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Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op 

sociaal en cultureel gebied. Dat behelst onder meer het volgen, duiden en verklaren van de leefsituatie en kwaliteit van 

leven, de evaluatie van overheidsbeleid en verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid en daarmee verband hou-

dende handelingsopties. 

Het Jaarplan 2022 biedt inzicht in de kennis die men in 2022 en de periode daarna van het SCP kan verwachten. De 

opdracht, visie, missie en koers van het SCP vormen het vertrekpunt voor de werkzaamheden van het planbureau en 

zijn hieronder in verkorte vorm opgenomen. Het Meerjarenplan 2021-2025 (SCP 2021)1 vormt de basis voor de meerjarige 

programmering van het SCP. In dit jaarplan is die onderzoeksagenda van het SCP verder uitgewerkt, geconcretiseerd en 

in de tijd geplaatst in de programma- en themahoofdstukken. Tot slot is in het volgende hoofdstuk opgenomen welk 

proces het SCP heeft doorlopen om tot dit jaarplan te komen en waar het SCP rekening mee houdt bij het uitvoeren van 

dit jaarplan. 

Opdracht

Het SCP is opgericht in 1973. De Aanwijzingen voor de Planbureaus uit 2012 bepalen hoe de drie planbureaus in Neder-

land, dus ook het SCP, werken. Volgens het instellingsbesluit heeft het SCP de volgende taken:

• Wetenschappelijke verkenningen verrichten om een samenhangend beeld te kunnen schetsen van het sociaal en 

cultureel welzijn in Nederland, en van de ontwikkelingen die we op dit gebied kunnen verwachten.

• Bijdragen aan een verantwoorde keuze van beleidsdoelen en het aangeven van voor- en nadelen van de verschillen-

de wegen om deze doelen te bereiken.

• Informatie verwerven om de uitvoering van interdepartementaal beleid op het gebied van sociaal en cultureel wel-

zijn te kunnen evalueren. 

Missie en visie

Met wetenschappelijke kennis over het leven van burgers in Nederland draagt het SCP bij aan goedgeïnformeerd over-

heidsbeleid en een betere samenleving. Ons onderzoek voldoet altijd aan drie kenmerken: het is wetenschappelijk, het 

onderbouwt beleidsvoering (het is beleidsrelevant) en het is gericht op de leefsituatie van de mensen die het beleid 

betreft. De kwaliteit van de Nederlandse samenleving, de objectieve leefsituatie van burgers en hun ervaringen en gevoe-

lens daarbij (de subjectieve leefsituatie), zijn de ijkpunten van ons onderzoek. Dat maakt ons uniek als kennisinstelling. 

Wij willen met ons werk het verschil maken. Dit gaat verder dan het leveren van cijfers. We vertalen feiten en cijfers naar 

vraagstukken waarvoor beleid gemaakt moet worden. Ook duiden wij de cijfers en hebben wij de ambitie om verkla-

ringen te bieden voor maatschappelijke kwesties, of voor de uitvoering van beleid. Waar mogelijk en nodig bieden we 

handelingsperspectieven op basis van onze inzichten. We delen onze inzichten op relevante momenten voor beleid en 

politiek. We streven ernaar onze inzichten adequaat te communiceren en daarmee impact te hebben op beleid.

Strategisch kader

Het SCP verricht zijn onderzoek vanuit een strategisch kader. We gebruiken twee strategische perspectieven, die samen 

de ‘bril’ vormen waardoor wij de samenleving bekijken: de veranderende verzorgingsstaat en processen die leiden tot 

insluiting en uitsluiting. Met het perspectief van de veranderende verzorgingsstaat onderzoeken we welke gevolgen die 

verandering heeft voor allerlei vormen van zorg en zekerheid, maar ook voor de verantwoordelijkheidsverdeling tus-

sen overheden en samenleving. Door ook te kijken naar de processen van in- en uitsluiting die zich in de samenleving 

voordoen, heeft het SCP zicht op de relatie tussen deze processen en de collectieve verzorging in Nederland, en hoe dit 

de maatschappelijke positie en mogelijkheden tot participatie voor mensen beïnvloedt. Deze perspectieven zijn integraal 
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onderdeel van de zeven programma’s die in dit jaarplan zijn uitgewerkt. De uitkomsten van deze programma’s bieden op 

die manier inzicht in de kwaliteit van de samenleving in Nederland. Dat levert kennis op over onder andere een bevolking 

in optimale welvaart en optimaal welbevinden (kwaliteit van leven), over (rechtvaardige) verdeling in die samenleving, 

over maatschappelijke samenhang en over duurzame ontwikkeling van en in de samenleving. Naast de perspectieven 

geven actuele maatschappelijke vraagstukken richting aan ons onderzoek en zorgen deze ervoor dat het inhoudelijk de 

waan van de dag overstijgt. We richten ons daarbij op vraagstukken die de verschillende beleidsdomeinen overstijgen. 

We kijken naar de samenhang tussen kenmerken zoals gender, migratieachtergrond, leeftijd, regio, gezondheidsbeper-

kingen en seksuele voorkeur. 

Koers

Om uitvoering te geven aan onze taken, missie en visie werken we met een meerjarenplan voor een periode van vijf jaar. 

Dit stelt ons in staat meerjarig programmatisch te werken en langer lopende onderzoeken uit te voeren. We hanteren 

daarbij een integrale focus en een multidisciplinaire werkwijze, omdat de maatschappelijke vraagstukken waar het SCP 

onderzoek naar doet zich zelden beperken tot één specifiek beleidsterrein. Door dit als uitgangspunt te nemen, kunnen 

we het effect van overheidsbeleid voor burgers beter onderzoeken. 

Het SCP bepaalt zijn eigen onderzoeksagenda, en doet dat in verbinding met anderen. Ons meerjarenplan en het daaruit 

voortvloeiende jaarplan worden vastgesteld door de directeur van het SCP, gehoord het gevoelen van de ministerraad. 

Criteria als impact, maatschappelijke urgentie en beleidsrelevantie spelen belangrijke rollen in de keuzes die daarin 

worden gemaakt. Onze impact gaat over het type onderzoek dat we doen, de wijze waarop we erover schrijven en de 

manier waarop we er naderhand over communiceren. Onze communicatie kan zowel gericht zijn op de wetenschap en de 

samenleving, als op beleid, politiek en de media. We streven ernaar ons onderzoek zo te presenteren dat het gebruikt kan 

worden door beleidsmakers, beslissers en alle partijen op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau die er baat 

bij hebben. Daartoe overleggen we structureel met departementen (bijvoorbeeld in het interdepartementale DG-overleg) 

en het parlement om hun kennisbehoeften te inventariseren. Zo zorgen we ervoor dat we met ons onderzoek zo relevant 

mogelijk zijn, en dat we hiermee aansluiten bij het werk van andere planbureaus, kennisinstellingen (binnen en buiten de 

academische wereld) en adviesorganen. We werken met deze partijen samen waar nuttig en nodig. 

Het SCP is een planbureau dat onderzoek doet op wetenschappelijke basis. We staan voor de kwaliteit, betrouwbaarheid 

en onafhankelijkheid van onze onderzoek. Wetenschappelijke kwaliteit is daarom uitgangspunt in ons werk. Het beleid 

op het gebied van kwaliteitsbewaking vormt de basis van de kwaliteit en integriteit van ons onderzoek. We werken 

volgens de Nederlandse gedragscode voor wetenschappelijke integriteit, en doen zowel kwalitatief als kwantitatief 

onderzoek. We gebruiken onderzoeksmethoden die helpen met het verkennen, verdiepen en verklaren van maatschap-

pelijke vraagstukken. De Begeleidingscommissie van het SCP speelt eveneens een belangrijke rol in het bewaken van de 

wetenschappelijke (en maatschappelijke) kwaliteit van ons werk. We zijn transparant over onze onderzoeksmethoden en 

-resultaten, en publiceren deze tezamen met onze publicaties op www.scp.nl. We streven naar open data en het toegan-

kelijk maken van onze onderzoeksgegevens.  

http://www.scp.nl
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Over dit jaarplan 

Het Meerjarenplan 2021-2025 (SCP 2021)2 vormt de basis van dit jaarplan. Dat meerjarenplan is in 2021 verder uitgewerkt 

in samenspraak met stakeholders van het SCP. In 2021 hebben we daartoe doorlopend gesprekken gevoerd met verte-

genwoordigers van ministeries, politiek, gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, media, bedrijven en 

andere maatschappelijke stakeholders. Ook hebben we het burgerperspectief geborgd in dit proces, middels de onder-

zoeken die we onder burgers uitvoeren en hebben uitgevoerd. Conform de Aanwijzingen voor de Planbureaus is dit jaar-

plan, gehorend het gevoelen van de ministerraad, vastgesteld door de directeur van het SCP.

Een onderzoeksagenda waarin het burgerperspectief centraal staat

De onderzoeksprogramma’s die in dit jaarplan staan beschreven, vormen tezamen de samenhangende, integrale 

onderzoeksagenda van het SCP voor de komende periode. Deze agenda is sterk gericht op het onderzoeken van 

domeinoverstijgende maatschappelijke vraagstukken vanuit het perspectief van de burger in relatie tot de kwaliteit 

van de samenleving (zie de paragraaf Strategisch kader in het vorige hoofdstuk). De programma’s van het SCP zijn 

in belangrijke mate verantwoordelijk voor het ontwikkelen en delen van de kennis die uit deze onderzoeksagenda 

voortvloeit. De drie afdelingen van het SCP (Methodologie, Communicatie en Bedrijfsvoering) hebben ieder een 

belangrijke adviserende en ondersteunende functie in dit proces om de beleidsmatige, maatschappelijke en 

wetenschappelijke relevantie van het SCP te versterken. 

Nieuwe programmering waarin bestaande kennis en thema’s een plek krijgen 

Het SCP heeft de afgelopen jaren veel kennis en zichtbaarheid opgebouwd op een aantal specifieke maatschappelijke 

thema’s, zoals duurzaamheid, de maatschappelijke effecten van corona, gezondheidszorg en emancipatie. De bestaande 

kennis op het gebied van deze thema’s vormt een integraal onderdeel van de in dit jaarplan uitgewerkte onderzoeks-

programmering. En als onderdeel van die programmering verrijkt het SCP de bestaande kennis op deze thema’s door die 

in het bredere perspectief te plaatsen van de meerjarige vraagstukken die het SCP de komende jaren onderzoekt. Ten 

behoeve van de vind- en zichtbaarheid is voor een aantal thema’s in dit jaarplan samengevat welke kennis het SCP de 

komende jaren in zijn verschillende programma’s op deze thema’s creëert (zie vanaf de sectie Thema’s). 

Inspelen op de actualiteit

De maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben laten zien dat het voor een planbureau essentieel 

is om in te kunnen spelen op de actualiteit. Zo kon het SCP tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld belangrijke input leveren 

door het onderzoek naar de maatschappelijke effecten van corona dat het – waar nodig samen met de andere planbu-

reaus en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – uitvoerde. Ook in dit jaarplan hebben we ruimte ingebouwd 

om in te kunnen spelen op actualiteiten (zoals een nieuw regeerakkoord), nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en 

verzoeken van relevante stakeholders, zoals het parlement en de departementen. Zo begint het SCP in 2022, naar aanlei-

ding van de Rapportage omtrent nut en noodzaak van een Planbureau voor de Veiligheid  van ABDTOPConsult3, met het inte-

greren van het onderwerp veiligheid in zijn meerjarenprogrammering, gelet op de interdepartementale kennisbehoefte 

en in aanvulling op het bestaande portfolio van het SCP. 

Ook beginnen we in 2022 met de voorbereiding van de midterm review van ons meerjarenplan, die in 2023 zal worden uit-

gevoerd. Tijdens die evaluatie worden de maatschappelijke vraagstukken die het SCP op de middellange en lange termijn 

onderzoekt tegen het licht gehouden. We betrekken de stakeholders van het SCP actief bij dit proces. 
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Focus op kennisdeling en impact

We hebben in dit jaarplan ook ruimte ingebouwd om verder te investeren in kennisdeling, impact en verbinding met 

beleid. Het doel daarvan is dat de kennis van het SCP doorwerkt in beleid en zo bijdraagt aan een betere samenleving. 

Dat betekent dat we de komende periode blijven investeren in activiteiten die gericht zijn op het ontsluiten van bestaan-

de en nieuwe kennis op verschillende momenten in het beleidsproces, het investeren in het proces van samenwerking 

bij de inhoudelijke vormgeving van beleid en bij de vormgeving van ons onderzoek en onze onderzoeksagenda, en het 

ontsluiten van onze kennis ten behoeve van stakeholders in verschillende domeinen die het werkveld van het SCP om-

spannen op een toegankelijke wijze. 

Voor 2022 en daarna is het streven dat we uitvoering geven aan onze ambitie om een meer integraal beeld van Neder-

land te presenteren met handelingsopties voor beleid, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van brede welvaart. Deze 

inzichten delen we tijdens relevante momenten in de politiek-bestuurlijke cyclus, zoals de gemeenteraadsverkiezingen 

en de presentatie van de Miljoenennota. We doen dat door belangrijke maatschappelijke vraagstukken voor nu en voor 

de toekomst te agenderen, door trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor beleidsmakers en beleidsbeïnvloeders te 

signaleren en te duiden, door bestaande kennis waar nodig opnieuw onder de aandacht te brengen en kennisproducten 

te ontwikkelen en te gebruiken die aansluiten bij voor het SCP relevante doelgroepen.

Wetenschappelijke kwaliteit

De wetenschappelijke kwaliteit van het SCP is essentieel voor het functioneren van het planbureau. In 2022 en daarna 

blijven we daarom werken aan het onderhouden en versterken van de kwaliteit van ons onderzoek. We doen dat bijvoor-

beeld op het gebied van wetenschappelijke integriteit, kwaliteitsbeleid, datamanagement en methodologische vernieu-

wing. 

Nederland in Beeld 

Het SCP investeert de komende jaren ook stevig in het versterken van zijn basis data-infrastructuur. Daaronder vallen 

alle verschillende meerjarige data-infrastructuren (en mogelijke koppelingen daartussen) die het SCP nodig heeft om te 

kunnen voldoende aan de minimale, structurele informatiebehoefte van het planbureau. Die informatiebehoefte wordt 

onder andere bepaald door het Meerjarenplan en de uitgewerkte onderzoeksprogrammering die in dit jaarplan is opge-

nomen. 

De Basis Survey Data Infrastructuur (BSDI) is een van die data-infrastructuren. De BSDI is cruciaal voor het doen van 

onderzoek vanuit het burgerperspectief. Het is een doorlopend, groot en breed onderzoek, dat onder de naam Nederland 

in Beeld vanaf de zomer van 2021 iedere maand onder een groep inwoners in Nederland ouder dan 18 jaar wordt afgeno-

men door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit gebeurt door middel van een enquête die door het SCP is ont-

wikkeld. Hiermee brengt het SCP in kaart wat de inwoners van Nederland belangrijk vinden in het leven, hoe ze over de 

toekomst denken, hoe ze aankijken tegen klimaatverandering, wat mensen doen in het dagelijks leven en welke invloed 

hun gezondheid en sociale contacten op het leven hebben. We vragen naar meningen, normen en waarden, maar ook 

naar uitkomsten en gedrag. Nederland in Beeld gaat over een breed aantal thema’s, waardoor het mogelijk is verschillen-

de onderwerpen in het onderzoek met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld thema’s zoals arbeid, zorg en scholing. 

De gegevens afkomstig uit Nederland in Beeld vormen daarmee een zeer belangrijke basis die in de minimale, structurele 

informatiebehoefte (op basis van survey-onderzoek) van alle onderzoeksprogramma’s van het SCP voorziet. Die gege-

vens uit Nederland in Beeld worden voor verschillende in dit jaarplan opgenomen projecten gebruikt, en waar nodig en 

mogelijk verrijkt met andere gegevens om verdieping te kunnen bieden in wat het SCP meet.
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Visitatierapport SCP 2016-2021

In het najaar van 2021 verscheen het visitatierapport van het SCP over de periode 2016-2021. Hierin staan de bevindin-

gen van de Visitatiecommissie4 die de beleidsrelevantie en maatschappelijke en wetenschappelijke kwaliteit van het SCP 

heeft onderzocht. De commissie deed dit onder andere op basis van vele gesprekken met de stakeholders van het SCP. 

