the risk groups 
presented in table s.1 suffer a relatively high degree of social exclusion (ranked in 
order of the highest index for social exclusion).



173Summary

Table S.1 Main risk groups for social exclusion; average score on index and percentage with 

an index >1 (= social exclusion present)

average score 
on index % with index >1

1 people in (very) poor health 1.26 45

2 people with low psychological well-being 1.17 42

3 households with an income of less than 105% of the social minimum 
income 1.07 39

4 single-parent families 0.97 41

5 households with several periods of unemployment in the past fi ve 
years (only households <65 years) 0.90 30

6 households in receipt of unemployment, social assistance or disability 
benefi t (only households <65 years) 0.75 28

7 households with an income in the lowest income quintile 0.70 30

8 non-Western ethnic minorities 0.62 27

9 people with a poor command of the Dutch language 0.59 21

10 households with no working members (only households <65 years) 0.55 24

Source: SCP (SU’03)

It is striking that health characteristics correlate strongly with social exclusion, 
whereas not having paid work (in households aged under 65 years) appears only in 
tenth place in the rankings. Another striking fi nding is that older persons do not 
appear in the above list of risk groups, whereas they are in poorer health and have 
a lower income. This fi nding contrasts with the general picture of pensioners as a 
vulnerable group. In terms of social exclusion, this picture is based mainly on social 
isolation and poverty; when it comes to the dimension ‘social participation’, the 
over-65s do achieve a lower score than the rest. However, they suffer from material 
deprivation signifi cantly less often and also have fewer problems with social institu-
tions and with issues relating to safety and housing. It should be stressed that this 
is a relative position compared to the other age groups. There are of course older per-
sons who do encounter these dimensions of exclusion, but the percentage of them 
appears to be lower than in the rest of the population. The explanation for the fact 
that old age is a protective rather than a risk factor must probably be sought in the 
different behaviour, different needs and different costs of older persons.

A comment needs to be made here about the absence of the socio-economic status 
of the residential neighbourhood from the above ‘top 10’ of risk factors. At the start 
of this study it was assumed that social exclusion would be found a phenomenon 
mainly of deprived neighbourhoods. To some degree this is found to be the case, but 
the difference compared with non-deprived neighbourhoods is not very great. More-
over, after controlling for the other risk factors using multilevel analysis, the effect 
of this factor disappears altogether. This means that the greater degree of social 
exclusion in disadvantaged neighbourhoods is caused by the population profi le of 
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the neighbourhood (in that a relatively large number of people with risk characteris-
tics live there), and not by the neighbourhood itself.
 
Something similar is also found for members of non-Western ethnic minorities. 
Although they appear at number 8 in the above list, after controlling for other risk 
factors it is found that their ethnicity has no direct effect on their degree of social 
exclusion. Non-Western immigrants are more excluded because they have lots of risk 
characteristics, not because of their ethnic origin itself.

Profi les of risk groups
The factor ‘psychological well-being’ shows by far the strongest correlation with 
social exclusion: a very high proportion of the differences in degree of social exclu-
sion is explained by this one factor. Risk factors often occur in combination and can 
reinforce each other. The study fi ndings show that – for the population aged under 
65 – the combination of low psychological well-being, poor health, low income and 
unemployment has a very major impact on the degree of social exclusion. Where 
this combination occurs, other risk factors add little. Among the over-65s, too, the 
combination of risk factors with the highest explanatory power for social exclusion 
is also low psychological well-being, poor health and low income, but in place of 
unemployment (a factor that is not relevant for this group), not performing unpaid 
work is also a signifi cant factor. This means that performing unpaid work protects 
this age group from exclusion.

Processes of social exclusion
The various risk factors need not by defi nition, or at least not only, have a direct effect 
on the degree of social exclusion. It may be assumed that they also infl uence each 
other and thus also have an indirect infl uence through other factors. The direct and 
indirect effects of the risk factors for social exclusion were tested in the study using a 
causal model. The risk factor showing the strongest correlation with social exclusion 
– psychological well-being – had to be left out of the model because the direction of 
the causality is not very clear for this factor (does low psychological well-being lead 
to social exclusion or does social exclusion lead to low psychological well-being?). 
The model does include general health, which is found to have the strongest direct 
effect. Income takes second place, followed by being in receipt of unemployment, 
social assistance or disability benefi t and having a poor command of the Dutch lan-
guage. Single-parenthood also has a relatively major direct effect, but its indirect 
effect, via income, is almost as great – hardly surprising, given that single-parent 
families often have a low income. What is striking is that the effect of being in 
receipt of benefi t is primarily a direct one. It might be assumed, as with single-parent 
families, that the infl uence of this risk factor would operate mainly via the level of 
income, but in fact this indirect effect proves to be limited. This means that the rela-
tively high degree of social exclusion of benefi t claimants can be attributed to only a 
small extent to their income, and that the position of the benefi t recipients itself, i.e. 
independent of their income, has a major infl uence.
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Also striking is the fact that two risk characteristics that are considered important, 
namely education level and ethnic origin, have no direct infl uence on the degree of 
social exclusion. Instead, their effect is entirely indirect, via other risk factors. The 
infl uence of a poor education operates via a low income and poor health; among 
non-Western ethnic minorities, the effect operates through a low education level, 
poor command of Dutch and poor ict skills. In this study, ict skills include not 
only computer skills, but also activities that may be counted as basic skills in a 
modern society (e.g. the ability to use cash machines, buy public transport tickets 
from automatic vending machines, etc.).
 