De bevindingen en aanbevelingen van de Visitatiecommissie zullen we naast de voorgenomen activiteiten in dit jaarplan 

leggen, om te kijken waar herziening of een extra investering nodig is. Het Visitatierapport en de reactie van het SCP 

daarop worden gepubliceerd op de website van het SCP.  
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Programma’s

Schaarste, welvaart en 
welbevinden

De diverse bevolking van  
Nederland: samenleven nu en 

in de toekomst 

Lokaal: het sociaal domein en 
de kracht van de lokale ver-

zorgingsstaat 

Representatie en vertrouwen 
 

Beleidsvisies, burgervisies en 
gedragingen 

Participatie, talentontwik-
keling en kansengelijkheid 

 

Nederland internationaal
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Beleidsvisies, burgervisies 
en gedragingen 
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1. Inleiding

Over de rollen, verantwoordelijkheden en bijbehorende gedragingen van burgers en overheden en de relatie tussen bei-

de wordt de laatste tijd hevig gediscussieerd. Zo zwengelde de toeslagenaffaire een discussie aan over hoe de overheid 

naar burgers kijkt en met hen omgaat. De coronapandemie laat zien hoe lastig het voor de overheid is om op gedrag te 

sturen. En klimaatveranderingen en stijgende zorgkosten agenderen vragen rondom de verdeling van verantwoordelijk-

heden tussen de overheid, burger, private sector en het maatschappelijk middenveld om deze opgaven hier en nu, later 

en elders hanteerbaar te houden. Deze discussies reiken verder dan deze specifieke terreinen/beleidsdossiers en roepen 

vragen op over veranderende paradigma’s omtrent verantwoordelijkheidsverdelingen tussen verschillende actoren. Ook 

roepen ze vragen op over wederzijdse verwachtingen en wensen omtrent deze relatie en de rol en visie van de ander. 

Daarnaast leveren ze bruikbare inzichten in menselijk gedrag om de maatschappelijke opgaven te realiseren en kansen 

te creëren om knelpunten weg te nemen, zodat de kwaliteit van de samenleving kan worden vergroot. In het programma 

Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen staan bovengenoemde thema’s centraal. Binnen deze thema’s focussen we in 

het bijzonder op de opgaven duurzaamheid, een leven lang ontwikkelen, gezond leven, zorgen voor dierbaren, innovatie 

& ondernemerschap en bestaanszekerheid.

2. Richtinggevende vragen van het programma

In het programma Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen staan de volgende richtinggevende vragen centraal:

1. Wat is de visie van de overheid op de maatschappelijke opgave, het belang van de opgave en het benodigde gedrag 

van burgers daaromtrent? En wat zijn de achterliggende redenen daarvoor? 

2. Welke paradigma’s liggen ten grondslag aan (veranderingen in) beleid dat gericht is op realisatie van de opgave, in 

het bijzonder ten aanzien van gedrag en gedragsbeïnvloeding? Wat zeggen deze paradigma’s over (veranderingen in) 

de rollen en verantwoordelijkheidsverdeling tussen verschillende actoren (burgers, rijksoverheid, decentrale overhe-

den, bedrijven, maatschappelijk middenveld, uitvoeringsorganisaties)? 

3. Hoe verhouden de gehanteerde paradigma’s zich tot te verwachten toekomstige ontwikkelingen rondom de opga-

ve? Welke aanpassingen van paradigma’s zijn nodig? Wat betekent dit voor het beleid?

4. Wat zijn de visies van burgers op de opgave, het belang daarvan, het benodigde gedrag van burgers daaromtrent 

(al dan niet in interactie met elkaar) en het door de overheid gewenste gedrag van hen? Hoe kijken zij aan tegen de 

rolverdeling en verantwoordelijkheidsverdeling? Welke verklaringen zijn hiervoor te geven?

5. Welke handvatten bieden wetenschappelijke inzichten ten aanzien van beïnvloeding van gedrag vanuit beleid met 

het oog op de maatschappelijke opgave?

6. In hoeverre vallen beleid- en burgervisies over het belang, de verantwoordelijkheidsverdeling en de rol van (het 

gedrag van) burgers samen? Hoe zijn eventuele verschillen te verklaren?

7. Wat betekenen eventuele verschillen voor de effectiviteit en legitimiteit van beleid? Hoe wordt in de praktijk met 

discrepanties tussen beleids- en burgervisies omgegaan en hoe zijn negatieve gevolgen (voor beleidseffectiviteit en 

-legitimiteit) van eventuele discrepanties te verminderen?

8. In hoeverre sluiten de beleidsparadigma’s aan bij werkelijk gedrag van burgers? Wat zegt dit over de empirische 

kracht en houdbaarheid van de paradigma’s en hoe verhoudt zich dat tot toekomstige ontwikkelingen (bv. technolo-

gisering)?

3. Activiteiten van het programma 

Activiteiten 2021-2022

Verschuivende verantwoordelijkheden

De verdeling van verantwoordelijkheden tussen de overheid, burger, private sector en het maatschappelijk middenveld 
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verandert continu. Was er eerst vooral een beweging te zien richting toenemende overheidsverantwoordelijkheid, in de 

jaren tachtig van de twintigste eeuw trad een kanteling in verantwoordelijkheidsverdeling op die zich tot op heden voort-

zet. Tijdens kabinet-Rutte I, II en III liet de overheid zien dat zij vindt dat burgers een steentje bij moeten dragen, zowel 

in uitvoerende taken (bv. mantelzorg of verduurzaming), processen rondom beleidsontwikkeling (bv. de Omgevingswet 

of de Regionale Energie Strategieën) als het zelf dragen van (meer) kosten (bv. studielening i.p.v. gift). De aandacht voor 

de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de private sector nam ook toe. In de periode na de coronacrisis zal het 

inlossen van de coronaschulden op termijn mogelijk druk gaan leggen op de beschikbare publieke middelen, waardoor 

meer verantwoordelijkheid bij burgers komt te liggen. In de afgelopen jaren is echter ook gebleken dat het niet voor 

alle burgers even gemakkelijk is om steeds meer eigen verantwoordelijkheid te moeten dragen. Het is dan ook de vraag 

in hoeverre burgers nu, zo’n tien jaar na de troonrede over de participatiesamenleving, bereid en in staat zijn om meer 

verantwoordelijkheden te dragen. 

In dit project staat de visie van beleid en burger op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de overheid, burger, markt 

en het maatschappelijk middenveld centraal. Middels een sequentieel verklarend mixed-methodsonderzoek beantwoor-

den we onderzoeksvragen over beleidsvisies en burgervisies op de verantwoordelijkheidsverdeling voor het oplossen 

van maatschappelijke opgaven tussen verschillende actoren (overheid, burger, privaat en maatschappelijk middenveld). 

Ook onderzoeken we (verklaringen voor) veranderingen sinds 2012 (bv. technologisering of economische omstandighe-

den) en verschillen en overeenkomsten tussen beleids- en burgervisies, hoe deze op te lossen en in gedrag om te zetten. 

We richten ons zowel op een brede inventarisatie van verschuivingen op verschillende maatschappelijke terreinen als 

op verdieping op een aantal specifieke beleidsdossiers. We starten met verdieping op het dossier duurzaamheid (meer 

specifiek: het opwekken van hernieuwbare energie), mogelijk gevolgd door maatschappelijke opgaven rondom gezond 

leven en een leven lang ontwikkelen. 

Mensbeelden in beleid

Door de toeslagenaffaire en alarmerende signalen vanuit uitvoeringsorganisaties staat de maatschappelijke, bestuur-

lijke en politieke discussie de afgelopen maanden in het teken van de verhouding tussen burger en overheid. Hoe kijkt 

de overheid naar burgers? Is er sprake van wantrouwen vanuit de overheid jegens burgers (en andersom)? En wat is de 

balans tussen fraudebestrijding en de menselijke maat? Deze discussies landen in een reeds langer lopende en bredere 

discussie over het doenvermogen van burgers, over grenzen aan de rationaliteit en hoe je als overheid maatschappe-

lijke opgaven en initiatieven realiseert om burgers meer te betrekken in beleidsontwikkeling en -uitvoer. Wat hier een 

centrale, achterliggende rol in speelt, is de vraag in hoeverre het mensbeeld dat de overheid hanteert (de visie van de 

overheid op burgers) en het mensbeeld dat burgers van zichzelf en elkaar hanteren, overeenstemmen en/of reëel zijn. De 

overheid gebruikt dit mensbeeld om beleidsinstrumenten te ontwikkelen en in te zetten. Of deze beleidsinstrumenten 

daadwerkelijk bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven, hangt dus af van of dit mensbeeld al dan niet 

klopt. Alhoewel het belang van mensbeelden voor beleid door velen wordt erkend en er de afgelopen tien jaar meer dan 

ooit aandacht was voor gedragswetenschappelijke kanten van beleid, ontbreekt kennis over welke bredere mensbeelden 

er nu achter beleid schuilgaan, welke concrete gevolgen dit heeft voor de keuzes van beleidsinstrumenten en hoe burgers 

naar deze kwesties kijken.

In dit project gaan we met behulp van een mixed-methodsonderzoek na of, en zo ja welke, mensbeelden er in de gedrags-

wetenschappelijke literatuur bestaan. Daarna onderzoeken we welke van deze mensbeelden een rol spelen bij beleid en 

de selectie van beleidsinstrumenten en wat we vanuit de gedragswetenschappen weten over hoe reëel die mensbeelden 

voor gedragsverandering zijn. We onderzoeken ook hoe de mensbeelden van de overheid verschillen van hoe burgers 

denken dat de overheid naar hen kijkt en hoe burgers zelf naar burgers kijken en de mate waarin dit met de ervaren 

legitimiteit van beleid samenhangt. Op die manier streven we een agenderende functie na in de brede discussie rondom 

de relatie tussen overheid en burger en hoe beide naar elkaar kijken. Daarnaast streven we doorwerking na middels het 

bieden van concrete handelingsperspectieven bij het selecteren van beleidsinstrumenten voor specifieke dossiers op 

het gebied van duurzaamheid, een leven lang ontwikkelen en gezond leven – waarbij we in eerste instantie verdieping 
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zoeken op het thema leven lang ontwikkelen en de gevolgen van de coronacrisis. 

De inhoudelijke activiteiten vergroten de kennis over (het gebrek aan overeenkomst tussen) de visies van burgers en 

overheid op het belang, de verantwoordelijkheidsverdeling en het beoogde gedrag van burgers, de overheid, private 

sector en het maatschappelijk middenveld op een aantal maatschappelijke opgaven. Daarnaast bieden ze inzicht in de 

mate waarin de aannames van overheden over het gedrag van burgers vanuit gedragswetenschappelijk oogpunt realis-

tisch zijn. Middels een strategische afstemming van de interne en externe timing dragen we bij aan het signaleren van 

kansen en knelpunten voor effectief, legitiem en toekomstbestendig beleid. We leveren hiermee zowel zicht op algemene 

randvoorwaarden voor beter (uitvoerbaar) beleid vanuit het perspectief van de burger als concrete handelingsperspectie-

ven op specifieke beleidsdossiers (bv. leven lang ontwikkelen of duurzaamheid). 

Globale doorkijk activiteiten 2023-2025

De projecten Mensbeelden in beleid en Verschuivende verantwoordelijkheden lopen beide door in 2023 (tot resp. de-

cember 2023 en maart 2023). Deze projecten worden aangevuld met nieuwe (project)activiteiten voortkomend uit 1) de 

verkenning ‘sociaal contract’; 2) de verkenning ‘gedrag’ en 3) de opbrengst van de gesprekken die we met interne en ex-

terne stakeholders voeren over de beantwoording van onderzoeksvragen van dit programma. De focus zal qua dossiers 

na 2022 ook verschuiven naar andere maatschappelijke opgaven, zoals innovatie & ondernemerschap.
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Schaarste, welvaart en welbevinden
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1. Inleiding

In het programma Schaarste, welvaart en welbevinden staan maatschappelijke ontwikkeling en voorwaarden hiervoor 

centraal. Vooruitgang omvat vanuit dit perspectief meer dan alleen economische groei of de koopkrachtontwikkeling van 

huishoudens. Aspecten zoals gezondheid, vertrouwen, formeel en informeel werk, sociale contacten, veiligheid, schone

lucht en recreatiemogelijkheden in de natuur spelen bij deze ontwikkeling ook een belangrijke rol. En daar houdt de 

reikwijdte van deze thematiek niet op: ook de impact van hoe mensen in het hier en nu handelen op welvaart en welbe-

vinden van toekomstige generaties en mensen elders valt hieronder. 

Sturen op brede welvaart vraagt om integraal beleid met een langetermijnperspectief, waarbij afwegingen tussen de 

verschillende aspecten van welvaart en welbevinden cruciaal zijn – niet alleen in het hier en nu, maar ook in de tijd. De 

effecten van (toekomstig) beleid zullen we dan ook beschouwen en doorberekenen op verschillende aspecten van brede 

welvaart en de samenhang (afruilen en meekoppelingen) hiertussen en stapeling hiervan. Zo bieden we inzicht in hoe 

beleid de verschillende aspecten in samenhang kan versterken (meekoppelingen) of waar het versterken van het ene 

aspect ten koste gaat van andere aspecten (afruilen). In dit programma besteden we ook nadrukkelijk aandacht aan het 

burgerperspectief op welvaart en welbevinden. De rol van schaarste in dit programma betreft het effect hiervan op de 

verdeling van welvaart en welbevinden tussen verschillende groepen in de samenleving. Bij het verdelingsvraagstuk 

nemen we ook de rol van technologie, de duurzaamheidstransitie en de effecten van de coronacrisis mee.

2. Richtinggevende vragen van het programma 

In dit programma staan de volgende richtinggevende vragen centraal:

1. Wat zijn vanuit sociaal en cultureel opzicht de uitdagingen op het terrein van brede welvaart? Welke mogelijke 

spanningen doen zich daarbij voor in relatie tot economische, ecologische en leefomgevingsaspecten? Hoe zijn die 

spanningen te verklaren?

2. Hoe kan de relatie tussen technologie en bevolkingssamenstelling de verdeling van brede welvaart beïnvloeden? 

Voor welke groepen kunnen technologische ontwikkelingen tot verbetering of juist verslechtering van welvaart en 

welbevinden leiden? Hoe beïnvloedt dit hun leefsituatie en gedrag? Denk aan: verminderen of vergroten van een-

zaamheid, vergroten van kansen of ongelijkheden in gebruik van voorzieningen of ontwikkelmogelijkheden, vermin-

deren of versterken van sociale cohesie en zorgzaamheid naar elkaar toe, vormen van zinvolle participatie, et cetera.

3. Hoe hangen de verschillende aspecten van brede welvaart met elkaar samen en hoe beïnvloedt dit de kwaliteit van 

de samenleving? Welke betekenis heeft technologie daarbij (bv. enerzijds mogelijk meer veiligheid en toegang tot 

hulpbronnen, anderzijds inperking van privacy en vrijheid)? Welke betekenis heeft de duurzaamheidsopgave (bv. 

enerzijds mogelijk een gezondere leefomgeving, anderzijds meer kosten voor woningaanpassing op korte termijn)? 

Welke impact heeft de coronacrisis op de samenhang tussen aspecten van de brede welvaart?

4. Hoe kan maatschappelijke vooruitgang op het terrein van brede welvaart en welbevinden het beste worden geme-

ten en gevolgd, zowel voor groepen burgers als op samenlevingsniveau?

5. In welke mate delen specifieke groepen burgers – ook in situaties van schaarste – op economisch, sociaal of ruimte-

lijk terrein mee in de maatschappelijke vooruitgang? Waardoor is een eventuele stapeling van tekorten in welvaart 

en welbevinden te verklaren?

6. Welke indicatoren kunnen het beste worden gebruikt om te sturen op de maatschappelijke opgaven rond de verde-

ling van brede welvaart? Hoe ontwikkelen deze indicatoren zich?

7. Welke mogelijkheid hebben beleidsmakers om bij de verdeling van schaarste te sturen op brede welvaart, en wat zijn 

de (verwachte) effecten daarvan op de leefsituatie en het gedrag van burgers? Wat zijn de effecten voor de kwaliteit 

van de samenleving?
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3. Activiteiten van het programma 

Activiteiten 2021-2022

Ontwikkeling van welvaart en welbevinden ten tijde van corona (periode: 2021)

Dat corona ingrijpende gevolgen heeft voor het leven van individuele burgers en voor de samenleving is evident. Ver-

schillen in gevolgen tussen groepen inwoners van Nederland zijn inmiddels in kaart gebracht. Zie bijvoorbeeld de 

SCP-studie Een jaar met corona uit 20215, alsook onderzoeken van de Algemene Rekenkamer, het RIVM en Trimbos. Daar-

naast is ook door o.a. het SCP in bovengenoemde studie onderzocht welke gevolgen corona het eerste half jaar had op 

de kwaliteit van de samenleving. Dit project richt zich op het rapporteren en verklaren van de ontwikkeling (en stapeling) 

van welvaart en welbevinden ten tijde van corona door de tijd op persoonsniveau. Op basis van LISS-paneldata worden 

personen met zichzelf vergeleken over de tijd. Het project biedt aanvullende kennis voor de maatschappelijke en politie-

ke discussie rondom de gevolgen van de coronacrisis. Ook biedt het handvatten om specifieker te sturen op aspecten van 

welvaart en welbevinden.

Een burgerperspectief op (de afruilen tussen) de verschillende aspecten van de kwaliteit van de samenleving

(periode: 2021-2023)

In dit project gebruiken we een (voor het SCP) nieuwe methode om de relaties tussen verschillende aspecten van kwali-

teit van de samenleving (de uitkomstmaat van het SCP) vanuit het burgerperspectief in kaart te brengen. We sluiten hier-

mee aan bij het werk van Capéau et al. (2018)6 over welvaart en welzijn in België7. Het uitgangspunt van deze benadering 

is dat de kwaliteit van de samenleving / de kwaliteit van leven uit verschillende dimensies bestaat én dat burgers ver-

schillen in hoe belangrijk ze deze verschillende dimensies vinden. Met behulp van de equivalente inkomensbenadering 

kunnen we deze verschillende dimensies onder een noemer brengen, waardoor het mogelijk is te bepalen hoe burgers 

deze verschillende dimensies onderling wegen en hoe groepen burgers daarin verschillen. 