The causal chains described above relate to the population aged under 65 years. As 
a number of the risk factors that are relevant for them (such as being in receipt of 
unemployment, social assistance or disability benefi t and having a history of unem-
ployment) are not relevant for the over-65s, a separate causal analysis was performed 
for this latter group. It was found that, here too, health has the strongest direct 
effect, followed by income. Performing unpaid work also has a direct (though limi-
ted) infl uence in combating social exclusion.

In both population groups – those aged under 65 as well as the over-65s – the indi-
rect effect of age (decreasing social exclusion with increasing age) is partly cancelled 
out by an opposing indirect effect (more exclusion with increasing age). This indirect 
effect is caused by the fact that older persons are less healthy and possess fewer ict 
skills. On balance, however, old age proves to have a protective effect both for those 
aged under 65 years and for the over-65s. 

3 Outcome and follow-up

Social exclusion is a wide-ranging and complex phenomenon and is therefore not 
easy to represent with a single fi gure. Despite this diffi culty, this study made a 
fi rst attempt to develop such a numerical index. This does not allow an absolute 
threshold to be drawn above or below which social exclusion can be said to exist. 
What it does do is allow the relative position of various risk groups to be described, 
and makes clear that risk factors can vary (sometimes widely) in their effect on 
social exclusion. Another outcome of this study is that it demonstrates clearly that 
the main policy indicators employed to date (income, work and unemployment), 
although they show a clear correlation with social exclusion, can only partly explain 
the degree of exclusion. A number of ‘capabilities’ play a key role, independently of 
these factors; in particular health, but also command of the Dutch language, are 
important determinants of social exclusion. 

Also striking is the strong correlation between social exclusion and psychological 
well-being. The way in which psychological health was measured in this study (with 
a scale for ‘psychological well-being in the last four weeks’), proved however not to 
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be adequate to demonstrate the direction of this correlation in terms of cause and 
effect.
 
The theme of social exclusion is set to remain on the policy agenda in the years 
ahead. The Netherlands has an obligation to report to the eu on this topic on the 
basis of a number of policy indicators agreed at eu level. This study has shown that 
social exclusion can also be investigated in another way, with a stronger emphasis 
on the characteristics of social exclusion itself and with attention for the process of 
exclusion.
 
The indices constructed in this study, both those for the individual dimensions of 
social exclusion and the general index, could be used in follow-up research to map 
out trends over time. In other words, they provide an instrument for monitoring 
social exclusion. For this to be possible, however, the index will need to be impro-
ved. In particular, a solution will have to be found to the problem of measuring 
the dimensions ‘normative integration’. Further research will also have to devote 
extra attention to measuring psychological well-being. It is not suffi cient simply to 
measure the respondents’ present state of psychological well-being (which may in 
fact be primarily a consequence of social exclusion). More concrete and more serious 
psychological illnesses and disorders will have to be charted, and respondents will 
need to be asked how long they have suffered from them. In principle, this should 
make it possible to determine whether psychological health is a determinant or a 
consequence of social exclusion. 
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Bijlage A Lijst van indicatoren op het gebied van armoede 
en sociale uitsluiting

Het Comité voor sociale bescherming van de Europese Unie heeft in oktober 2001 
overeenstemming bereikt over de volgende indicatoren voor sociale uitsluiting (die 
naar plaats van bijeenkomst (Laken, België) ook wel de ‘Laken-indicatoren’ worden 
genoemd). 

Primaire indicatoren

 indicator  defi nitie

gegevensbronnen + 
laatst beschikbare 
jaar

1 percentage lage inko-
mens na overdrachten, 
naar…:

percentage personen in huishoudens met een 
totaal equivalent huishoudinkomen onder 60% van 
het nationaal equivalent mediaan inkomen, naar….

Eurostat ECHP 1997

1a naar leeftijd en geslacht leeftijdsgroepen:
0–15, 16–24, 25–49 , 50–64, ≥ 65 jaar
Onderverdeling naar geslacht voor alle leeftijds-
groepen + totaal.

Eurostat ECHP 1997

1b naar meest voorkomende 
beroepsstatus

1. werknemer, 2. zelfstandige, 3. werkloos, 
4. gepensioneerd, 5. inactieven-overige.
onderverdeling naar geslacht voor alle categorieën 
+ totaal.

Eurostat ECHP 1997

1c naar type huishouden 1.  eenpersoonshuishouden, <30 jaar
2.  eenpersoonshuishouden, 30-64 jaar
3.  eenpersoonshuishouden, ≥ 65 jaar
4.  2 volwassenen zonder kind ten laste; ten 
     minste één persoon 65+
5.  2 volwassenen zonder kind ten laste, beiden
     <65 jaar
6.  overige huishoudens zonder kind ten laste
7.  alleenstaande ouders, een of meer kinderen 
     ten laste
8.  2 volwassenen, 1 kind ten laste
9.  2 volwassenen, 2 kinderen ten laste
10.  2 volwassenen, 3+ afhankelijke kinderen
11.  overige huishoudens met kinderen ten laste
12.  totaal

Eurostat ECHP 1997

1d naar eigendom of huur-
verhouding

1. eigenaar of vrij van huur
2. huurder
3. totaal

Eurostat ECHP 1997

2 inkomensverdeling S80/20: verhouding tussen het nationaal equiva-
lent inkomen van de bovenste 20% van de inko-
mensverdeling tot de onderste 20%.

Eurostat ECHP 1997
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Primaire indicatoren

 indicator  defi nitie

gegevensbronnen + 
laatst beschikbare 
jaar

3 blijvend laag inkomen percentage personen in huishoudens met een 
totaal equivalent huishoudinkomen onder 60% 
van het nationaal equivalent mediaan inkomen in 
jaar n en (ten minste) twee jaren van de jaren n-1, 
n-2, n-3. 
onderverdeling naar geslacht + totaal.