Voor dit project wordt het onderzoek van Capéau et al. (2018)8 aangepast aan de Nederlandse situatie, binnen de kaders 

die worden gevormd door het meerjarenplan en binnen de kwaliteit-van-levenbenadering van het SCP. 

Dit project biedt inzicht in hoe verschillende aspecten van brede welvaart vanuit het perspectief van de burger met elkaar 

samenhangen, maar ook of en hoe het mogelijk is deze verschillende aspecten met elkaar te combineren. Het project 

levert empirische kennis over welke aspecten van hun leven mensen belangrijk vinden, hoe zij deze aspecten ten opzichte 

van elkaar wegen en of er groepen burgers zijn bij wie er sprake is van een cumulatie van ‘negatieve’ aspecten. 

De verdeling van cumulaties van aspecten van kwaliteit van leven vanuit het brede welvaartsperspectief 

(periode: 2021-2022)

Dit project richt zich op cumulaties van verschillende aspecten van de kwaliteit van leven voor verschillende groepen in 

de samenleving. Achterstand en voorspoed komen voor de meeste Nederlanders tot stand door een complex samenspel 

van de vier vormen van kapitaal. Er is sprake van multidimensionale problematiek en ingewikkelde processen. Het be-

strijden van achterstand en het bestendigen van voorspoed zijn daarmee complexe processen die vaak niet kunnen wor-

den afgedaan met inzet op één specifiek beleidsterrein of één gerichte maatregel. Met het project hopen we het inzicht te 

vergroten welk beleid voor welke groep relevant is en hiermee ook bij te dragen aan de maatschappelijke discussie.

Hierbij wordt gebruikgemaakt van de herziene typologie van Verschil in Nederland (ViN). Vragen die geadresseerd wor-

den, zijn onder andere: In hoeverre stapelen tekorten of overschotten zich op binnen de verschillende groepen? Wat is 

de rol van schaarste? Waar voor de ene groep een focus op economische aspecten belangrijk is, kan dat voor een andere 

groep juist een focus op sociale aspecten zijn. En welke rol is weggelegd voor het persoonskapitaal (uiterlijk, mentale 

gezondheid) in een wereld die in sterke mate digitaliseert? Wat betekenen de hiervoor genoemde processen voor een 

samenleving die streeft naar inclusiviteit? Hoe kunnen kapitaalposities worden opgebouwd of bestendigd en welke rol is 

daarbij weggelegd voor samenleving, beleid en mensen zelf? Ook komen regionale verschillen aan bod. De beschouwing 

van de publicatie zal een blik werpen op de toekomst aan de hand van actuele ontwikkelingen en beleidskeuzes en reflec-



17

teren op verwachte veranderingen in groepen (grootte, samenstelling).  Hiermee verschaft dit project inzicht in verschil-

len in cumulatie en samenhang tussen de groepen en binnen de vier vormen van kapitaal. 

De maatschappelijke ontwikkeling van Nederland (periode: 2023-2025)

‘De maatschappelijke ontwikkeling van Nederland’ is een jaarlijkse overkoepelende studie die, langs de lijnen van het 

meerjarenplan, vanuit een integraal, domeinoverstijgend perspectief de maatschappelijke ontwikkeling in Nederland in 

kaart brengt. Vanwege dit perspectief zal deze publicatie inzichten vanuit alle SCP-programma’s bevatten. Er zal daarbij 

aandacht zijn voor de verklarende mechanismen achter maatschappelijke fenomenen. De publicatie bevat een samen-

vattende toekomstgerichte beschouwing op maatschappelijke ontwikkelingen en de (mogelijke) gevolgen hiervan voor 

de kwaliteit van de samenleving (en als onderdeel hiervan de kwaliteit van leven). Daarbij wordt ook een link gelegd 

met de actualiteit en/of enkele actuele beleidsdossiers. De maatschappelijke ontwikkeling van Nederland wordt jaarlijks 

uitgegeven en zal bestaan uit twee publicaties. De hoofdpublicatie verschijnt in maart (rondom de Voorjaarsnota) en 

een korte, agenderende speerpuntpublicatie verschijnt in september (rondom Prinsjesdag). De eerste uitgave van De 

maatschappelijke ontwikkeling van Nederland verschijnt in het voorjaar van 2023. Deze studie is maatschappelijk en be-

leidsrelevant door het integrale en domeinoverstijgende beeld op maatschappelijke ontwikkeling. Dit beeld is juist voor 

het burgerperspectief zo belangrijk omdat alle beleidsdomeinen in het dagelijks leven van burgers samenkomen. Zoals 

eerder aangehaald, is het bestrijden van achterstand en het bestendigen van voorspoed een complex proces waarbij de 

oplossing zelden zal liggen op één specifiek beleidsterrein. Deze publicatie zal inzichten bieden in de samenhangen tus-

sen de verschillende aspecten van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van de samenleving, waarmee het aanvullende 

handvatten voor beleid biedt. 

Verkenning van de effecten van mogelijke stelselhervormingen die zich richten op de onderkant van de brede 

welvaartsverdeling (periode: 2021-2022)

Tegen de achtergrond van noodzakelijk geachte hervormingen, zoals voorstellen van de commissie-Borstlap die de 

werking van de arbeidsmarkt moeten versterken of een mogelijke herziening van het toeslagenstelsel, brengen we in 

dit project de brede welvaartseffecten van een aantal mogelijke beleidsscenario’s gericht op de onderkant van de brede 

welvaartsverdeling in kaart. Het onderzoek sluit aan bij de vraag welke mogelijkheden beleidsmakers hebben om bij de 

verdeling van schaarste te sturen op brede welvaart, en wat de (verwachte) effecten daarvan zijn op de leefsituatie en het 

gedrag van burgers, en op de kwaliteit van de samenleving.

In 2022 zijn twee publicaties gepland. De eerste richt zich op de ex-ante-evaluatie van twee veelvuldig genoemde moge-

lijke stelselhervormingen: de invoering van een basisinkomen en de introductie van een negatieve inkomstenbelasting. 

De tweede geplande publicatie richt zich op de toepassing van een meetmethode voor armoede, die in beleidsanalyses 

een alternatieve, meer geloofwaardige armoedegrensstandaard introduceert. De in de afgelopen twee decennia ont-

wikkelde armoedemeetmethode van het SCP (de gegeneraliseerde budgetbenadering) ziet armoede als een absoluut in 

plaats van relatief tekort. Het geplande onderzoek bouwt voort op deze inzichten met als doel de kwaliteit van de gesi-

muleerde effecten van beleid op armoede te verhogen. De SCP-armoedemethodiek kan naast de EUROSTAT-armoede-

grens worden toegepast en kan EU-landen alsook het Nederlandse beleid vooruit helpen, doordat beleid beter onderling 

vergeleken kan worden. Zogenoemde beleidsswaps (bv. het vervangen van de Nederlandse voor Finse kindregelingen) 

kunnen hiermee doorgerekend worden. Het onderzoek zorgt er ook voor dat de armoedemethode van het SCP in Euro-

pees verband meer aandacht (en wellicht navolging) krijgt.

Naast de twee publicaties zal er in 2022 een verkenning starten in hoeverre microsimulatiemodellen zoals EUROMOD 

bruikbaar zijn om mogelijke toekomstige effecten van beleidshervormingen te analyseren. Sommige dimensies van 

brede welvaart zullen niet eenvoudig kwantificeerbaar zijn. Dit biedt aanknopingspunten voor aanvullende toekomstver-

kennende kwalitatieve scenariostudies in de voortgang van het programma Schaarste, welvaart en welbevinden.
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Verankering van brede welvaart in de begrotings- en verantwoordingscyclus (2021-2026)

Dit project is onderdeel van een gezamenlijk project van de drie planbureaus dat zich als doel heeft gesteld om bij te 

dragen aan de verankering van brede welvaart in de begrotings- en verantwoordingscyclus. Dit wordt gedaan door een 

gezamenlijke beperkte set kernindicatoren van brede welvaart te identificeren die beïnvloedbaar zijn door beleid en aan 

de hand hiervan beleidsmaatregelen vanuit de notie van brede welvaart te analyseren (kwantitatief en/of kwalitatief). 

Een verzoek uit de Tweede Kamer was een belangrijke aanleiding voor dit gezamenlijke project. 

Globale doorkijk activiteiten 2023-2025

Een aantal activiteiten die in 2021 en 2022 gestart zijn zullen voortgezet worden in de periode 2023-2025. Dit geldt voor 

het gezamenlijke project van de planbureaus, de activiteiten aan de hand van microsimulaties, De maatschappelijke ont-

wikkeling van Nederland en ook het burgerperspectief op de kwaliteit van de samenleving zal in 2023 worden afgerond. 

De verwachting is dat de focus gedurende het programma nog meer zal verschuiven naar het uitvoeren van toekomst-

gericht onderzoek. De opgebouwde kennis tijdens de periode 2021-2022 en het continue gesprek met onze stakeholders 

en daarmee het inzicht in de kennisbehoeften zullen mede richting geven aan de invulling van de projecten in de periode 

2023-2025. Verder verkennen we de mogelijkheden van een studie naar de sociale effecten van de coronacrisis waarin de 

pandemie wordt gebruikt als natuurlijk experiment om zo causale effecten te kunnen meten. Ook zullen we gedurende 

deze periode voortdurend aandacht blijven houden voor stakeholderskennismanagement en de impact van onze kennis 

op beleid.
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De diverse bevolking van Nederland: 
samenleven nu en in de toekomst 
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1. Inleiding

De samenstelling van de bevolking van Nederland is de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd en die ontwikkeling 

zet door. Dit stelt de samenleving voor een aantal uitdagingen. Variëteit maakt samenleven soms interessanter, soms 

prettiger en soms ingewikkelder. De maatschappelijke opgave die centraal staat in het programma De diverse bevolking 

van Nederland is: Hoe geven we vorm aan samenleven in verscheidenheid? Wat vraagt dit van de overheid en van de 

inrichting van instituties? Wat vraagt dit van (groepen) burgers met betrekking tot onderlinge betrokkenheid en sociale 

samenhang, maar ook als het gaat om vertrouwen in en solidariteit met mensen van buiten de eigen groep of nationali-

teit? Het begrip diversiteit of verscheidenheid wordt in dit programma niet eendimensionaal bedoeld, zoals diversiteit in 

termen van migratieachtergrond, maar multidimensionaal. Het gaat om intersectionaliteit. 

2. Richtinggevende vragen van het programma

In dit programma staan de volgende richtinggevende vragen centraal:

1. Hoe ziet de bevolkingssamenstelling van Nederland eruit in 2050? Welke invloed hebben internationalisering, tech-

nologisering, vergrijzing en migratiestromen op de bevolkingssamenstelling?

2. In hoeverre is die bevolkingssamenstelling divers in waarden en opvattingen, bijvoorbeeld over vrijheid, individuali-

teit en solidariteit?

3. Welke kansen en uitdagingen op het gebied van sociale samenhang en solidariteit ontstaan er door een veranderen-

de samenstelling van de bevolking, ook op regionaal, lokaal en wijkniveau? Welke kansen en uitdagingen zien we op 

het gebied van: 

a. het onderwijs: bijvoorbeeld leerlingen- en studentenaantallen. De regionale variatie is hierbij een thema, en in 

samenhang daarmee de houdbaarheid van het scholenaanbod in krimpregio’s. Ook kijken we naar de (on-

gelijke) spreiding over scholen en buurten op basis van herkomst, naar het prestatieniveau op scholen en het 

opleidingsniveau van de bevolking. En we onderzoeken de mate en verdeling van leren en ontwikkelen over de 

gehele levensloop.

b. de zorg: bijvoorbeeld de verschillen in de gezondheidstoestand van de bevolking, de toegang tot zorg en het fei-

telijke zorggebruik, het aanbod van zorg in relatie tot andere voorzieningen in het sociaal domein en de beschik-

bare mantelzorg, of de zorguitgaven.

c. de arbeidsmarkt, werkgelegenheid en sociale zekerheid: de aansluiting (of het gebrek daaraan) tussen de vraag 

naar en het aanbod van arbeid, en mogelijkheden voor om- en bijscholing.

d. veiligheid: verschillen in veiligheid, de beleving daarvan en de beleving van een thuisgevoel tussen (wijken in) 

steden en dorpen waar toenemende diversiteit samengaat met bijvoorbeeld achterstanden in leefbaarheid en 

werk.

e. de democratische rechtsstaat: verschillen in opvattingen over de rol en reikwijdte van de instituties van de de-

mocratische rechtsstaat en de mensen die daar leiding aan geven.

f. wonen en ruimtegebruik: Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van de veranderende demografische samen-

stelling op wonen en ruimtegebruik en hoe zijn deze te verklaren? Welke keuzes zijn er mogelijk en kansrijk in 

ruimtebestemming en -gebruik? Hierbij houden we rekening met de verschillende en vaak conflicterende belan-

gen voor wonen, ondernemen, werken, vervoer, recreëren, natuurbehoud en -bescherming en de kwaliteit van 

de directe leefomgeving van mensen in de buurt, wijk of regio.

4. Wat verbindt burgers in de Nederlandse samenleving? In hoeverre heeft een veranderende bevolkingssamenstelling 

gevolgen voor gevoelens van verbondenheid tussen burgers onderling en met Nederland? En hoe beïnvloedt een 

veranderende samenstelling de bereidheid tot solidariteit? Welke gevolgen heeft dit voor de wijze waarop de Neder-

landse identiteit en cultuur worden beleefd? Welke (verklarende) mechanismen liggen hieraan ten grondslag, zoals 

de werking van formele instituties (bv. bejegening door overheidsinstanties) en informele instituties (bv. de mate 

waarin sociale netwerken of verbanden bijdragen aan inclusie of niet)? Hier richten we de blik op de verhoudingen 

binnen en tussen groepen in de samenleving en op hun verhouding tot de samenleving en de overheid.
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5. In hoeverre leidt een veranderende samenstelling van de bevolking (en wellicht toenemende diversiteit) in Neder-

land tot het veranderen of verdwijnen van bestaande scheidslijnen en het ontstaan van nieuwe scheidslijnen in de 

samenleving? Welke (verklarende) mechanismen liggen hieraan ten grondslag?

6. Verwachten we de komende decennia een toename van migratiestromen en zo ja waarom (oorlog, milieu, of econo-

mische redenen)? Welke veranderingen kunnen we accommoderen als land, als Europa en daarbuiten, bijvoorbeeld 

waar het gaat om wonen, werken, zorgen en samenleven? Wat betekent dat voor nieuwkomers en de ontvangende 

samenleving?

7. In hoeverre is er sprake van (ervaren) discriminatie, (ervaren) racisme, gevoelens van bedreiging of verliesgevoelens 

ten aanzien van cultuur, eigenheid en kansen om mee te kunnen doen? Hoe ontwikkelen deze zich in verschillende 

contexten (bv. werk, woonomgeving, sociale context)? Hoe zijn deze te verklaren? Wat is de impact daarvan op de 

Nederlandse samenleving?

8. In hoeverre heeft de verandering in samenstelling van de bevolking (en de verwachte toename van diversiteit) in-

vloed op de emancipatie van verschillende groepen (in ieder geval vrouwen en LHBTI+’ers, intersectioneel bekeken)? 

In hoeverre beïnvloedt dit de opvattingen hierover? Welke mechanismen liggen hieraan ten grondslag?

9. Via welke mechanismen hebben internationalisering en globalisering invloed op de verbinding tussen groepen in de 

samenleving en over grenzen heen? Op welke manier hebben technologische ontwikkelingen invloed op die verbin-

ding (denk aan de rol van sociale media)?

10. Via welke mechanismen hebben technologisering en digitalisering invloed op de verbondenheid in de samenleving? 

Welke kansen en risico’s liggen daar? 

11. Is het in het licht van de sociale samenhang en solidariteit in de samenleving nodig te investeren in verbinding tussen 

(groepen) burgers in Nederland en waarom? Wat zien we op grote schaal (internationaal) en wat zien we op kleine 

schaal (buurtniveau) gebeuren en wat kunnen we daarvan leren? Op welke wijze kunnen scheidslijnen voorkomen of 

verminderd worden? Wat vraagt dit van de samenleving en de overheid, van burgers en van sociale netwerken en ge-

meenschappen? Is er een rol voor beleid en zo ja, welke? Zijn de geldende beleidsinstrumenten nog passend? Welke 

beleidsinterventies zijn kansrijk?