Eurostat ECHP 1997

4. relatieve mediane lage 
inkomenskloof

verschil tussen het mediaan inkomen van personen 
onder de lage-inkomensdrempel en de lage-inko-
mensdrempel, uitgedrukt als percentage van de 
lage-inkomensdrempel.
onderverdeling naar geslacht + totaal.

Eurostat ECHP 1997

5. regionale cohesie coëffi ciënt van de variatie van de netto arbeids-
deelname op NUTS 2-niveau

Eurostat LFS (2000)

6. langdurige werkloosheid totale langdurige werkloze bevolking ( 12 maanden; 
ILO-defi nitie) als percentage van de totale actieve 
bevolking.
onderverdeling naar geslacht + totaal.

Eurostat LFS (2000)

7. personen in werkloze 
huishoudens

personen tussen 0 – 65 (0 – 60) jaar in huishou-
dens waar niemand van de in aanmerking komende 
huishoudens levende personen werkt. In aanmer-
king komen alle huishoudens behalve die waar 
iedereen in een van onderstaande categorieën valt:
– <18 jaar
– tussen 18 – 24 jaar, onderwijs volgend en niet 
actief
– 65 (60) jaar of ouder en niet werkend

Eurostat LFS (2000)

8. vroegtijdige schoolverla-
ters die geen onderwijs 
of opleiding volgen

aandeel van de totale bevolking tussen 18 en 24 
jaar dat ISCED-niveau 2 of minder heeft bereikt en 
geen onderwijs of opleiding volgt. 
onderverdeling naar geslacht + totaal.

Eurostat LFS (2000)

9. levensverwachting bij 
geboorte

aantal jaren dat iemand naar verwachting zal leven, 
beginnend bij 0, voor mannen en vrouwen 

Eurostat Bevolkings-
statistieken

10 eigen gezondheidsbe-
leving naar inkomens-
niveau

verhouding tussen de percentages in de laagste en 
hoogste quintielgroep (naar equivalent inkomen) 
van de bevolking van 16 jaar en ouder die hun 
gezondheidstoestand volgens de WHO-defi nitie als 
slecht of zeer slecht aanmerken.
onderverdeling naar geslacht + totaal.

Eurostat ECHP 1997

Bron: Comité voor sociale bescherming, oktober 2001

(vervolg)
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Secundaire indicatoren

 indicator  defi nitie
gegevensbronnen + 
laatst beschikbare jaar

11. spreiding rond de lage 
inkomensdrempel

personen in huishoudens met een totaal 
equivalent huishoudinkomen onder de 40%, 
50% en 70% van het mediaan nationaal 
equivalent inkomen

Eurostat ECHP 1997

12. percentage lage inkomens 
op een bepaald tijdstip

basisjaar ECHP 1995.
1. relatief percentage lage inkomens in 1997 
(=indicator 1)
2. relatief percentage lage inkomens in 1995 
vermenigvuldigd met de infl atiecoëffi ciënt 
van 1994/1996

Eurostat ECHP 1997

13. percentage lage inkomens 
vóór overdrachten

relatief percentage lage inkomens waarbij het 
inkomen als volgt wordt berekend:
1. inkomen exclusief alle sociale overdrach-
ten
2. inkomen inclusief ouderdoms- en nabe-
staandenpensioenen
3. inkomen na alle sociale overdrachten 
(=indicator 1) 
onderverdeling naar geslacht + totaal

Eurostat ECHP 1997

14. Gini-coëffi ciënt de verhouding van cumulatieve aandelen 
van de bevolking ingedeeld volgens het 
inkomensniveau, tot het cumulatieve aandeel 
van het totale bedrag dat door hen wordt 
ontvangen

Eurostat ECHP 1997

15. blijvend laag inkomen 
(onder 50% van het medi-
aan inkomen)

personen in huishoudens met een totaal 
equivalent huishoudinkomen in jaar n en (ten 
minste) twee jaren van de jaren n-1, n-2, n-3 
onder de 50% van het mediaan nationaal 
equivalent inkomen.
onderverdeling naar geslacht + totaal

Eurostat ECHP 1997

16. aandeel langdurige werk-
loosheid

totale langdurig werkloze bevolking (12 
maanden; ILO-defi nitie) als percentage van 
de totale werkloze bevolking.
onderverdeling naar geslacht + totaal.

Eurostat LFS 2000

17. zeer langdurige werkloos-
heid

totale zeer langdurig werkloze bevolking (24 
maanden; ILO-defi nitie) als percentage van 
de totale actieve bevolking.
onderverdeling naar geslacht + totaal.

Eurostat LFS 2000

18. personen met een laag 
opleidingsniveau

opleidingsniveau ISCED-niveau 2 of lager 
voor volwassenenonderwijs naar leeftijds-
groepen (25-34, 35-44, 45-54, 55-64 jaar) 
onderverdeling naar geslacht + totaal 

Eurostat LFS 2000

Bron: Comité voor sociale bescherming, oktober 2001
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Bijlage B Responsverantwoording

In de volgende tabellen wordt enige informatie gegeven over de respons van het 
onderzoek su2003

Tabel B.1 Respons in de twee wijksoorten

wijken met lage 
statusscore

wijken met gemiddelde of 
hogere statusscore totaal

aantal procent aantal procent aantal procent

geslaagd gesprek 431 7,8 429 9,2 860 8,4

niemand aanwezig 3321 60,4 2677 57,2 5998 58,9

weigeringen 1397 25,4 1284 27,4 2681 26,3

geen doelgroep 191 3,5 188 4,0 379 3,7

taalproblemen 46 0,8 11 0,2 57 0,6

case afgebroken 1 0,0 1 0,0 2 0,0

anders, namelijk 113 2,1 94 2,0 207 2,0

totaal 5500 100,0 4684 100,0 10.184 100,0

Enkele kanttekeningen van het onderzoeksbureau:
– Onder ‘geen doelgroep’ vallen meerdere categorieën. De voornaamste zijn bedrijven 

en instellingen op adressen waar op basis van de ‘random-walk’ methode aange-
beld had moeten worden onder deze categorie geschaard.