3. Activiteiten van het programma 

Activiteiten 2021-2022

Overzichtsstudie naar de empirische relatie tussen diversiteit en sociale cohesie

Sociale cohesie is een concept met vele dimensies en ook diversiteit gaat over veel meer dan etnische diversiteit. Dit 

levert in theorie vele relaties op tussen aspecten van sociale cohesie en diversiteit naar vele verschillende kenmerken. In 

een binnenkort te verschijnen verkenning (Verkenning conceptualisering sociale cohesie en diversiteit) worden de (theoreti-

sche) mechanismen achter de relatie tussen diversiteit en sociale cohesie geproblematiseerd. Denk daarbij bijvoorbeeld 

aan de beschikbaarheid van ontmoetingsmogelijkheden om contact met elkaar te kunnen leggen, de rol van individuele 

hulpbronnen, maar ook aan de voorkeuren van mensen om met ‘andersoortige’ mensen om te gaan. In vervolg hierop 

zetten we op een rij wat we uit Nederlands empirisch onderzoek weten over de relatie tussen diversiteit en cohesie en 

vooral ook over de mechanismen die hierachter zitten. De centrale vraag is hoe diversiteit doorwerkt in het samenleven. 

Het doel is een overzicht te bieden van de (behoorlijk versnipperde) kennisbasis en lacunes daarin. Dit biedt mogelijk-

heden om in het vervolg nader te kunnen ingaan op de aangrijpingspunten voor beleid en te reflecteren op de vraag 

of beleidsmakers zich bij het ontwerpen en uitvoeren van beleid om het samenleven te versterken bewust zijn van de 

mechanismen die een rol spelen in de relatie tussen diversiteit en sociale cohesie, of zij deze vervolgens ook toepassen en 

hoe ze dat kunnen doen. 

Kwalitatieve verkenning waardevol samenleven in de toekomst vanuit het burgerperspectief

We brengen in beeld hoe burgers denken over de kwaliteit van het samenleven in een divers en veranderend land, over 

wat waardevol samenleven is voor hen, welke factoren daaraan bijdragen of daar afbreuk aan doen, en of en hoe waar-

devol samenleven kan worden gestimuleerd. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar jongeren. Welke waarden vinden 
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mensen belangrijk in het met elkaar samenleven, en wat maakt dat mensen het met elkaar samenleven ook als goed 

of waardevol bestempelen? Welke schaal of context (sociaal, ruimtelijk) heeft men daarbij op het netvlies? Wat doet 

volgens hen afbreuk aan het op een goede, waardevolle manier met elkaar samenleven? Hoe gaat men om met discre-

panties tussen wat men zelf waardevol vindt en wat anderen waardevol vinden (botsende waarden)? Welke kansen en 

risico’s zien mensen voor het toekomstig samenleven? Spelen de veranderende bevolkingsomvang en -samenstelling 

daarbij een rol? Wat zijn volgens burgers noodzakelijke voorwaarden om ook in de toekomst goed met elkaar te kunnen 

samenleven? Hoe kan dit worden gestimuleerd en wie zijn daarbij aan zet? Wat wil en kan men zelf doen en wat verwacht 

men van de overheid en instituties? In het vervolg van het programma zullen we voortborduren op de inzichten die deze 

verkenning oplevert, met een focus op hoe de pijlers onder waardevol samenleven te verstevigen.

Samenleven en de veranderende bevolking in de toekomst

We zetten in op toekomstverkenningen en scenariostudies rondom het thema samenleven en de veranderende bevol-

king. We beogen daarmee inzicht te bieden in hoe sociale cohesie zich in de toekomst (tot 2050) zou kunnen gaan ont-

wikkelen op basis van demografische en technologische ontwikkelingen, rekening houdend met globalisering. Daartoe 

ontwikkelen we verschillende scenario’s. Speciale aandacht gaat uit naar de vraag hoe digitalisering en technologische 

ontwikkelingen van invloed zijn op de verbinding tussen mensen. Als groepen binnen de samenleving steeds meer hun 

eigen online platformen gaan gebruiken, hun eigen besturingssystemen en hun eigen clouddiensten, zou dit kunnen 

leiden tot zogenaamde sociale bubbels (FreedomLab 2021)9. Onze focus bij de toekomstverkenningen en scenariostudies 

is complementair aan wat andere kennisinstituten doen (of hebben gedaan) op het gebied van bevolkingsramingen en de 

aanpak past in de traditie van mixed methods. In aanvulling op de toekomstscenario’s zal met behulp van Agent Based 

Modelling (ABM) nagegaan worden hoe in het licht van een veranderende bevolkingssamenstelling voorkomen kan wor-

den dat bevolkingsgroepen al te zeer versplinterd of gescheiden van elkaar leven. 

Solidariteit en (systematische) discriminatie

Solidariteit komt niet alleen tot uiting in individueel of groepsgedrag, maar vormt ook de basis van onze verzorgingsstaat 

en hoe instituties in Nederland zijn vormgegeven, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. Wat wen-

sen en verwachten individuen van solidariteit? Met wie willen ze wel of niet solidair zijn en waarom? Van welke anderen 

verwachten ze dat ze solidair met hen zijn en waarom? Welke mate van eigen profijt is noodzakelijk voor mensen om het 

systeem te blijven steunen? Dit roept ook de vraag op in hoeverre de opvattingen van mensen met bepaalde kenmerken 

met elkaar overeenkomen en waar ze verschillen. Maar ook: in hoeverre hebben mensen interne conflicten over solida-

riteit? Dergelijke kennis biedt inzicht in de wensen en verwachtingen die mensen in Nederland hebben, welke redene-

ringen zij daarbij hanteren en waar de verschillende wensen met elkaar schuren. Daarbij leggen we een link met discri-

minatie. Wanneer toegang tot bepaalde voorzieningen niet gelijk is voor iedereen kan er sprake zijn van (systematische) 

discriminatie. Dit is niet alleen problematisch op zichzelf maar vormt ook een risico voor institutionele solidariteit. We 

voeren een verkenning uit naar hedendaagse solidariteit en de mate waarin discriminatie de solidariteit tussen groepen 

onder druk zet (eerst via literatuuronderzoek en verkennend kwalitatief onderzoek, later mogelijk gevolgd door kwanti-

tatief onderzoek waarin de systemische component zwaarder wordt). 

Gescheidenheid en overbrugging

We focussen op het thema gescheidenheid en overbrugging en de betekenis van instituties voor het samenleven. Het 

doel hiervan is inzichtelijk te maken in welke mate er in Nederland sprake is van gescheidenheid tussen verschillende 

groepen, dan wel juist menging van verschillende groepen; en wat de betekenis is van gescheidenheid en menging voor 

de samenleving. Is het zo dat groepen langs elkaar heen leven zoals een veel geuite zorg is? Komen mensen met verschil-

lende achtergronden elkaar in het dagelijks leven tegen: in de buurt, op school en op het werk? Of is er wellicht sprake 

van ‘bubbels’, waarbij mensen vooral omgaan met mensen met dezelfde kenmerken, die dezelfde waarden aanhangen? 

Welke rol spelen de instituties daarbij? Onderwijs heeft bijvoorbeeld een wettelijk verankerde opdracht om bij te dragen 

aan sociale cohesie, maar zelfs daar is de sociale gescheidenheid groot (Vogels et al. 2021)10. Hoe zit dit bij andere insti-

tuties en sociale omgevingen zoals werk, sport, kerk en de buurt waarin men woont? Wat is de waarde van min of meer 

toevallige ontmoetingen in het publieke domein? We zoomen hier in op de vraag onder welke omstandigheden contact 
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leidt tot herkenning, minder vooroordelen, meer solidariteit en meer vertrouwen en voor wie of welke groepen dat geldt. 

In dit project zoomen we tevens in op mogelijke keerzijden van menging en diversiteit waarbij zich processen van sociale 

uitsluiting en discriminatie kunnen voordoen. Van werk wordt bijvoorbeeld verondersteld dat diversiteit ook leidt tot 

inclusiviteit, onder andere omdat uitsluitende sociale normen worden afgezwakt. Een relevante vraag is onder welke om-

standigheden deze veronderstelling van inclusie van toepassing is en hoe de inclusiviteit van instituties (m.n. de arbeids-

markt, het onderwijs en buurten) kan worden bevorderd. Een vervolgtraject wordt hiervoor nader verkend, en zou zich 

kunnen richten op scenario’s of doorrekening van de vraag hoe diversiteit en de veranderende bevolkingssamenstelling 

doorwerken op de kwaliteit van het samenleven. 

Globale doorkijk onderzoeksactiviteiten 2023-2025

Een aantal van bovenstaande activiteiten zal doorlopen in 2023. Dit geldt voor de toekomstverkenningen naar bevol-

kingssamenstelling en samenleven, voor het onderzoek naar gescheidenheid en overbrugging en het onderzoek naar 

solidariteit en discriminatie. Beoogde nieuwe onderzoeksactiviteiten voor de tweede fase (vanaf 2023) richten zich onder 

meer op vervolgonderzoek naar solidariteit. Daarbij staat de toekomstige formele solidariteit centraal en wat de houd-

baarheid is van de formele solidariteit (waarbij onder andere gekeken wordt naar sociale zekerheid) in 2050 gegeven de 

veranderende bevolkingssamenstelling in Nederland. Verder besteden we aandacht aan de vraag wat een veranderende 

bevolkingssamenstelling betekent voor de emancipatie van verschillende groepen in Nederland. Mogelijk gaan we daar-

bij in op het thema emancipatie en veiligheid. Verder focussen we ons op de betekenis en het mogelijk maken van inclu-

sieve ontmoetingsplekken – en de rol van verschillende actoren daarbij (onder andere van gemeenten en werkgevers). 

Ook overwegen we een (vignetten)studie te doen naar burgerperspectieven op afruilen ten gevolge van veranderingen in 

de bevolkingssamenstelling. 
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Lokaal: het sociaal domein en de 
kracht van de lokale verzorgings-

staat 
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1. Inleiding

Hoe kunnen de overheid en de samenleving ervoor zorgen dat mensen in een kwetsbare positie binnen het sociaal do-

mein de ondersteuning en kansen krijgen die ze nodig hebben om hun kwaliteit van leven te verbeteren, hun talenten te 

benutten en echt mee te kunnen doen? Dat is de maatschappelijke opgave die in het programma Lokaal centraal staat. 

Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, zoals demografische ontwikkelingen, toenemende complexiteit van de 

samenleving, technologisering en digitalisering en de gevolgen van de coronacrisis maakt deze opgave extra urgent. 

De centrale overheid heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld van een sterke verzorgingsstaat tot een overheid die 

zich meer terugtrekt en meer initiatief en verantwoordelijkheid aan haar burgers, de civil society, de markt en gemeenten 

overlaat. Voor burgers betekent dit dat er een groter beroep op hun zelfredzaamheid wordt gedaan. De lokale overheid is 

verantwoordelijk gemaakt voor de ondersteuning van burgers. Deze zou beter in staat zijn om samen met die burger, het 

maatschappelijk middenveld en de markt, en passend bij de lokale situatie, vorm te geven aan een lokale verzorgings-

staat in een sociaal contract. 

Met het programma Lokaal onderzoeken we hoe de lokale verzorgingsstaat functioneert, waarin de kracht (of zwakte) 

zit, en in hoeverre deze bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen in kwetsbare posities en aan de kwaliteit van 

de samenleving. Het gaat daarbij niet alleen over wie welke voorziening krijgt en of dit past bij de behoefte van burgers, 

maar ook over de vraag hoe dit gebeurt. Welke actoren zijn betrokken bij de uitvoering (naast gemeenten o.a. zorg- en 

welzijnsaanbieders, het maatschappelijk middenveld, informele netwerken), en hoe krijgt deze vorm in institutionele 

structuren en processen? Hoe zijn de onderlinge relaties, welke afspraken worden gemaakt en wat zijn effecten op en 

ervaringen van burgers? Daarbij spelen ook normen en waarden, betekenissen, vaardigheden, gewoonten en routines 

een rol. Wat verwachten de verschillende actoren in het sociale domein van elkaar en krijgen ze dat? Dit alles kan ook 

lessen opleveren voor andere decentralisatiebewegingen.

2. Richtinggevende vragen van het programma (2021-2025)

1. Hoe gaat het met de kwetsbare burger en hoe komt het dat het goed of slecht gaat?

a. Wie maken er gebruik van de publieke voorzieningen in het sociaal domein (wat zijn de kenmerken en wat is 

de samenstelling van deze groep)? Welke (stapeling van) problemen hebben ze (in brede zin, dus op het gebied 

van gezondheid, welzijn, werk en inkomen etc.)? Op welke momenten doen die zich voor en in welke mate? Wie 

wordt wel of niet geholpen om weer duurzaam in de samenleving te participeren? Wie doet bij geringe tegen-

slag opnieuw een beroep op hulp en waarom? Welke rol spelen sociale netwerken van mensen zelf daarbij? In 

welke omstandigheden bieden die netwerken wel of niet voldoende ondersteuning?

b. Zien we, als gevolg van ontwikkelingen als digitalisering en de toegenomen complexiteit van de samenleving, 

veranderingen in het gebruik van voorzieningen en sociale netwerken? Wat zijn daarbij kansen en risico’s? Welk 

beeld heeft de doelgroep zelf van haar situatie, kansen, belemmeringen, behoeften en ondersteuningsmogelijk-

heden, op korte en langere termijn? 

c. Hoe is deze groep verdeeld over Nederland? In welke regio’s en typen wijken wonen zij met name? Zijn er 

verschillen in samenstelling op regio- en wijkniveau en zo ja, hoe kunnen we die verklaren? Wat zijn de effecten 

daarvan? In hoeverre zijn die effecten te beïnvloeden met beleid?

d. In welke mate heeft de doelgroep van het sociaal domein het gevoel grip te hebben op haar leven als geheel en 

de afzonderlijke elementen daarvan (gezondheid, opleiding, arbeid, inkomen, relaties, geluk en een toekomst-

perspectief)? Kan dat gevoel van grip, indien nodig, worden vergroot? Wat is de invloed van de coronacrisis en 

de maatregelen die zijn genomen daarop?

e. Hierbij hebben we in ieder geval expliciet aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking en de groep die nog 

geen beroep doet op formele hulp, maar dit wel nodig heeft (en dus deels onzichtbaar is en bijvoorbeeld ‘het 

loket’ niet weet te vinden). 
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2. Hoe gaat het met de realisatie van de doelen van de decentralisaties en hoe komt het dat het goed of slecht gaat? 

a. In hoeverre worden de transformatiedoelen behaald, zoals integraal werken, het benutten van de eigen kracht 

en het eigen netwerk van mensen, preventieve activiteiten en inzet van algemene voorzieningen (hierbij hebben 

we ook aandacht voor zaken die niet op te lossen zijn met beleid).

b. Hoe gaan formele en informele instituties om met de stapeling van problemen bij burgers die daarmee nu nog 

vaak een beroep moeten doen op verschillende wettelijke kaders en aanpalende terreinen van hulpverlening 

(passend onderwijs, criminaliteit, schulden, huisvesting)?

c. Welke kansen en risico’s brengt de toenemende digitalisering met zich mee? Zowel ten aanzien van de burger 

als de (lokale) instituties? 

3. Hoe verlopen de interacties tussen de persoonlijke netwerken van mensen en instituties in het sociaal domein? Hoe 

komt het dat deze interacties al dan niet bijdragen aan de gestelde doelen, zoals zelfredzaamheid en integrale hulp-

verlening (sociaal en formeel/publiek en privaat)? Hierbij gaat het om informele instituties en de rol die zij kunnen 

spelen, om de rol die de overheid kan of wil vervullen, én om mensen die geen eigen netwerk hebben.

a. Wat zijn de verwachtingen van burgers, private en publieke instituties? Hierbij horen vragen over de (grenzen 

van) zelfredzaamheid van burgers. Maar ook vragen over het vermogen van de samenleving om collectief 

doelen te stellen en te realiseren met betrekking tot zorg en ondersteuning. Ook de spanning die kan optreden 

tussen de (lokale) variëteit is hierbij een onderwerp. Evenals het vraagstuk van solidariteit als collectief doel. 

Hoe is dit georganiseerd? En in welke mate wordt dit als een collectieve verantwoordelijkheid gezien?

b. Hoe verlopen de interacties tussen individuele burgers, sociale netwerken en de meer formele instituties? Hier-

bij gaat het om probleemsignalering, het gesprek over hulp en het vorm en inhoud geven aan die hulp.

c. Op welke manier beïnvloedt deze praktijk het perspectief van burgers en overheden op zorg en ondersteuning? 

Hoe verloopt de verschuiving van paradigma’s tussen het medische en sociale domein in andere landen? 

4. Hoe gaat het met de (lokale) organisatie in en van het sociaal domein en kan de onderliggende (formele en informe-

le) structuur de omvang van de taak aan? Waarom wel of niet?

a. Zijn gemeenten inderdaad in staat om in te spelen op de behoefte van de lokale bevolking? Welke gemeenten 

zijn meer of minder in staat de doelen te realiseren en waardoor komt dat? Wat wordt er wel en niet bereikt in 

het sociaal domein en hoe komt dat? Welke mechanismen liggen daaraan ten grondslag?

b. Hoe functioneren instituties en hoe verloopt hun onderlinge samenwerking? Hoe is het in het bijzonder gesteld 

met de uitvoeringspraktijk tussen overheden, instellingen en professionals, maar ook tussen werkgevers/be-

drijfsleven en informele initiatieven? En in het verlengde daarvan: zijn deze instituties in staat de meer integra-

le samenwerking te bevorderen, met aandacht voor arbeidsmarkt, zorg en onderwijs? Wat vraagt dit van de 

uitvoering? Welke (on)mogelijkheden liggen daar?

c. Welke beleidsinterventies zijn kansrijk om de samenwerking te bevorderen met als doel meer integrale hulp 

voor hulpbehoevende burgers te bieden? Welke aanpassingen aan de huidige inrichting zijn daarbij bijvoorbeeld 

van belang om rekening te houden met wat voor mensen in verschillende fasen van het leven de optimale mix is 

aan verzorging (dan wel: bescherming) en ondersteuning, maar ook autonomie en ruimte voor eigen initiatief?

d. Welke kansen en risico’s brengt de toenemende digitalisering (en de toenemende verwachtingen over big data) 

met zich mee voor de inrichting van het sociaal domein en de rol van hulpbehoevende burgers daarbij? 