– Bij ‘taalproblemen’ betreft het vooral non-respons van talen waarvoor de interviewers 
geen vertaalde vragenlijst hadden en waar er ook geen tolk voor handen was. Het 
betreft echter ook enkele non-responsgevallen voor potentiële respondenten die 
Turks spraken. Bij deze mensen zou een tolk van het onderzoeksbureau op een 
later tijdstip langs gaan. In de tussentijd is echter wel doorgegaan met het inter-
viewen in de wijk. Toen de interviews werden afgerond stonden er nog enkele 
afspraken met deze mensen. Deze waren echter niet meer nodig gezien het afge-
sproken quotum. Mogelijkerwijs heeft deze aanpak geleid tot een beperkte mate 
van selectieve uitval.

– De antwoordcategorie ‘anders namelijk’ bleek zeer divers. Enkele voorbeelden: 
de beoogde respondent(en) waren ziek, het desbetreffende pand stond leeg, er 
kon geen afspraak worden gemaakt vanwege drukke agenda’s, de hoofdbewoners 
bleken niet thuis te zijn, et cetera. 
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Tabel B.2 Reden weigeringen

wijken met lage 
statusscore

wijken met gemiddelde 
of hogere statusscore totaal

aantal procent aantal procent aantal procent

geen tijd/zin 1066 76,3 1036 80,7 2102 78,4

geen specifi eke reden 126 9,0 63 4,9 189 7,0

duur interview te lang 71 5,1 104 8,1 175 6,5

tegen enquêtes (algemeen) 46 3,3 15 1,2 61 2,3

anders, namelijk 88 6,2 66 5,1 154 5,7

totaal 1397 100,0 1284 100,0 2681 100,0
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Bijlage C Samenhang tussen risicogroepen

Om de samenhang tussen risico’s inzichtelijk te maken wordt in tabel C.1 een aantal 
belangrijke risicogroepen met behulp van percentages beschreven naar de andere 
risicokenmerken. Gekozen is voor de groepen ‘niet-westerse allochtoon’ en ‘wonend 
in lage statuswijk’, omdat deze kenmerken in de onderzoeksopzet (via quota sampling 
en stratifi catie) als ingang zijn gebruikt om de risicogroepen voor sociale uitsluiting 
goed te bereiken. Daarnaast worden degenen met een inkomen onder het beleids-
matig minimum, de uitkeringsontvangers en de laag opgeleiden beschreven, omdat 
‘inkomen, arbeid en opleiding’ in onderzoek naar armoede en sociale uitsluiting als 
belangrijkste determinanten worden gezien. 

Met uitzondering van een aantal demografi sche risicokenmerken (leeftijd, geslacht, 
huishoudvorm) blijkt dat in de vijf geselecteerde risicogroepen vrijwel alle andere 
risicokenmerken (veel) vaker dan gemiddeld voorkomen. Een uitzondering moet 
worden gemaakt voor het pc-bezit bij niet-westerse allochtonen: zij beschikken even 
vaak over een computer als de autochtonen (71%), maar zij hebben wel minder vaak 
toegang tot internet en beschikken in mindere mate over ict-vaardigheden. Nadere 
uitsplitsing naar huishoudtype laat echter wel verschillen tussen allochtonen en 
autochtonen zien. Allochtone huishoudens met kinderen onder de 18 jaar beschik-
ken veel minder vaak over een computer dan vergelijkbare autochtone huishoudens: 
70% versus 93%. Het percentage bij alleenstaande niet-westerse allochtonen ligt 
daarentegen weer een stuk hoger dan bij de alleenstaande autochtonen: 69% versus 
47%; hetgeen veroorzaakt wordt door een andere leeftijdsopbouw (alleenstaande 
allochtonen zijn jonger). 

Een tweede uitzondering betreft enkele gezondheidsvariabelen. Niet-westerse 
allochtonen en bewoners van lage statuswijken hebben wat minder vaak last van een 
langdurige aandoening of handicap en – alleen in lage statuswijken – een slechte 
algemene gezondheid. Dit lijkt onverwacht, maar kan verklaard worden uit het feit 
dat zowel niet-westerse allochtonen als bewoners van lage statuswijken relatief jong 
zijn. Wel hebben beide risicogroepen vaker dan gemiddeld een geringere mate van 
psychisch welbevinden en noemen zij meer psychosomatische klachten. 

Een sterke cumulatie van risico’s wordt aangetroffen binnen de groep met een 
inkomen onder het beleidsmatig minimum. Deze geeft op het merendeel van de 
andere risicokenmerken een relatief hoog percentage te zien. Een laag inkomen lijkt 
hiermee een zeer cruciale risicofactor in het proces van sociale uitsluiting. 

In tabel C.2 wordt de samenhang tussen alle risicogroepen weergegeven door 
middel van de correlatiecoëffi ciënt
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Tabel C.1 Vijf risicogroepen beschreven naar andere risicokenmerken (in procenten van hoofden 

huishoudens en hun eventuele partner)

totaal 

niet-
westerse 
allochtoon

lage 
status 
woonwijk

<105% 
sociaal 
minimum

wl., bijst.-, 
ao-uitkering

laag oplei-
dingsniveau 
(<mbo)

leeftijd

≥55 jaar 41 14 37 53 – 51

≥65 jaar 22 4 17 33 – 26

geslacht

vrouw 53 51 53 66 56 57

huishoudpositiee

alleenstaand 18 10 20 39 21 22

eenouder met kind 
<18 jr. 3 7 4 16 6 3

lid van paar met 
kinderen <18 jr. 30 47 30 11 27 25

sociale afkomst

vader maximaal 
basisonderwijs 38a 53 43 52 48 73

etnische minderheid

niet-westerse alloch-
toon 10 – 19 24 15 15

geringe zelfredzaam-
heid

geen bezit pc 29b 29 36 56 32 51

geen toegang 
internet 40b 52 51 71 48 66

geringe ict- vaardig-
heden 38 51 47 77 44 62

moeite met Neder-
landse taal 11 48 18 25 18 16

vaak/altijd hulp 
nodig bij invullen 
formulieren 23a 35 29 36 27 44

slechte gezondheid

redelijk 21 26 21 29 35 25

(zeer) slechte 
gezondheid 6 12 7 24 18 8

heeft langdurige 
aandoening 30 23 28 52 54 31

geringe mate van 
psychisch welbevin-
denc) 10a 19 13 22 21 12

>6 psychosomati-
sche klachten 15a 25 25 27 28 22
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totaal 

niet-
westerse 
allochtoon

lage 
status 
woonwijk

<105% 
sociaal 
minimum

wl., bijst.-, 
ao-uitkering

laag oplei-
dingsniveau 
(<mbo)

lage opleiding

maximaal basison-
derwijs 12 24 16 27 16 –

geen startkwalifi ca-
tie (< mbo) 45 57 58 73 59 –

slechte arbeidsmarkt-
positie (hoofd en 
partner, <65 jr)

heeft geen betaald 
werk 32 39 38 83 68 46

ontvangt ABW, WW, 
arbeidsongeschikt-
heidsuitkering 15 20 20 66 – 22

in afgelopen 5 jaar 
werkloos geweest 13 30 24 59 36 22

in afgelopen 5 jaar 
langdurig (>3 mnd) 
ziek geweest 18 22 22 34 38 22

laag huishoud-
inkomen

<105% sociaal 
minimum 13 24 20 – 33 21

<130% sociaal 
minimum 25 36 35 – 47 42

wonend in achter
standwijk

in laagste 20% 
statusscore 25b 49 – 44 36 42

a In % van respondenten (d.w.z. van hoofd hh óf diens eventuele partner.
b In % van huishoudens; aandeel huishoudens in achterstandswijken gebaseerd op WMD 1998 (Woonmilieu-
 database, o.a. gebaseerd op WBO).
c Schaalscore <60; d.w.z. vrij vaak of voortdurend last van psychisch onwelbevinden in afgelopen 4 weken.
d Deze risicogroep heeft alleen betrekking op huishoudens waarin het hoofd en/of eventuele partner jonger is dan 65  
 jaar.
e Het percentage heeft betrekking op het aandeel personen dat deel uitmaakt van een bepaalde huishoudtype. 
 Om dit percentage te berekenen tellen respondenten die deel uitmaken van een (echt)paar dubbel mee. De 
 CBS-cijfers zijn gepercenteerd op het aantal personen boven de 25 jaar (=11.250.745). 

Bron: SCP (SU ‘03)

Tabel C.1 Vijf risicogroepen beschreven naar andere risicokenmerken (in procenten van hoofden 

huishoudens en hun eventuele partner)(vervolg)
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Tabel C.2 Correlaties tussen risicokenmerken (alle signifi cant op 5%-niveau)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 leeftijd (→ 
hoger) 1,00

2 geslacht (1=v) –0,09 1,00

3 alleenstaand 
(1=ja) 0,24 0,08 1,00

4 eenouder (1=ja) –0,16 0,16 –0,16 1,00

5 paar met kind 
(1=ja) –0,39 –0,37 –0,14 1,00

6 opleiding vader 
(→ hoger) –0,14 1,00

7 niet-westerse 
allocht. (1=ja) 0,24 0,10 –0,13 –0,14 0,12 1,00

8 computerbezit 
(1=ja) –0,40 –0,27 0,23 0,20 1,00

9 internet (1=ja) –0,30 –0,24 0,18 0,25 0,09 0,77 1,00

10 ict-vaardigh 
(→ meer) –0,45 –0,19 0,15 0,26 0,60 0,54 1,00

11 taalvaardigheid 
(→ meer) –0,13 –0,09 –0,11 0,10 –0,30 0,11 0,14

12 bureaucr. vaar-
digh (→ meer) –0,14 0,27 –0,11 0,27 0,27 0,34

13 gezondheid 
(→ beter) –0,18 –0,18 0,09 0,15 –0,08 0,19 0,21 0,22

14 langd aandoe-
ning (1=ja) 0,19 0,15 –0,12 –0,11 –0,14 –0,14 –0,17

15 psychische 
gezondheid 
(→ beter) –0,09 –0,21 –0,10 –0,09 0,15 0,15 0,21 0,16

16 psychosomat. 
kl. (→ meer) 0,14 0,19 0,08 0,09 –0,12 –0,13 –0,12

17 opleiding resp 
(→hoger) –0,16 0,49 –0,11 0,32 0,34 0,35

18 HH <65 jra: 
werkzaam 
(1=ja) –0,36 –0,27 –0,08 0,30 0,15 0,30 0,28 0,26

19 HH <65 jra: 
uitkering (1=ja) 0,17 0,13 0,11 –0,14 –0,17 –0,20 –0,23 –0,16

20 HH < 65 jra: 
werkl geweest 
(1=ja) –0,08 0,12 0,18 –0,10 –0,15 –0,11

21 langd ziek 
geweest (1=ja) –0,10 0,08 –0,14 0,08

22 <105% soc 
minimum (1=ja) 0,08 0,18 0,21 –0,15 –0,13 0,13 –0,22 –0,25 –0,23

23 lage statuswijk 
(1=ja) 0,13 0,09 0,18 0,10 0,15 0,05

a HH <65 jr: huishouden waarin het hoofd en/of eventuele partner jonger zijn dan 65 jaar.