5. In het verlengde van de meer institutionele vragen kijken we in dit programma ook naar de verdergaande decentra-

lisatiebeweging, die verder strekt dan het sociaal domein. In het verlengde van de resultaten in het sociaal domein 

kan worden onderzocht of de huidige lokale verzorging meerwaarde heeft ten opzichte van andere vormen van aan-

sturing, of ten opzichte van informele samenwerkingen. Ook onderzoeken we of de lokale verzorging in Nederland 

meer of minder effectief verloopt dan in andere landen.
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3. Activiteiten van het programma

Activiteiten 2021-2022

Niet-bereik van ondersteuning in gemeenten

In dit deelproject gaan we na wat er binnen gemeenten gebeurt om niet-bereik bij mensen die ondersteuning nodig 

hebben in kaart te brengen, te voorkomen en te verhelpen. Onderzoek in gemeenten geeft meer zicht op wat niet-bereik 

is en onder welke groepen het voorkomt, op de mechanismen die kunnen leiden tot niet-bereik (waaronder maatschap-

pelijke ontwikkelingen als de coronapandemie, digitalisering en migratie), en het geeft handvatten om niet-bereik te 

voorkomen. Waar lopen gemeenten en lokale organisaties tegenaan wanneer zij alle mensen die ondersteuning in het 

sociale domein nodig hebben willen helpen? Hebben zij goed zicht op niet-bereik? Wat doen zij om niet-bereik te voor-

komen? Wat zijn overwegingen daarbij? Deze vragen beantwoorden we aan de hand van kwalitatief onderzoek in vier tot 

zes gemeenten, waarbij we interviews houden met bijvoorbeeld gemeente- ambtenaren, uitvoerende instanties, zorg- 

en welzijnsaanbieders en cliëntenvertegenwoordigers. Ook gaan we (participerend) observeren (bv. in sociale wijkteams). 

Voorafgaand voeren we een verkenning uit die bepalend is voor de focus van het project. 

Leren van mensen in crisissituaties

Wanneer mensen geen passende ondersteuning krijgen, dan kan dat leiden tot een verergering van problemen en uitein-

delijk tot een crisis, waarbij iemand gebruikmaakt van een noodvoorziening/crisisopvang. In dit deelproject zoomen we 

in op de oorzaken en gevolgen van het niet-bereik vanuit de belevingswereld van burgers. Dit doen we door (ca. achttien) 

persoonlijke retrospectieve interviews (narratieve methode) met cliënten (of evt. hun mantelzorgers of de betrokken 

professional) over het traject dat leidde tot een noodsituatie.

Met dit deelonderzoek willen we meer kennis genereren over oorzaken waardoor burgers geen gebruik maken van voor-

zieningen die wel voor hen bedoeld zijn, en welke gevolgen dit voor hen heeft. Vanuit het perspectief van de cliënt krijgen 

we een beeld van de sociaal-culturele context en het handelen van actoren op verschillende niveaus: van gemeenten, 

organisaties, individuele professionals, en burgers zelf en hun eigen netwerk. Dit onderzoek biedt inzichten in de lokale 

organisatie van het sociale domein en de interacties tussen burgers, netwerken en formele instituties. Dit biedt gemeen-

ten en andere actoren in het sociale domein kennis over de percepties van hun handelen bij individuele burgers in (zeer) 

kwetsbare posities, en handelingsperspectieven.

Ondersteuning van mensen met multiproblematiek in de Participatiewet

Mensen met complexe problematiek lijken soms minder vaak geholpen te worden door gemeenten dan mensen met 

‘eenvoudigere’ (en daardoor goedkopere) problematiek. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt uit de doelgroep van de Participatiewet. Zij kampen vaak met meerdere problemen, zoals een 

arbeidsbeperking, schulden en problematiek gerelateerd aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en huisves-

ting. Doordat deze groep door gemeentelijke re-integratieconsulenten vaak ‘met rust wordt gelaten’ omdat toeleiding 

naar werk weinig reëel is, is er weinig zicht op hoe het met deze mensen gaat, wat gemeenten voor deze groep doen, en 

waarom. In het kwantitatieve deel van dit onderzoek beschrijven we (op basis van registraties) profielen van mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt (kenmerken en multiproblematiek). Ook geven we antwoord op de vraag welke (inte-

grale) ondersteuning verschillende gemeenten bieden aan deze mensen en wat de relatie is met uitkomsten als werk, 

wonen, onderwijs, schulden en criminaliteit. 

In het kwalitatieve deel geven we antwoord op de vraag hoe gemeenten en andere actoren tot hun keuzes komen bij het 

bieden van hulp, hoe dit werkt in de praktijk, en hoe cliënten dit ervaren. We geven daarbij handvatten voor verbetering 

van de ondersteuning (o.a. wettelijk kader, organisatie van de uitvoering, wijze van financiering) om de mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt beter tot dienst te zijn. We denken hier aan het bestuderen van de praktijk in drie tot zes 

gemeenten, met circa 50 interviews met ambtenaren, hulpverleners en cliënten. Daarnaast verkennen we de mogelijkhe-

den voor een (beperkt) sociale-praktijkenonderzoek.
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Informele hulpbronnen in jeugdbeleid

In het lokale jeugdveld dienen verschillende actoren samen vorm te geven aan de hulp aan jeugdigen en gezinnen. Denk 

daarbij bijvoorbeeld aan jeugdhulpprofessionals, hulpverleners vanuit aanpalende gebieden (huisarts, sociaal werkers, 

schuldhulpverleners, woonconsulenten, school) en vrijwilligers en de organisaties waaraan zij verbonden zijn (zorgaan-

bieders, welzijnsorganisaties, civil society-organisaties). In dit project buigen we ons over de vraag hoe informele hulp-

bronnen geactiveerd en ingezet worden: sociale netwerken, vrijwilligers, het verenigingsleven en burgerinitatieven. Hoe 

verloopt de afstemming met jeugdigen, gezinnen en het formele veld, en hoe geeft de gemeentelijke overheid invulling 

aan haar regierol? Wat gaat hierin goed, waar lopen verschillende actoren tegenaan, en wat betekent dit voor de op-

brengsten van de hulp en voor hoe de hulp door jeugdigen en gezinnen wordt ervaren? 

We voeren kwalitatief onderzoek uit in drie gemeenten: we doen diepte-interviews met bijvoorbeeld gemeenteambte-

naren, aanbieders, professionals, jeugdigen en ouders, en mogelijk zetten we (participerende) observatie in. We kijken 

zowel naar de formele kanten (wie heeft welke verantwoordelijkheden?) als de informele kanten (welke verwachtingen 

en rolopvattingen zijn er?). Ook schetsen we de lokale context, onder andere op basis van registratiegegevens.

Dit project biedt inzichten over de lokale organisatie van en samenwerking binnen het sociale domein alsmede over 

interacties tussen burgers en informele en formele netwerken. Op basis hiervan formuleren we handelingsperspectie-

ven die kunnen helpen netwerkvorming in het lokale jeugddomein te versterken, waardoor er meer sprake kan zijn van 

samenhang in de hulp aan jeugdigen en gezinnen; één van de doelstellingen van de decentralisatie. 

Hoe gaat het met mensen in kwetsbare situaties en hun (niet-)gebruik?

Veel Nederlanders hebben werk, sociale contacten en participeren in hun vrije tijd. Dat geldt echter niet voor iedereen. 

Dit project brengt in kaart hoe het gaat met burgers in een kwetsbare positie (bv. mensen met (gezondheids)beperkin-

gen, opvoedproblemen, problemen met werk, financiën of redzaamheid) en vergelijkt hun participatie, redzaamheid 

en kwaliteit van leven met burgers die zich niet in een kwetsbare positie bevinden. Daarnaast gaan we na in hoeverre 

mensen in kwetsbare posities gebruikmaken van professionele, informele en particuliere ondersteuning, in hoeverre er 

sprake is van problematisch niet-gebruik en wat eventuele redenen zijn van dit niet-gebruik. Hierbij gaan we ook na in 

hoeverre er verschillen optreden tussen mensen met verschillende typen problematiek en verschillende achtergrondken-

merken. 

Dit onderzoek biedt handelingsperspectieven: het laat zien op welke terreinen gemeenten zich sterker moeten inzetten 

voor verschillende groepen en hoe zij toegang tot voorzieningen kunnen vergroten.

Verkenning: Wat kan Nederland leren van ervaringen uit het buitenland met betrekking tot het sociaal domein?

In deze verkenning gaan we na hoe we kunnen achterhalen wat Nederland kan leren van de manier waarop het beleid 

ten aanzien van (aspecten uit) het sociaal domein in een aantal andere Europese landen is vormgegeven. Hierbij gaan we 

(globaal) na wat er bekend is over het beleid in een aantal Europese landen en waar nog kennislacunes zijn. Dit doen we 

aan de hand van de beschikbare literatuur en gesprekken met stakeholders, zoals departementen en andere experts. Op 

basis daarvan komen we tot een keuze van de relevante thema’s, de daarbij te onderzoeken landen met een diversiteit 

aan beleids- en uitvoeringspraktijken, en de beste methode om de kennisvragen te beantwoorden. 

Globale doorkijk activiteiten 2023-2025

In de periode 2023-2025 gaat het programma na wat aanpalende decentralisatiebewegingen, zoals bij de inburgering en 

de verduurzaming van sociale huurwoningen, kunnen leren van de decentralisaties in het sociaal domein, en verbreden 

we ons onderzoek naar aanpalende domeinen zoals veiligheid en het fysieke domein. Ook zoomen we in op de onder-

steuningsbehoefte van bepaalde groepen kwetsbare burgers. Tot slot verkennen we wat de mogelijkheden zijn voor een 

publicatie in 2025 over tien jaar decentralisaties, waarin de door het SCP en anderen verzamelde kennis over tien jaar 

decentralisaties samenkomt.
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Representatie en vertrouwen 
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1. Inleiding

In Nederland is de tevredenheid met het functioneren van de democratie groot en het politiek vertrouwen hoog, zeker 

in vergelijking met veel andere landen. Het vertrouwen in de politiek is niet structureel lager dan dertig jaar geleden, 

maar vertoont wel meer fluctuaties. Ook zijn er grote verschillen tussen groepen in de bevolking, en juist deze verschillen 

vragen onze aandacht. Kritiek van burgers op autoriteiten is niet per definitie reden tot zorg, maar geldt eerder als een 

aanbeveling in een democratie. Een democratie moet immers openstaan voor verandering en is daarvoor afhankelijk van 

waakzame, kritische, maar constructieve tegenmachten. De democratische rechtsstaat is met een bepaalde openheid 

ingericht om aanpassing aan een steeds veranderend algemeen belang mogelijk te maken. Juist dat aanpassingsvermo-

gen is een onderscheidend kenmerk van een rechtvaardig en legitiem systeem (Decreus 2011)11. Problematisch wordt het 

wanneer twijfel en terughoudendheid (mistrust) omslaan in cynisme en achterdocht (distrust) (Lenard 2008)12. De demo-

cratische rechtsstaat verliest legitimiteit (of bestaansrecht) als deze het algemene belang niet meer kan dienen en als 

groepen niet meer vertegenwoordigd worden door het systeem of mensen dat niet meer zo ervaren, zich er passief van 

afkeren of het actief ondergraven. Een aantal geleidelijke ontwikkelingen en actuele gebeurtenissen – zoals de opkomst 

van de ‘diplomademocratie’ (zie Bovens en Wille 2014)13 en de kinderopvangtoeslagenaffaire – roept vragen op over re-

presentatie en vertrouwen in Nederland. Hebben burgers nog wel voldoende en in gelijke mate invloed op ons politieke 

systeem? Worden de belangen van burgers voldoende en in gelijke mate behartigd? Worden hun rechten in voldoende en 

gelijke mate beschermd? En hoeveel vertrouwen wekt de overheid door haar prestaties en optreden bij burgers? Er be-

staat een urgente behoefte aan gedegen kennis over de feitelijke en ervaren representatie en institutioneel vertrouwen. 

Deze kennisbehoefte vormt de basis van het programma Representatie en vertrouwen.

2. Richtinggevende vragen van het programma 

Het programma Representatie en vertrouwen richt zich op de volgende negen richtinggevende vragen uit het Meerjaren-

plan 2021-2025 van het SCP: 

1. Is er sprake van afnemende representatie? Hoe groot is de groep die zich niet (goed) in de besluitvorming verte-

genwoordigd voelt, en neemt zij in omvang toe? Hoe is deze groep samengesteld en welke rol spelen bijvoorbeeld 

etnische afkomst, leeftijd, opleiding en geslacht hierin? Verschilt dit per beleidsvormend orgaan? Hoe verhoudt dit 

zich tot het gevoel gerepresenteerd te worden (wie voelt zich wel vertegenwoordigd en waarom)? En hoe verhoudt 

dit zich tot specifieke groepen die zich regelmatig minder vertegenwoordigd voelen, zoals mensen met een migratie-

achtergrond, jongeren, minder geschoolden en vrouwen?

2. Wat doen mensen om invloed uit te oefenen en waarom? Hoe zijn deze inspanningen verdeeld over de Nederlandse 

bevolking en naar verschillende maatschappelijke thema’s?

3. Is er sprake van afnemend vertrouwen in instituties? Zo ja, bij wie en op welke terreinen? Wat zegt dit over het 

functioneren van onze democratie? Hoe is de groep die weinig vertrouwen heeft samengesteld en welke rol spelen 

bijvoorbeeld etnische afkomst, leeftijd en geslacht daarbij? Wat zijn de oorzaken van de groei van daadwerkelijke of 

gevoelde afname van representatie of vertrouwen? Was er de afgelopen tien jaar inderdaad sprake van een gebrek 

aan responsiviteit in het beleid ten aanzien van (subgroepen van) burgers? Op welke terreinen? Is er bij (subgroepen 

van) burgers sprake van een gebrek aan vertrouwen in de mensen die het voor het zeggen hebben? En hebben zij an-

dere ideeën over de feitelijke en gewenste inrichting van de samenleving dan politieke en economische bestuurders? 

Wat zijn de consequenties van dit afnemend vertrouwen, onder andere in gedrag?

4. Welke mechanismen spelen bij de actoren die burgers vertegenwoordigen en zich in hun problemen (zouden moe-

ten) verplaatsen, en die daar al dan niet iets aan proberen te doen? In hoeverre dragen de politieke en sociaalecono-

mische elites bij aan een gevoeld gebrek aan vertrouwen en representatie in de instituties die zij vertegenwoordigen? 

Denk aan zelf-rekrutering en ballotage, dominante mindset en overtuigingen (groupthink), gerichtheid op eigenbe-

lang en ineffectief optreden. Op welke wijze wordt vertrouwen bereikt of vergroot onder groepen burgers, en hoe is 

dat te verklaren?

5. Wat is de rol van traditionele media, sociale media en onconventionele communicatiemiddelen in het organiseren, 

mobiliseren en uitoefenen van invloed van verschillende groepen burgers? Zijn er subgroepen die er beter in slagen 
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hun belangen en ideeën over het voetlicht te brengen dan andere (bv. gepensioneerden, boeren, ‘gele hesjes’, anti-

racismebestrijders, gender-, milieu- en dierenactivisten versus kinderen, mensen met een verstandelijke beperking, 

ggz-cliënten en nieuwkomers)? Hoe komt dat?

6. Wat is de relatie tussen een (gepercipieerd) laag vertrouwen of gebrek aan representatie en maatschappelijk on-

genoegen? Onder welke omstandigheden vertaalt zich dit naar uiteenlopende typen (protest)gedrag? Onder welke 

omstandigheden is daarbij sprake van reguliere belangenbehartiging, die past bij een vrije democratische samenle-

ving, of van vormen van ontwrichting die strijdig zijn met het algemeen belang?

7. Welke handelingsperspectieven zijn het meest effectief en legitiem als het gaat om het versterken van de represen-

tatie van burgers in uiteenlopende gremia? Welke mogelijkheden zijn er om de afstemming van beleid op de proble-

men van burgers te vergroten? Op welke wijze kunnen rekrutering, veranderingen in denkwijze, belangengerichtheid 

en effectiviteit van vertegenwoordigers in politieke en maatschappelijke instituties daaraan bijdragen?