Bron: SCP (SU’03)
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1,00

0,19 1,00

0,08 0,15 1,00

–0,07 –0,57 1,00

0,19 0,18 0,40 –0,23 1,00

–0,11 –0,15 –0,51 0,38 –0,48 1,00

0,15 0,35 0,16 –0,07 0,11 –0,14 1,00

0,08 0,08 0,32 –0,31 0,21 –0,23 0,17 1,00

–0,12 –0,09 –0,19 0,35 –0,23 0,28 –0,17 –0,48 1,00

–0,19 –0,09 –0,19 0,15 –0,22 0,22 –0,12 –0,20 0,40 1,00

–0,38 0,31 –0,21 0,33 –0,16 0,28 0,15 1,00

–0,16 –0,11 –0,23 0,15 –0,19 0,18 –0,17 –0,52 0,46 0,35 0,08 1,00

0,16 –0,11 –0,09 0,16 –0,14 –0,11 0,12 0,15 0,16 1,00
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Bijlage D Resultaten van multi-niveau analyse

In onderstaande tabel staan de resultaten weergegeven van de multi-niveau analyses 
waarbij het psychisch welbevinden niet in het model is opgenomen. Het effect van 
psychisch welbevinden wordt nu grotendeels overgenomen door de factor alge-
mene gezondheid. Ook voor de overige risicofactoren nemen de effecten toe, maar 
in geringere mate. Een aantal risicofactoren dat in het model, inclusief psychisch 
welbevinden, voor een aantal dimensies niet signifi cant bleek, is dat nu wel (onder 
andere leeftijd op dimensie 1 en 4a, alleenstaande ouder op dimensie 1 en 4b). 

Tabel D.1 Risicofactoren en (dimensies van) sociale uitsluiting; resultaten van multi-niveau 
analyse met indexen als afhankelijke variabelen; alleen signifi cante effecten na 
stapsgewijze analyse; gestandaardiseerde regressiecoëffi ciënten (β)a

algemene index
sociale uitsluiting

index 
sociale 
partici-
patie

index 
mate-
riële 
depriva-
tie

index 
toegang 
instan-
ties

index 
veilig-
heid en 
wonen

totale 
groep

hoofd 
en/of 
partner 
< 65 
jaar

hoofd 
en 
partner 
≥ 65 
jaar

β β β β β β β

niet-beïnvloedbare risicofactoren

leeftijd (in jaren) 0,08 –0,09 –0,07 – 0,19 – 0,17 – 0,16 –0,11

geslacht (1=man) – – – – – – –

alleenstaand (1=ja) – –0,08 – – – – –

alleenstaande ouder (1=ja) 0,08 0,13 – 0,10 0,12 0,11 nvt

paar met kinderen (1=ja) 0.08 0,10 – – – – nvt

opleiding van vader (→ hoger) – – – – – – –

niet-westerse allochtoon (1=ja) – 0,13 – – – – nvt

beïnvloedbare risicofactoren

moeiite met Nederlands (1=ja) 0,11 0,09 0,07 – 0,10 0,11 –

ict-vaardigheden (→ meer) –0,19 – – – –0,08 –0,12 –

bureaucratische vaardigh. 
(→ minder) – – – – – – –

gezondheid 
(→ slecht) 0,20 0,14 0,16 0,12 0,27 0,29 0,36

chronische aandoening (1=ja) 0,07 – – – – – –

in afg 5 jr langdurig ziek 
(→ vaker) – – – – – – –

opleiding respondent (→ hoger) –0,08 – 0,11 – 0,07 0,09 –

verricht vrijwilligerswerk/mantel-
zorg (1=ja) –0,12 – –  0,07 – – – 0,17

betaald werk (1=ja) – – – – – – nvt
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Tabel D.1 Risicofactoren en (dimensies van) sociale uitsluiting; resultaten van multi-niveau 
analyse met indexen als afhankelijke variabelen; alleen signifi cante effecten na 
stapsgewijze analyse; gestandaardiseerde regressiecoëffi ciënten (β)a

algemene index
sociale uitsluiting

index 
sociale 
partici-
patie

index 
mate-
riële 
depriva-
tie

index 
toegang 
instan-
ties

index 
veilig-
heid en 
wonen

totale 
groep

hoofd 
en/of 
partner 
< 65 
jaar

hoofd 
en 
partner 
≥ 65 
jaar

WW-, bijstands-, WAO-uitkering 
(1=ja) 0,11 0,14 0,19 – 0,13 0,12 nvt

in afg 5 jr werkloos (→ vaker) 0,08 0,13 0,21 – 0,19 0,17 nvt

huishoudinkomen in decielen 
(→ hoger) –0,15 –0,38 – – –0,18 –0,20 –0,23

buurtkenmerk

sociaal–economische status 
woonwijk (→ lager) – – – 0,16 – – –

% verklaarde variantie individueel 
niveau 37 41 18 6 35 36 23

% verklaarde variantie wijkniveau 79 59 23 46 53 46 74

a Hoe hoger β (maximum = 1), des te meer sociale uitsluiting; signifi cant bij (p <0,05; bij 65-plussers p <0,101); 
– variabele is uiteindelijk niet in analyse opgenomen, nadat deze in eerdere stap niet signifi cant bleek.
nvt : Variabele is niet in de analyse opgenomen omdat deze voor 65-plussers niet relevant is.