8. Vanuit internationaal gezichtspunt: Hoe is het in andere ontwikkelde democratieën gesteld met de (ervaren) repre-

sentatie en het vertrouwen van burgers in democratische instituties? Wat kan Nederland leren van de ervaringen en 

mechanismen elders? Zijn er globale dreigingen? In hoeverre speelt beleid op supranationaal/EU-niveau een rol (als 

probleem of oplossing)?

9. Welke wisselwerking bestaat er tussen sociaal en institutioneel vertrouwen en hoe is dat te verklaren? Welke hand-

vatten voor beleid levert dit op (inclusief het mogelijke inzicht dat er geen beleid gevoerd moet worden)?

3. Activiteiten van het programma 

Activiteiten 2021-2022

Representatie

Onze activiteiten op het gebied van het thema representatie starten we met twee projecten die helpen een brede ken-

nisbasis te leggen onder het onderzoek naar representatie in Nederland. Met een literatuurverkenning naar represen-

tatie in Nederland schetsen we de stand van zaken over representatie in Nederland door te achterhalen wat we eronder 

verstaan, hoe het concept wordt onderzocht, maar ook hoe het met representatie in Nederland is gesteld en hoe dat kan 

worden verklaard. Deze verkenning vormt tevens een inventarisatie om te zien welke vragen verder onderzoek behoe-

ven. Het project resulteert in een interne notitie of die ons eigen denken aanscherpt en richting geeft aan toekomstig on-

derzoek. We zullen met de opgedane kennis ook beleid informeren, bijvoorbeeld via gesprekken, een korte kennisnotitie 

of een zogenaamde kenniskamer. Met het project Meetinstrumentontwikkeling legitimiteit beogen we inzicht te krijgen 

in het concept legitimiteit en ontwikkelen we een meetinstrument waarmee we het concept empirisch kunnen onder-

zoeken. Zo doen we kennis op over de ernst en mogelijke gevolgen van gebrekkige representatie en vertrouwen voor het 

functioneren van de democratische rechtstaat, die daarvoor afhankelijk is van de vrijwillige medewerking van burgers. 

Uit dit project volgt zo mogelijk een kwantitatief instrument voor de Nederland in Beeld survey. Daarnaast benutten we 

de kwalitatieve data uit het meetinstrumentontwikkelingtraject dat in 2021 wordt uitgevoerd voor een eerste empirisch 

product over legitimiteit.

Vertrouwen

Binnen ons onderzoek naar het onderwerp vertrouwen binnen dit programma voeren we in 2021 twee verdiepende 

projecten uit waarmee we de inzichten vergroten over politiek vertrouwen, de oorzaken en achtergronden ervan en de 

groep(en) voor wie vertrouwen en/of vertegenwoordiging geen vanzelfsprekendheden zijn. Met een verdiepende studie 

naar achtergronden van politiek vertrouwen leveren we via de analyse van open en gesloten vragen uit het Continu 

Onderzoek Burgerperspectieven (COB, zie hieronder) uit de periode 2010 tot 2021 relevante inzichten in de aard van het 

vertrouwen van burgers in de politiek, de normatieve criteria voor politiek vertrouwen en het vermeende verschil tussen 

een gebrek aan vertrouwen (mistrust) en wantrouwen (distrust). De resultaten van het onderzoek brengen we naar buiten 

door middel van een wetenschappelijke publicatie en een beleids- en publiekssamenvatting. In het project dat zicht 

richt op de relatie tussen hulpbronnen en representatie en vertrouwen en onbehagen onderzoeken we met behulp van 
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gegevens uit de enquête Verschil in Nederland (ViNL) survey o.a. de relatie tussen de verschillende ‘kapitaalgroepen’ en 

representatie, vertrouwen en maatschappelijk onbehagen en verwante concepten als pessimisme, onvrede, ongenoegen. 

Ook onderzoeken we in hoeverre maatschappelijk onbehagen geworteld is in feitelijke versus gepercipieerde omstandig-

heden. Beleidsmakers hebben bij dit thema veel interesse in regionale verschillen en daarom kijken we ook naar ver-

schillen tussen inwoners van verschillende typen gebieden, bijvoorbeeld mate van stedelijkheid, kern versus periferie en 

krimp versus groei. Dit project resulteert in een zelfstandige publicatie onder de vlag van ViNL.

Aandachtsgroepen

We starten kennisontwikkeling op dit thema met een project naar representatie en vertrouwen van mensen met een 

migratieachtergrond. Via een sequentiële onderzoeksopzet met een kwantitatieve en kwalitatieve component onderzoe-

ken we in hoeverre mensen met een migratieachtergrond14 zich vertegenwoordigd voelen door instituties, welke factoren 

hierop van invloed zijn en welke relatie er bestaat met institutioneel vertrouwen. 

Invloed en media  

Het project Betwiste informatie in het coronadebat vormt de start van ons onderzoek naar wat burgers doen om het pu-

blieke en politieke debat te beïnvloeden en wat de invloed van media is bij het vormgeven van het publieke debat. Doel 

van dit project is om kennis te bieden over de rol van media en alternatieve, soms conflicterende, informatiebronnen bij 

het voeden en in stand houden van een gebrek aan vertrouwen, en wat dat betekent voor het maatschappelijk debat. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het programma Nederland internationaal (zie ook de informatie in dit 

jaarplan over het programma Nederland internationaal). 

Handelingsperspectieven

Binnen het programma Representatie en vertrouwen doen we specifiek onderzoek naar handelingsperspectieven. Het 

project Staalkaart kansrijk beleid vormt de start van ons onderzoek op dit gebied in 2022. Daarin bestuderen we hoe 

en met welk succes beleidsmakers representatie van burgers trachten te bevorderen. Via een beleidsdocumentanalyse 

onderzoeken we de beleidstheoretische veronderstellingen van uiteenlopende nationale en lokale beleidsprogramma’s. 

Vervolgens bepalen we via een literatuuranalyse van gepubliceerde effect- en procesevaluaties de plausibiliteit van deze 

veronderstellingen. 

Andere programmagerelateerde activiteiten 

Naast bovenstaande activiteiten zijn er twee grote projecten die meerdere thema’s binnen dit programma en de ande-

re programma’s bedienen. In het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) monitoren, duiden en verklaren we 

ontwikkelingen in de publieke opinie in Nederland. Door ‘van buiten naar binnen’ open en breed te meten wat er leeft in 

Nederland (op basis van de gegevens uit de enquête Nederland in Beeld, zie ook de paragraaf over Nederland in Beeld 

in dit jaarplan) voedt het COB het gehele SCP-werkprogramma. En met onze deelname aan het NWA-traject Revitalized 

Democracy for Resilient Societies (REDRESS) leveren we inzichten in, en wisselen we kennis uit over, hybride democratische 

innovaties die een effectieve aanvulling kunnen zijn op onze representatieve democratie. 

Globale doorkijk activiteiten 2023-2025

De hierboven genoemde thema’s worden ook na 2022 ingezet om verder invulling te geven aan de activiteiten van dit 

programma. Een mogelijke onderzoeksrichting voor ons onderzoek naar representatie zien we op het gebied van empi-

risch onderzoek naar feitelijke representatie en aanvullend onderzoek naar het burger- en systeemperspectief, bijvoor-

beeld naar taakopvattingen van ambtenaren of naar de invloedrijke rol van het maatschappelijk middenveld. Daarnaast 

is binnen het thema representatie een vervolg denkbaar omtrent legitimiteit, dat vanaf 2023 in de survey Nederland in 

Beeld opgenomen wordt, maar mogelijk ook kwalitatief vervolgonderzoek vraagt. We voorzien daarnaast een kennisbe-

hoefte omtrent de gevolgen van weinig of afnemend vertrouwen, onder andere in gedrag evenals oorzaken van weinig 

of afnemend vertrouwen, zoals de mogelijke rol van interacties tussen burgers en overheidsinstanties. Ook zien we 

meerwaarde voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder specifieke (groepen) burgers die minder gerepresenteerd 

worden, die zich minder gerepresenteerd voelen of minder institutioneel vertrouwen hebben. Bij het selecteren van die 
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groepen laten we ons informeren door de eerdere bevindingen, maatschappelijke ontwikkelingen en actuele kennisbe-

hoeften. Tot slot overwegen we om onderzoek uit te voeren naar manieren waarop burgers al dan niet via verschillende 

media invloed proberen uit te oefenen (of juist niet) en hun beweegredenen daarvoor. Op basis van de inzichten die we 

opdoen met deze onderzoeken en de aangescherpte kennisbehoefte kunnen we gerichter in gesprek gaan met volksver-

tegenwoordigers, beleidsmakers en burgers. Met open interviews en etnografisch onderzoek in lopende beleidsprogram-

ma’s vergroten we het inzicht in de institutionele dynamieken die leiden tot een gebrek aan (ervaren) representatie van 

groepen burgers en lagere responsiviteit bij de besluitvorming. 
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Nederland internationaal 
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1. Inleiding

De Nederlandse samenleving is steeds meer internationaal georiënteerd. Dit proces is al decennia gaande, maar lijkt te 

versnellen onder invloed van toenemende technologische en digitale mogelijkheden. Die internationale verwevenheid 

gaat niet alleen over contacten tussen mensen of bedrijven. Ook nationale instituties en overheden werken inmiddels 

nauw samen, in het bijzonder binnen de Europese Unie (EU). Anno 2020 is meer dan de helft van de nieuwe wetten in Ne-

derland het gevolg van Europees beleid. Daarbij gaat het niet alleen over de euro of migratie, maar ook over bijvoorbeeld 

arbeid, milieu, criminaliteitsbestrijding, marktwerking, vervoer, zorg en onderwijs. De wetten die op Europees niveau 

worden ingevoerd hebben gevolgen voor Nederland en zijn burgers. Kortom, onze nationale maatschappelijke opgaven 

staan niet los van hun internationale context. 

Tegelijkertijd zien we de afgelopen jaren dat onze banden met de buitenwereld en de internationale verhoudingen onder 

druk komen te staan. Burgers, maar ook politieke partijen, stellen de internationalisering ter discussie. Die druk wordt 

deels veroorzaakt door toenemende afhankelijkheden, zoals bijvoorbeeld ook bleek in de huidige coronapandemie. De 

vraag is of de Europese en wereldwijde instituten in staat zijn daar effectief mee om te gaan. Sommige burgers twijfelen 

of deelname aan internationale netwerken wel in het belang van het eigen land is. Dit leidt ook tot vraagstukken omtrent 

internationale solidariteit. Binnen het programma Nederland internationaal staan twee thema’s centraal. Ten eerste 

onderzoeken we de consequenties van de internationale verwevenheid van mensen, bedrijven en instituties voor het da-

gelijks leven vanuit het perspectief van burgers. Ten tweede bestuderen we burgerpercepties en voorkeuren ten aanzien 

van (inter)nationale solidariteit en de toekomstige inrichting van de EU. 

2. Richtinggevende vragen van het programma 

In het programma Nederland internationaal staan de volgende richtinggevende vragen centraal:

 

Thema solidariteit en toekomst EU:

1. Wat houden legitimiteit en solidariteit voor burgers in Nederland in? Wat betekent solidariteit in de context van de 

Europese Unie (of breder: op wereldniveau)? Hoe is de verhouding tussen solidariteit, eigen verantwoordelijkheid en 

zeggenschap?

2. Hoe verhouden solidariteitsgevoelens zich tot gevoelens van verbondenheid en identificatie met Europa en de we-

reld? En hoe verhoudt solidariteit zich tot de Nederlandse identiteit en nationale of lokale verbondenheid?

3. Wat betekenen deze sentimenten voor de toekomst van de Europese Unie en andere internationale samenwer-

kingen? Wat betekent dit voor de toekomst van de Europese Unie, gezien vanuit het perspectief van de burger? In 

hoeverre zien we daarin verschillen tussen groepen burgers in de Nederlandse samenleving? Hoe laten verschillen 

tussen groepen zich verklaren?

 

Thema internationalisering en grip op het leven:

4. Hoe verweven is Nederland met het buitenland (sociaal, economisch, institutioneel, cultureel)? Hoe uit zich dat in het 

dagelijks leven van burgers, en welke typen interacties spelen daarbij een rol (van buitenland naar Nederland en van 

Nederland naar buitenland)? Wat zijn verklaringen voor die verwevenheid?

5. Op welke wijze gaan de overheid en andere actoren om met Europees beleid, bijvoorbeeld in het informeren van 

burgers? Hoe is dat te verklaren?

6. In hoeverre verschilt Nederland van andere landen als het gaat om verwevenheid met en oriëntatie op het buiten-

land? Hoe laten verschillen zich verklaren?

7. Wat zijn de gevolgen van internationalisering voor het dagelijks leven van burgers? Hoe ervaren burgers dit? Wat be-

tekent dit voor de grip die burgers hebben op het leven (bijvoorbeeld op het gebied van werk, onderwijs, mobiliteit 

of zorg)? Hoe laten deze ervaringen zich verklaren?

8. In hoeverre zien we hierin verschillen tussen groepen in de Nederlandse samenleving? Hoe laten deze zich verklaren?

9. Hoe verhouden technologisering en internationalisering zich tot elkaar? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de 
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toekomstige verwevenheid van Nederland met het buitenland? Wat kan dit betekenen voor het dagelijks leven van 

burgers in Nederland en hun gevoel van grip op het leven?

3. Activiteiten van het programma 

Activiteiten 2021-2022

Verwachtingen en beeld van de Europese Unie: het Nederlandse burgerperspectief 

De Europese Commissie organiseert EU-brede burgerconsultaties in 2021 en 2022 in het kader van de Conferentie over 

de Toekomst van Europa. De minister van Buitenlandse Zaken heeft het SCP in dit kader gevraagd welke kennis het SCP 

kan ontsluiten in aanvulling op het in 2019 uitgebrachte rapport over de wensen van Nederlanders over de EU (Dekker en 

Den Ridder 2019)15. Dat doen we middels een korte publicatie die gebaseerd is op het genoemde rapport, het globalise-

ringsrapport uit 2020, diverse recente rapporten van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) en aanvullende 

wetenschappelijk literatuur, in samenwerking met het programma Representatie en vertrouwen. Een analyse van kern-

cijfers over de opvattingen van Nederlandse burgers over de EU vatten we samen in een empirische bijlage. Dit project 

geeft ook een beknopte samenvatting van de huidige SCP-kennis over het thema solidariteit en de daaraan gekoppelde 

toekomst van de EU. 

Solidariteitsvragen rondom corona 

We bieden inzicht in het beroep dat gedaan is op de (internationale) solidariteit van Nederlandse burgers (ingezete-

nen) met anderen in de coronacrisis vanuit nationale en Europese beleidsresponses. We doen dit aan de hand van een 

literatuurverkenning naar vormen van solidariteit en onderliggende motieven binnen de nationale, Europese en inter-

nationale context. Vanuit het institutionele perspectief bestuderen we solidariteit als grondslag in formeel nationaal en 

Europees beleid op het gebied van bescherming van volksgezondheid en bestaanszekerheid tijdens de pandemie. We 

doen dit via documentanalyse. Vanuit het burgerperspectief verkennen we de verschillende preferenties en motivaties 

van Nederlandse burgers voor vormen van nationale, Europese en internationale solidariteit. Dit doen we met kwalitatief 

onderzoek onder verschillende groepen burgers, waarbij we rekening houden met de eigen ervaringen met gevolgen van 

corona. We reflecteren in dit project op de legitimiteit van beleid door te onderzoeken in hoeverre de voorkeuren en mo-

tieven van groepen burgers voor (inter)nationale solidariteit overeenkomen met de vormen van solidariteit en motieven 

waarop Nederlands en Europees beleid gebaseerd is. 

‘Met wie zijn wij solidair? De relatie tussen identiteit, solidariteit en discriminatie’

We richten ons op de relatie tussen groepsidentiteiten en solidariteit binnen en buiten de eigen landsgrenzen. In samen-

werking met het programma De diverse bevolking van Nederland onderzoeken we wat burgers zelf verstaan onder soli-

dariteit en met welke groepen men zich wel of niet solidair voelt. Vanuit het programma Nederland internationaal richten 

we ons daarbij vooral op grensoverschrijdende solidariteit, zoals solidariteit met andere landen of regio’s; solidariteit 

tussen EU-lidstaten; en tijdens internationale of buitenlandse crises. We onderzoeken in hoeverre identificatie daarbij 

een rol speelt. We bestuderen de verbondenheid met de lokale, nationale of supranationale gemeenschap, hoe deze col-

lectieve gemeenschappen gedefinieerd worden door burgers en wat dat betekent voor lokale, nationale en internationa-

le vormen van solidariteit en discriminatie. Dit doen we met een literatuurverkenning, een secundaire analyse van (inter)

nationale datasets én een kwalitatief onderzoek met behulp van focusgroepen. Vanuit institutioneel perspectief kijken 

we naar de relatie tussen beleidsmaatregelen en de wensen en verwachtingen van burgers. De mate waarin solidariteit 

samenhangt met (internationale) identiteit, kenmerken van de steunmaatregelen alsook kenmerken van de groepen die 

steun ontvangen, werpt zicht op de legitimiteit en toekomstbestendigheid van Europees beleid. 