Bron: SCP (SU ‘03)

(vervolg)
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In tabel D.2 en D.3 staan de resultaten voor de verklaarde variantie na stapsgewijze 
analyse en voor de geschatte index, indien de risicofactor ‘psychisch welbevinden’ 
niet in het model is opgenomen. 

Tabel D.2 Algemene index sociale uitsluiting: mate van verklaarde variantie per analysestap, 
waarbij in elke volgende stap de variabelen uit voorgaande stap zijn opgenomen 
(resultaten stapsgewijze multiple regressie-analyse) 

huishoudens  
< 65 jaar

huishoudens 
≥ 65 jaar

variabelen in de analyse
% verklaarde
variantie variabelen in de analyse

% verklaarde
variantie

stap 1: inkomen 18 stap 1: gezondheid 21

stap 2: 1 + gezondheid 26 stap 2: 1 + inkomen 29

stap 3: 2 + werkloosheid in afgelopen 5 jaar 32 stap 3: 2+ leeftijd 30

stap 4: 3 + eenoudergezin 34 stap 4. 3 + onbetaalde arbeid 31

stap 5: 4 + beheersing Nederlands 35

stap 6: 5 + ww, bijstands-, wao-uitkering 35 alle 13 variabelen 31

stap 7: 6+ leeftijd 36

stap 8: 7 + ict-vaardigheden 36

stap 9: 8 + opleiding 37

alle 19 variabelen 37

Bron: SCP (SU ‘03)
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Tabel D.3 Geschatte index voor sociale uitsluiting bij cumulatie van effecten van risico-
factoren (berekend o.b.v. regressiecoëffi ciënten uit de multi-level analyse); in 
elke stap zijn de variabelen uit de vorige stap betrokken. 

index 
sociale 
uitslui-
ting

index
sociale 
uitslui-
ting

gemiddelde voor de groep <65 jaar 0,07 gemiddelde voor de groep ≥ 65 jaar –0,22

combinatie van risicofactoren combinatie van risicofactoren

1. <65 + laag hh-inkomen (1e deciel) 0,8 1. ≥ 65 + zeer slechte gezondheid 0,6

2. 1 + zeer slechte gezondheid 1,7 2. 1 + laag hh-inkomen (1e deciel) 0,7

3. 2 + meermalen werkl. geweest in afg. 5 jaar 2,2 3. 2 + ‘jong’ (65 jaar) 0,8

4. 3 + eenoudergezin 2,7 4. 3 + geen onbetaalde arbeid 0,8

5. 4 + slechte beheersing nederlands 2,9

6. 5 + uitkeringsontvangend 2,9

7.  6+ jong (25 jaar) 3,1

8. 7 + geen/geringe ict-vaardigheden 3,3

9. 8 + hoge opleiding (hbo+) 3,5

Bron: SCP (SU ’03)
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Bijlage E Resultaten van Amos-analyse

Tabel E.1 Onder de 65 jaar: directe effecten op gezondheid, ict- vaardigheden, 
taalbeheersing, opleiding, uitkering en huishoudinkomen (gestandaardiseerde 
gewichten) (n=688)

gezond-
heid
(→ slech-
ter)

ict-vaar-
digheid
(→ gerin-
ger)

beheersing 
Neder-
landse 
taal
(→ slech-
ter)

opleiding 
respon-
dent
(→ hoger)

ww-, bij-
stands-, 
wao-uit-
kering 
(0=nee; 
1=ja)

huishoud-
inkomenb

(→ hoger)

niet beïnvloedbare 
risicofactoren

paar met kinderen 
(0=nee; 1=ja) – – – – –0,10 –

alleenstaande (0=nee; 
1=ja) – – – – – –0,52

eenoudergezin 
(0=nee; 1=ja) – – – – 0,08 –0,31

geslacht (0=vrouw; 
1=man) – –0,07 – – – –

leeftijd (in jaren) 0,17 0,22 – – – –

niet-westerse alloch-
toon (0=nee; 1=ja) 0,08 0,11 0,32 –0,10 – –

opleiding vader (→ 
hoger) – –0,08 – 0,45 – –

beïnvloedbare risico-
factoren

gezondheid (→ slech-
ter) – – – – 0,30 –

ict- vaardigheden (→ 
geringer) – – – – – –

beheersing Neder-
landse taal (→ 
slechter) – – – – – –0,10

opleiding respondent 
(→ hoger) –0,07 –0,18 –0,14 – –0,13 0,23

werkloosheids-, bij-
stands-, arbeidsonge-
schiktheidsuitkeringa 
(0=nee; 1=ja) – – – – – –0,21

huishoudinkomenb 
(→ hoger) –0,21 –0,16

Verklaarde variantie=35%. Goodness of Fit= 0,99; RMSEA=0,04.
a Uitkering van hoofd huishouden en/of van eventuele partner.
b Netto inkomen van hoofd huishouden en/of eventuele partner.
– Weggelaten in analyse nadat was gebleken dat effect niet signifi cant was.
Bron: SCP (SU ‘03)



194 Bijlage E

Omdat het aantal 65-plushuishoudens in de onderzoeksgroep tamelijk klein is 
(n=172), is voor de signifi cantietoets van effecten een wat ruimere onbetrouwbaar-
heidsmarge gehanteerd (p <0,10).