Informatiestromen en media 

Digitalisering, de populariteit van sociale media en de toegenomen beschikbaarheid van internationale on- en offline 

media zijn belangrijke vormen van hedendaagse internationale verwevenheid. Het project Betwiste informatie in het 
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coronadebat richt zich op het hoofdthema internationalisering en grip op het leven, en daarbinnen op de rol van (in-

ternationale) informatiestromen, met als casus het maatschappelijke debat over de coronacrisis. Dit is een gezamenlijk 

project van Nederland internationaal en Representatie en vertrouwen, waarbij beide programma’s capaciteit beschikbaar 

stellen en aan gezamenlijke kennisproducten werken. We onderzoeken hoe alternatieve informatie vanuit de (internatio-

nale) randen van het internet in de Nederlandse online en offline mainstream terechtkomt. Dit mixed-methodsproject le-

vert vier kennisproducten op. Het eerste rapport beschrijft op basis van een kwantitatieve inhoudsanalyse van sociale en 

traditionele media welke alternatieve narratieven over het coronavirus het Nederlandse mainstream debat bereiken en 

waar deze claims vandaan komen. Het tweede rapport beschrijft de sociale praktijken van gebruikers die ten grondslag 

liggen aan de online verspreiding van alternatieve narratieven die sterk van de institutionele lezing afwijken. Dit biedt 

inzicht in waarom sommige gebruikers van sociale media alternatieve lezingen voor waar aannemen en de mate waarin 

institutioneel vertrouwen en de ervaren grip op het leven verklarende factoren zijn voor dit gedrag. Het derde kennis-

product beschrijft in hoeverre alternatieve narratieven uit sociale media bij een groter publiek bekend zijn en worden 

geloofd. Het laatste product is een kennisproduct met een bundeling van de inzichten. Daarin besteden we, vanuit het 

internationale perspectief, specifiek aandacht aan de verspreiding van alternatieve narratieven en de inrichting van de 

belangrijkste digitale platforms, (het beleid over) het beheer van controversiële content en de sociale normen die heersen 

in groepen op sociale media. 

Verwevenheid van het internationale voedselsysteem 

In dit project sluiten we aan bij andere SCP-kennis over de verduurzamingstransities die voortvloeien uit de Europese 

Green Deal door de sociale en culturele effecten van de transitie naar een duurzaam voedselsysteem te onderzoeken. De 

Nederlandse landbouw is na de Tweede Wereldoorlog veranderd in een hoogproductieve sector met lage voedselprij-

zen die sterk verweven is met internationale handelsketens. Schaalvergroting en produceren voor de export zijn daarbij 

belangrijke economische overlevingsstrategieën geworden voor landbouwbedrijven. Tegelijktijdig wordt het eten dat 

in Nederland wordt geconsumeerd vooral uit het buitenland geïmporteerd. Dit voedselsysteem staat onder druk, onder 

andere vanwege een andere vorm van internationale verwevenheid: het Europese klimaat- en biodiversiteitsbeleid. Dit 

beleid vraagt om maatschappelijke en politieke afwegingen rondom de economische, sociale en culturele impact op 

agrarische gemeenschappen en consumenten daarbuiten. Daarnaast hebben we te maken met andere beleidsopgaven, 

zoals de aanpak van het woningtekort. Omdat het voedselsysteem een relatief nieuw onderwerp is, richten we ons in 

2021-2022 op een efficiënte verkenning van het thema vanuit het SCP-perspectief. Dit doen we door externe experts es-

says te laten schrijven voor een essaybundel over sociale, culturele en institutionele vragen over de verduurzamingstran-

sitie van het internationaal-verweven voedselsysteem in Nederland. Het doel daarvan is te bepalen welke kennisvragen 

er nog leven voor vervolgonderzoek, passend bij de meerjarige onderzoeksagenda van het SCP. 

Globale doorkijk activiteiten 2023-2025

De volledige looptijd van dit meerjarenplan gebruiken we om aandacht te steden aan alle richtinggevende vragen. We 

verkennen vooral de mogelijkheden om vanaf 2023 de richtinggevende vragen over de toekomst van Europa, de natio-

nale vertaling van transnationaal beleid en technologisering meer te adresseren. In 2021-2022 verkennen we thema’s die 

we vanaf 2023 gaan uitwerken: 1) een verdere integratie van de twee hoofdthema’s van internationale verwevenheid en 

solidariteit, 2) solidariteit en verwevenheid in bredere mondiale context, 3) (internationale) vraagstukken over diversiteit, 

migratie en integratie in samenwerking met andere programma’s, en 4) vragen vanuit institutioneel en burgerperspectief 

over internationalisering en technologisering. Het meerjarenplan, stakeholdergesprekken en resultaten uit onderzoeks-

projecten in 2021-2022 dienen als input. Zo voorzien we nu dat we in 202216 vervolgonderzoek voorbereiden: onder an-

dere een vervolg op het project Verwevenheid van het internationale voedselsysteem over internationale verwevenheid 

vanuit de kennisbehoeften voortkomend uit de essaybundel. We verkennen welke relevante technologische ontwikkelin-

gen we nog willen bekijken, naast de digitalisering en sociale media in het project Informatiestromen en media. Tot slot 

voorzien we een kwantitatieve vervolgstudie op het gebied van internationale solidariteit volgend uit het project Soli-

dariteitsvragen rondom corona en het project dat zich richt op de relatie tussen identiteit, solidariteit en discriminatie, 

waarbij de keuze voor een specifiek beleidsterrein of casus nog niet bepaald is. 
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Participatie, talentontwikkeling
en kansengelijkheid 
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1. Inleiding

Een veranderende arbeidsmarkt, demografische ontwikkelingen, een terugtredende overheid en het afkalven van traditi-

onele verbanden maken zingevende participatie belangrijker én minder vanzelfsprekend dan voorheen. 

Het in stand houden van collectieve voorzieningen en het omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt na de coronacri-

sis vraagt om een hogere arbeidsdeelname. Mensen worden geacht bereid te zijn deel te nemen op de arbeidsmarkt 

en gelijke kansen te krijgen op succes in die arena. Om vooruit te komen op een arbeidsmarkt die verandert onder druk 

van globalisering en technologische ontwikkelingen, worden burgers geacht een leven lang te leren. Dit betekent dat zij 

als kinderen de kans moeten krijgen op goed initieel onderwijs en dat zij levensvaardigheden opdoen, en dat van hen 

later de continue bereidheid wordt gevraagd om zich om en bij te scholen. Door de vergrijzing van de bevolking komt de 

collectieve zorg onder druk te staan en wordt er steeds vaker een beroep op burgers gedaan om hun eigen vangnet te 

organiseren. Ouderen moeten vaker voor elkaar zorgen, werkenden worden geacht naast te werken en te leren ook te 

zorgen, en ook jongeren combineren geregeld onderwijs en mantelzorg. Mensen moeten hiertoe geëquipeerd zijn, en de 

gelegenheid krijgen om deze rollen te combineren. De tijdsdruk die ontstaat doordat mensen leren, zorgen en werken, 

maakt, samen met de erosie van traditionele verbanden, dat zingevende vormen van vrijetijdsbesteding minder vanzelf-

sprekend worden. Mensen zijn voor zingeving aangewezen op nieuwe, zelf te ontdekken vormen van participatie, of zij 

moeten deze zingeving vinden in hun rol als werkende, verzorgende, of leerling. 

Hoe kunnen we participatie bevorderen door in te zetten op gelijke kansen, toegang tot hulpbronnen en talentontwik-

keling en zo bijdragen aan maatschappelijke doelen? En hoe kunnen we het combineren van participatievormen door 

burgers haalbaar maken, en tegelijkertijd borgen dat mensen zingeving ervaren in wat ze doen? Die vragen staan centraal 

in het programma Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid.

2. Richtinggevende vragen van het programma

De volgende richtinggevende vragen staan centraal in dit programma:

1. In hoeverre is er sprake van talentontwikkeling en -benutting in Nederland? In welke levensfasen is hier sprake van? 

Hoe is dit verdeeld over verschillende groepen in Nederland? Wat zijn de gevolgen van achterblijvende talentont-

wikkeling met het oog op participatie en kwaliteit van leven, op korte en lange termijn? Hoe kunnen verschillen in 

talentontwikkeling en -benutting verklaard worden? Waarom lukt het sommige mensen wel en andere niet om hun 

talenten te ontwikkelen en te benutten? Welke processen, actoren en barrières liggen daaraan ten grondslag? Wat 

zijn de voorwaarden voor het bevorderen van talentontwikkeling en -benutting? 

2. In hoeverre is er sprake van kansengelijkheid en sociale mobiliteit in Nederland en hoe ontwikkelen deze factoren 

zich over de tijd en per levensfase? Welke groepen hebben te maken met kansenongelijkheid? Wat zijn de conse-

quenties van kansenongelijkheid in termen van participatie en kwaliteit van leven, op korte en lange termijn? Hoe 

kan kansenongelijkheid verklaard worden? Welke processen, mechanismen, actoren en barrières liggen daaraan ten 

grondslag? Wat is de invloed van de startpositie van mensen op hun verdere kansen? Wat zijn voorwaarden voor 

kansengelijkheid? 

3. In hoeverre hebben mensen toegang tot ondersteuning en hulpbronnen die zij nodig hebben om te kunnen par-

ticiperen? Hoe kunnen moeilijkheden ten aanzien van toegang verklaard worden? Wat zijn de consequenties van 

een gebrek aan toegang als we kijken naar participatie en kwaliteit van leven, op korte en lange termijn? Wat zijn de 

voorwaarden voor toegang tot ondersteuning en hulpbronnen? 

4. In hoeverre zijn mensen in staat om participatie op verschillende terreinen te combineren? Wat zijn beperkingen, wat 

zijn kansen en hoe kan combineren mogelijk gemaakt worden? 

5. Wat zijn de drijfveren van mensen om al dan niet te participeren? Wat zien mensen als zinvolle participatie? Wel-

ke verschillen zien we hierin in de samenleving? Welke ontwikkelingen tekenen zich af over generaties? Hoe zijn 

verschillen en ontwikkelingen hierin te verklaren? In hoeverre is participatie zelf een vorm van zingeving? In hoeverre 

verschilt dit naar type participatie en als dit verschilt, waarom is dat zo? 

6. Wat is het belang van interactie met anderen als het gaat om participatie, talentontwikkeling, kansengelijkheid en 
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ondersteuning? Welke rol hebben werkgevers? Welke rol spelen ondernemerschap en innovatie bij talentontwikke-

ling en -benutting, kansengelijkheid en ondersteuning? 

7. Hoe verhoudt Nederland zich tot andere landen als het gaat om participatie, kansengelijkheid, talentontwikkeling 

en -benutting, en toegang tot ondersteuning en hulpbronnen? Hoe kunnen verschillen tussen Nederland en andere 

landen verklaard worden? Wat kunnen we leren van andere landen? 

8. Wat zijn de korte-, middellange- en langetermijneffecten van de coronacrisis op kansenongelijkheid, talentontwik-

keling en -benutting en toegang tot ondersteuning? Hoe kunnen deze verklaard en geduid worden? 

9. Welke transities hebben de arbeidsmarkt, het onderwijsstelsel en de sociale zekerheid het afgelopen decennium 

doorgemaakt en hoe zullen deze zich het komende decennium verder ontwikkelen? Wat is de invloed van internatio-

nalisering en technologisering daarbij? 

10. Wat betekenen deze transities in termen van eisen aan mensen? Welke impact hebben deze transities op de moge-

lijkheden die mensen hebben om te werken, leren, zorgen en vrijwilligerswerk te doen gedurende hun levensloop? 

Wat zijn de consequenties daarvan in termen van (on)zekerheden of risico’s voor mensen? Hoe gaan mensen daar-

mee om? Hoe kunnen mensen in staat gesteld worden om daar zodanig mee om te gaan dat het hun bestaanszeker-

heid niet ondermijnt? 

11. Hoe kunnen talentonwikkeling en -benutting in Nederland verbeterd worden? Hoe kan kansenongelijkheid worden 

gereduceerd en toegang tot ondersteuning worden verbeterd? Wat vraagt dit (nu en in de toekomst) van mensen 

zelf, van werkgevers, van de overheid, van andere actoren, van de inrichting en kwaliteit van het onderwijs, van de 

inrichting van de arbeidsmarkt en van de inrichting van de sociale zekerheid? 

12. Welke mogelijke effecten hebben specifieke beleidsinitiatieven of beleidsaanpassingen op de participatie? Bijvoor-

beeld: a) Wat zijn de te verwachten effecten van publieke financiering van hoger of middelbaar onderwijs aan men-

sen in het midden van hun loopbaan? Daarbij kijkend naar de effecten op I. (gelijkheid van) baankansen gedurende 

de levensloop van mensen, II. (gelijkheid van) participatiemogelijkheden op andere leefdomeinen (zorgen, leren, 

vrijwilligerswerk, sociaal leven), III. (gelijkheid van) verdienvermogen en IV. (gelijkheid van) kwaliteit van leven. En b) 

Wat zijn de baten van zo’n investering? En wat zijn de kosten? 

13. Hoe vergaat het mensen zonder of met slechts weinig ondersteuningsmogelijkheden? Hoe zien de hedendaagse 

selfmade man en woman eruit, waar werken ze en zijn ze maatschappelijk actief? Wat typeert hun ontwikkeling? Wat 

verklaart hun succes? Welke rol heeft de samenleving daarin gespeeld? Welke lessen leren zij de samenleving?

3. Activiteiten van het programma 

Activiteiten 2021-2022

Meedoen op de arbeidsmarkt

Binnen het speerpunt ‘meedoen op de arbeidsmarkt’ onderzoeken we de arbeidsmarkt als mechanisme voor sociale 

mobiliteit en arena voor de verdeling van kansen. We voeren een brede studie uit en een aantal verdiepende deelonder-

zoeken. In de deelonderzoeken zullen we veel aandacht besteden aan de rol van werkgevers. Zij spelen een grote rol in 

de verdeling van werk over de beroepsbevolking en in het faciliteren van het combineren van werken, zorgen en leren. 

Binnen dit thema onderzoeken we tevens de emancipatie van uiteenlopende groepen.

Maatschappelijke kansen verschillen tussen mensen met verschillende achtergronden. Het onderwijs en de arbeidsmarkt 

spelen hier een belangrijke rol in. In hoeverre zijn er verschillen in mobiliteit tussen groepen, zoals tussen mannen en 

vrouwen, tussen mensen zonder en met een migratieachtergrond, en tussen mensen in verschillende regio’s? Hoe wer-

ken de hulpbronnen die mensen van huis uit meegekregen hebben, hun persoonlijke investeringen en hun positie op de 

arbeidsmarkt door in hun sociale mobiliteit?

Werkgevers beïnvloeden de verdeling van kansen op de arbeidsmarkt, mede door de arbeidsvoorwaarden die zij bieden. 

Welke structurele verschillen zien we tussen de aangeboden arbeidsvoorwaarden in uiteenlopende sectoren? En welke 



41

overwegingen hebben werkgevers bij het bepalen van de arbeidsvoorwaarden van aangeboden werk?

Ondanks faciliterend beleid kan het combineren van werk en mantelzorg tot negatieve gevolgen voor de eigen gezond-

heid en de arbeidsmarktpositie leiden. Wat zijn de kenmerken, drijfveren en ervaringen van combinerende mantelzor-

gers? Wat zijn de gevolgen van de taakcombinatie voor economische positie en sociale participatie en verschilt dat per 

groep? Welke rol spelen steun en sociale druk rondom arbeid en zorg bij die gevolgen van het combineren van werk en 

mantelzorg?

De onderzoeken in dit speerpunt laten zien waarom sommige mensen sociaal mobiel zijn en anderen niet, hoe opvat-

tingen en verwachtingen van werkgevers uitpakken naar gender en naar migratieachtergrond, en hoe ongelijk verdeelde 

mantelzorgtaken doorwerken in ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. Ook zijn de mogelijkheden en ondersteuning bij 

het combineren van werk en privé onderwerp van onderzoek en kijken we naar hoe dat zich verhoudt tot de gevolgen 

van mantelzorg voor de verdere carrière. Gezamenlijk bieden de onderzoeken aanknopingspunten voor handelingsper-

spectieven voor de verbetering van de kwaliteit van werk, en voor vergroting van de arbeidsparticipatie op een krappe 

arbeidsmarkt in de periode na de coronacrisis.

Een leven lang ontwikkelen

Binnen het speerpunt ‘een leven lang ontwikkelen’ onderzoeken we het leren in de drie belangrijkste levensfasen: de fase 

waarin regulier onderwijs wordt gevolgd, de fase waarin men actief is op de arbeidsmarkt en de fase na pensionering. We 

hanteren een levensloopperspectief en bezien in elke levensfase de waarde van al dan niet opgedane vaardigheden voor 

latere fases.

De veerkracht en weerbaarheid die jongeren ontwikkelen staan ten dienste van hun participatie op verschillende ter-

reinen, nu en later. En de participatie van jongeren beïnvloedt de ontwikkelingen van vaardigheden. Welke drempels en 

stimulansen beïnvloeden de ontwikkeling van veerkracht en weerbaarheid? In 2023 verdiepen we dit onderzoek verder 

met kwantitatief en kwalitatief onderzoek, en betrekken we waar mogelijk expliciet(er) LHB-jongeren.