Tabel E.2  Boven de 65 jaar: directe effecten op gezondheid, opleiding, onbetaalde arbeid
en huishoudinkomen (gestandaardiseerde gewichten) (n=172)

gezondheid
(→ slechter)

opleiding
(→ hoger)

onbetaalde 
arbeid
(0=nee; 1=ja)

huishoud-
inkomena

(→ hoger)

niet-beïnvloedbare risicofactoren

alleenstaande (0=nee; 1=ja) 0,26 – – –0,35

geslacht (0=vrouw; 1=man) – 0,23 – –

leeftijd (in jaren) – – – 0,24 –

opleiding vader (→ hoger) – 0,43 – –

beïnvloedbare risicofactoren

gezondheid (→ slechter) – – 0,14 –

verricht onbetaalde arbeid 
(0=nee; 1=ja) – – – –

opleiding respondent
(→ hoger) – 0,14 – – 0,40

Verklaarde variantie=32%. Goodness of Fit= 0,99; RMSEA=0,00.
a  Netto inkomen van hoofd huishouden en/of eventuele partner.
–  Weggelaten in analyse nadat was gebleken dat effect niet signifi cant was.

Bron: SCP (SU ‘03)
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Bijlage F Sociale uitsluiting naar risicogroep 

Sociale uitsluiting per dimensie
Voor elk van de dimensies is nagegaan hoe de verdeling van schaalscores is. Daarbij 
komt, met uitzondering van de schaal voor normatieve integratie, steeds het volgende 
patroon naar voren: de grote groep scoort rond de 0 (d.w.z. er is geen sprake van 
sociale uitsluiting) en er is een klein ‘staartje’ aan de rechtse kant met hoge scores 
op sociale uitsluiting. Dit ‘staartje’ met een score >1 (de standaardafwijking) kan 
worden aangeduid als de groep met sociale uitsluiting.   
In onderstaande tabel is per risicogroep aangegeven welk deel een score >1 heeft. 
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Tabel F.1 Per dimensie: het percentage met sociale uitsluitinga; uitgesplitst naar 
risicofactorenb

dimensie 1 dimensie 3 dimensie 4

sociale 
participatie

materiële 
deprivatie

a. toegang 
tot instanties 

b. veiligheid 
en wonen 

totaal 15 15 7 18

niet-beïnvloedbare risicofactoren

≥ 65 jaar 22 7 2 7

vrouw 15 19 7 18

alleenstaand 24 19 9 17

alleenstaande ouder met kind <18 jr 36 55 17 33

paar met kinderen <18 jr 11 14 7 17

lage opleiding vader (maximaal basisonder-
wijs) 19 18 8 19

niet-westerse allochtoon 23 41 13 34

beïnvloedbare risicofactoren

slechte beheersing Nederlands 29 33 15 27

geringe ict-vaardigheden 32 19 8 13

geringe bureaucratische vaardigheden 28 18 11 13

geen goede gezondheid 52 43 25 20

chronische aandoening 26 22 12 20

gering psychisch welbevinden (MHI-score <60) 42 47 23 28

in afg 5 jr langdurig ziek 22 27 16 20

lage opleiding resp (<mbo) 26 20 7 19

HH <65 jrc: geen werkenden 27 36 15 24

HH <65 jrc: ww-, bijstands-, ao-uitkering 29 37 23 26

HH <65 jrc: in afg 5 jr werkloos 29 39 22 31

<105% van sociaal minimum 45 49 22 22

lage sociaal economische status woonwijk 20 24 12 29

a ‘Met uitsluiting’ is als volgt gedefi nieerd: score op de index bedraagt meer dan 1 (=standaardafwijking). 
b Signifi cante verschillen zijn vet gedrukt (p <0,05). Signifi cantie is getoetst ten opzichte van de niet-risicogroep.
 Gearceerde cel: er is sprake van signifi cant minder uitsluiting.
c HH < 65 jaar: huishouden waarin het hoofd en/of eventuele partner jonger is dan 65 jaar. 

Bron: SCP (SU ‘03)
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Evenals per dimensie is ook voor de algemene index voor sociale uitsluiting voor elke 
risicogroep berekend welk deel een score van 1 of hoger heeft. Dit deel kan worden 
beschouwd als ‘sociaal uitgesloten’ (zie tabel F.2). 

Tabel F.2 Percentage met sociale uitsluiting (op basis van de algemene indexa); uitgesplitst 
naar risicogroepen en -factoren

% met sociale uitsluiting signifi cant verschil

totaal 11

niet-beïnvloedbare risicofactoren

≥ 65 jaar 6 *

vrouw 13

alleenstaand 14 *

alleenstaande ouder met kind <18 jr 41 *

paar met kinderen <18 jr 10

lage opleiding vader (maximaal basisonderwijs) 13 *

niet-westerse allochtoon 27 *

beïnvloedbare risicofactoren

lage opleiding resp (<mbo) 14

slechte beheersing Nederlands 21 *

geringe ict-vaardigheden 17 *

geringe bureaucratische vaardigheden 15

geen goede gezondheid 23 *

(zeer) slecte gezondheid 45

chronische aandoening 20 *

gering psychisch welbevinden (MHI-score <60) 42 *

in afg 5 jr langdurig ziek 21 *

HH <65 jrb: Geen werkenden 24 *

HH <65 jrb: ww-, bijstands-, ao-uitkering 28 *

HH <65 jrb: in afg 5 jr werkloos 30 *

<105% van sociaal minimum 39 *

lage sociaal economische status woonwijk 20 *

a ‘Met sociale uitsluiting’ is als volgt gedefi nieerd: score op de index sociale uitsluiting bedraagt meer dan 
 1 standaardafwijking. 
b HH <65 jr: huishouden waarin het hoofd en/of eventuele partner jonger is dan 65 jaar.
* Signifi cantie is getoetst ten opzichte van de niet-risicogroep (p <0,05).

Bron: SCP (SU ‘03)
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