Het wetenschappelijke bewijs ten aanzien van de langetermijnbaten van ‘een leven lang leren’ voor burgers is nog 

gefragmenteerd. Wat levert scholing uiteenlopende groepen werkenden op in termen van werkbehoud en kwaliteit 

van werk, en welke institutionele condities bevorderen het tot stand komen van die baten? Wat zijn de ervaringen van 

burgers met omscholing – de minst onderzochte vorm van scholing – bij het vinden van een baan in een andere sector, en 

wat zegt dat over de institutionele vormgeving van omscholing?

Om te zorgen dat een toenemend aantal ouderen betekenisvol deel kan nemen aan de samenleving, zijn inzichten nodig 

in de persoonlijke en maatschappelijke voorwaarden voor het ontwikkelen in de derde levensfase. Welke levensvaar-

digheden hebben invloed op betekenisvolle sociaal-culturele participatie op latere leeftijd? En welke sociaal-culturele 

voorzieningen en kleinschalige lokale verbanden bieden kansen om zinvol te participeren en al doende deze levensvaar-

digheden te ontwikkelen? 

Alle onderzoeken in dit speerpunt hebben betrekking op het ontwikkelen van vaardigheden voor en door participatie. 

In de onderzoeken onder jongeren en werkenden wordt nagedacht over de manier waarop vaardigheden en hulpbron-

nen in één levensfase de kansen op mobiliteit in het latere leven beïnvloeden. In alle onderzoeken wordt de helpende 

en soms hinderende werking van instituties rondom talentontwikkeling onderzocht en vaak staat ook de interactie met 

sleutelfiguren centraal. Waar mogelijk onderzoeken we het effect van de coronacrisis op de participatie, veerkracht en 

weerbaarheid van jongeren. In het merendeel van de onderzoeken zijn de institutionele context en condities onderwerp 

van onderzoek. Daarom ligt het voor de hand om na te denken over handelingsperspectieven voor de vergroting van de 

participatie en veerkracht van jongeren, de kansen op een leven lang leren van werkenden, en de vaardigheden en zinvol-

le participatie van ouderen.
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Perspectieven op zinvolle participatie

Binnen het speerpunt ‘perspectieven op zinvolle participatie’ richten we ons op de uiteenlopende visies die beleid en 

burgers hebben op zingevende aspecten van vormen van participatie. De inzichten die dat biedt worden betrokken in de 

duiding van de onderzoeken in de andere speerpunten en de handelingsperspectieven die daar geformuleerd worden. 

Het speerpunt wordt opgehangen aan dezelfde drie levensfasen als ‘een leven lang ontwikkelen’ en kruisbestuiving met 

de andere speerpunten vindt voortdurend plaats. 

In deze activiteit in 2022 onderzoeken we de visies van burgers, beleid en maatschappij op ‘leren’ en ‘werken en zor-

gen’ aan de hand van specifieke beleidsinstrumenten voor participatiebevordering voor studenten en werkenden (in 

2023 volgt een studie onder ouderen). Hoe verhoudt de werking van het overheidsbeleid (inclusief haar aannames) met 

betrekking tot participatie, gericht op verschillende levensfasen, zich tot de zienswijzen en gedragingen van burgers, 

inclusief de sociale normen die zij ervaren? Welke beleidsaannames worden uitgedaagd? Welke handelingsperspectieven 

kunnen we hiervoor bieden? 

Binnen dit speerpunt zetten we door de focus op ervaringen, motivaties en zingeving sterk in op de drijfveren die mensen 

hebben om al dan niet te participeren en kijken we naar hoe mensen in hun gedrag reageren op specifieke beleidsinstru-

menten. Dit kan aanknopingspunten bieden voor effectiever beleid ter bevordering van participatie.

Andere programmagerelateerde activiteiten 

In 2022 werkt het programma aan het herontwerp van de arbeidspanels. We maken deze data relevant(er) voor het 

programma door verdere harmonisatie van het Arbeidsaanbodpanel (AAP) en het Arbeidsvraagpanel (AVP). We doen dit 

door meer nadruk te leggen op arbeidsparticipatie, de combinatie met werk en privé, om- en bijscholing, en processen 

van in- en uitsluiting daaromheen. 

We beginnen in 2022 met een verkenning van de mogelijkheden voor toekomstverkenningen. We zien aanknopingspun-

ten op het gebied van (1) om- en bijscholing op de arbeidsmarkt en (2) de participatie van ouderen. Tot slot levert het 

programma de laatste LHBT-monitor op in 2022, is dit programma (o.v.v. convenant) onderdeel van het Health Behaviour 

in Schoolaged Children-consortium (HBSC-consortium), en begeleiden we (mede) het lopende veldwerk van het Arbeids-

aanbodpanel (AAP) en het Tijdbestedingsonderzoek (TBO), en de standaardrapportage van AAP. 

Globale doorkijk activiteiten 2023-2025

Binnen het speerpunt ‘meedoen op de arbeidsmarkt’ vervolgen wij in 2023 met kwalitatief onderzoek naar de manier 

waarop mensen de kwaliteit van werk meewegen in hun besluit al dan niet (meer) te gaan werken. Ook vervolgen we met 

etnografisch onderzoek naar de ervaren steun en zingeving van werkende mantelzorgers. Daarnaast doen we kwalita-

tief onderzoek naar de manier waarop interacties tussen medewerkers, leidinggevenden en collega’s doorwerken in de 

geneigdheid van werkenden om gebruik te maken van mogelijkheden om werk en privé op elkaar af te stemmen. Deze 

onderzoeken lopen naar verwachting door tot in 2024, waarna we de verdere inzet op dit speerpunt zullen overwegen, 

met in het achterhoofd de Tweede Kamerverkiezingen van 2025.

Binnen het speerpunt ‘een leven lang ontwikkelen’ zetten we in 2023 stevig in op het afronden en opstarten van kwalita-

tieve verdiepingen van de genoemde onderzoeken. Verder zullen we in 2023 beginnen met een studie naar de haalbaar-

heid van een verkenning van scenario’s en handelingsperspectieven rond scholing op de arbeidsmarkt. Indien haalbaar 

beginnen we nog in 2023 met een bijpassende toekomstverkenning. Ook zullen we na een haalbaarheidsstudie besluiten 

of het onderzoek naar de participatie van ouderen zich leent voor toekomstverkenningen, en bekijken we of en wanneer 

een dergelijke verkenning relevant is. 

Binnen het speerpunt ‘perspectieven op zinvolle participatie’ zullen we in 2023 het onderzoek naar een casus bij oude-

ren starten en afronden. Vervolgens publiceren we een synthese van de inzichten uit dit speerpunt. Eenzelfde synthese 

overwegen we voor het speerpunt ‘een leven lang ontwikkelen’ en voor het integrale thema ‘kansengelijkheid’. Tot slot 
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is de ambitie om richting de verkiezingen van 2025 en het einde van dit programma onze inzichten met betrekking tot 

participatiebevordering te bundelen en integraal te dissemineren, mogelijk onder de vlag van de Kansrijk-serie in samen-

werking met de andere planbureaus. 
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Thema Digitalisering

Onderdeel van de onze opdracht als Sociaal en Cultureel Planbureau om kennis over de kwaliteit van leven te leveren, is 

dat we onderzoeken hoe maatschappelijke ontwikkelingen de kwaliteit van de samenleving onder druk kunnen zetten, 

doen veranderen en/of in stand houden. Digitalisering is een van die ontwikkelingen. Deze ontwikkeling heeft de afgelo-

pen decennia aan belang en urgentie gewonnen en werkt op alle leefdomeinen van mensen in Nederland door. 

Het uitgangspunt voor ons onderzoek naar digitalisering is dat digitalisering als drijvende kracht kan leiden tot verande-

ring in instituties en organisatievormen. Ook kan het zorgen voor interacties binnen de maatschappelijke vraagstukken 

die wij als SCP in onze meerjarenprogrammering bestuderen. Mensen, organisaties, bedrijven, overheden en hoe zij 

handelen (of niet handelen) en denken, kunnen hierbij op speciale aandacht rekenen. Dat heeft namelijk invloed op de 

uitkomsten voor de kwaliteit van leven en de kwaliteit van de samenleving en het biedt een ingang om handelingsopties 

voor beleid te verkennen. 

In 2022 en de periode daarna investeren we daarom in het ontwikkelen van een SCP-visie op vraagstukken rond digitali-

sering, met als doel om vanuit een domeinoverstijgend perspectief kennis en handelingsperspectieven voor beleid op te 

leveren vanaf 2023. Dat proces levert in 2022 ook al kennis op voor beleid over de effecten van digitalisering ten aanzien 

van de maatschappelijke vraagstukken die we onderzoeken. Bijvoorbeeld over de rol van (internationale) informatiestro-

men, met als casus het maatschappelijke debat over de coronacrisis (betrokken programma’s: Nederland internationaal 

en Representatie en vertrouwen). 

In het programma Lokaal onderzoeken we ook welke kansen en risico’s de toenemende digitalisering (en de toenemende 

verwachtingen over big data) met zich meebrengt, bijvoorbeeld in het onderzoek naar problematisch niet-gebruik van 

ondersteuning in gemeenten. Daarnaast voeren we binnen het programma Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen 

het project Verschuivende verantwoordelijkheden uit. Daarmee leveren we kennis over welke drijvende krachten (waar-

onder digitalisering) mogelijk zorgen voor veranderingen in beleidsvisies en burgervisies op de verantwoordelijkheids-

verdeling voor het oplossen van maatschappelijke opgaven. 

Het thema digitalisering nemen we ook mee in de toekomstverkenningen naar transities op het gebied van de arbeids-

markt en het onderwijsstelsel die we in het programma Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid opzetten in 

2022. We betrekken dit thema ook in de toekomstverkenningen en scenariostudies rondom het thema samenleven en 

veranderende bevolking die we in het kader van het programma De diverse bevolking van Nederland uitvoeren. Daar-

bij gaat speciale aandacht uit naar de vraag hoe digitalisering en technologische ontwikkelingen van invloed zijn op de 

verbinding tussen mensen. 
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Thema Discriminatie

Discriminatie bestaat in Nederland en werkt door in de maatschappelijke vraagstukken die wij als SCP de komende jaren 

onderzoeken. Dat levert urgente kennisvragen op. Discriminatie is een veelkoppig monster, veroorzaakt door stereo-

typen, dat zich niet langs de as van één kenmerk, zoals etniciteit, manifesteert. Afhankelijk van de context zijn andere 

kenmerken minstens zo relevant om te onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan leeftijd en het hebben van een beperking of 

aan seksuele voorkeur of genderidentificatie in onderlinge sociale bejegening. 

De komende jaren gebruiken wij deze intersectionele aanpak om vanaf 2022 inzichtelijk te maken in hoeverre er sprake 

is van (ervaren) discriminatie, (ervaren) racisme, gevoelens van bedreiging of verliesgevoelens ten aanzien van cultuur, 

eigenheid en kansen om mee te kunnen doen in Nederland. We onderzoeken wat dat doet met de sociale cohesie en het 

vertrouwen in instituties en het vertrouwen tussen groepen (en in groepen). 

We leveren de komende jaren ook kennis over de oorzaken van discriminatoire uitingen, zowel in individueel gedrag als 

binnen instituties. We doen dat vanuit een burgerperspectief en onderzoeken daarbij zowel de ervaringen van burgers, 

de interactie tussen burgers onderling (op school, op het werk, in de buitenruimte etc.) en de relatie en interactie tussen 

burgers en overheidsinstanties. We kijken ook naar de manier waarop wet- en regelgeving worden vertaald naar beleid, 

regels en procedures (incl. algoritmes). We kijken in ons onderzoek naar discriminatie dus zowel naar processen die lei-

den tot uitsluiting als naar processen die leiden tot insluiting. 

In de onderzoeksagenda van het SCP is er daarbij speciale aandacht voor de verbinding tussen de thema’s solidariteit, 

in- en uitsluiting en discriminatie en hoe deze in een institutionele context geplaatst kunnen worden. Dat onderzoeken 

we in de programma’s De diverse bevolking van Nederland en Nederland internationaal. Dergelijke kennis biedt inzicht 

in de wensen en verwachtingen die mensen in Nederland hebben, welke redeneringen zij daarbij hanteren en waar de 

verschillende wensen met elkaar schuren. De link met discriminatie leggen we door hierbij een verbinding te maken met 

onderzoek naar gelijke toegang voor iedereen tot bepaalde voorzieningen. Dit levert kennis op over hedendaagse soli-

dariteit en de mate waarin discriminatie de solidariteit tussen groepen onder druk zet zoals kennis over in- en uitsluiting 

op het gebied van wonen binnen het programma De diverse bevolking van Nederland, waarbij er ook aandacht is voor 

structurele uitsluiting en discriminatie op de woningmarkt. In dat programma wordt ook gekeken naar hoe er gebruikge-

maakt kan worden van relevante kennis uit andere programma’s. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de kennis die 

in het programma Representatie en vertrouwen wordt opgeleverd over ontwikkelingen en verschillen op het gebied van 

daadwerkelijke en ervaren representatie en institutioneel vertrouwen. En door gebruik te maken van de kennis die in het 

programma Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen wordt opgeleverd op het gebied van mensbeelden in beleid en 

verschuivende verantwoordelijkheden tussen overheid, burgers en bedrijfsleven. 

In het programma Nederland internationaal verbreden we de relatie tussen solidariteit en discriminatie verder en betrek-

ken we ook identiteit hierin. We doen dat in het project Met wie zijn wij solidair?, waarin we de verbondenheid met de 

lokale, nationale of supranationale gemeenschap bestuderen. We onderzoeken hoe deze collectieve gemeenschappen 

gedefinieerd worden door burgers en wat dat betekent voor lokale, nationale en internationale vormen van solidariteit 

en discriminatie. Dat levert relevante kennis op voor beleidsmakers over de mate waarin solidariteit samenhangt met 

(internationale) identiteit, kenmerken van steunmaatregelen alsook kenmerken van de groepen die steun ontvangen. 

Deze kennis geeft zicht op de legitimiteit en toekomstbestendigheid van Europees beleid. 
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Thema Duurzaamheid

In de afgelopen jaren hebben wij als SCP expertise opgedaan en kennis gedeeld over het burgerperspectief op duurzaam-

heidsvraagstukken. Gelet op de urgentie van het vraagstuk en de niet afgenomen kennisbehoefte van beleid en andere 

stakeholders, blijven we bijdragen aan de kennisopbouw van het duurzaamheidsdossier. 

Het SCP beziet het duurzaamheidsvraagstuk vanuit het perspectief van de burger. In 2022 en daarna brengen wij in kaart 

welke effecten de duurzaamheidstransitie heeft op een aantal maatschappelijke vraagstukken die centraal staan in de 

onderzoeksagenda van het SCP, en bieden op basis daarvan handelingsperspectieven voor beleid. Dat levert kennis op 

over de verduurzamingstransities die voortvloeien uit de Europese Green Deal.

Zo kijkt het programma Schaarste, welvaart en welbevinden vanuit een integraal en toekomstgericht perspectief naar 

duurzame ontwikkeling als onderdeel van de kwaliteit van de samenleving. Ook komt de samenhang tussen duurzame 

ontwikkeling op verschillende aspecten van de kwaliteit van leven van verschillende groepen mensen in de Nederlandse 

samenleving aan bod. 

In het programma Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen draait het om de visie van de overheid en burgers op het 

belang van maatschappelijke opgaven en welke verantwoordelijkheidsverdeling en rol van burgers zij hierbij voor ogen 

hebben. Ook bekijken we in hoeverre deze verantwoordelijkheids- en rolverdeling realiseerbaar zijn gegeven de kennis 

over gedrag. We onderzoeken dat bijvoorbeeld voor de duurzaamheidsopgave. Hoe moet de verantwoordelijkheid hier-

voor volgens de overheid en burgers verdeeld worden tussen overheid, burgers en het bedrijfsleven? Onder welke voor-

waarden kunnen en willen burgers een grotere rol op zich nemen? En onder welke voorwaarden is verandering mogelijk? 

De afbakening van dit thema gebeurt in overleg met relevante departementen en het Planbureau voor de Leefomgeving 

(PBL).

Het programma Nederland internationaal levert een bijdrage aan dit thema door de sociale en culturele effecten van de 

transitie naar een duurzaam voedselsysteem te onderzoeken met een project waarin de verwevenheid van het interna-

tionale voedselsysteem centraal staat. Dat levert een verkenning van het thema vanuit SCP-perspectief op in 2022. Het 

doel daarvan is te bepalen welke kennisvragen die passen bij de meerjarige onderzoeksagenda van het SCP er in 2023 en 

verder nog leven voor vervolgonderzoek.
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Thema Emancipatie

Het SCP heeft een lange onderzoekstraditie op het gebied van emancipatie. Met de start van het nieuwe meerjarenplan 

hebben we zeven maatschappelijke vraagstukken centraal gesteld in de onderzoeksagenda van het SCP. Daaruit komen 

richtinggevende vragen voort op het gebied van emancipatie. We onderzoeken welke processen hierbij een rol spelen, en 

kijken naar zowel processen die leiden tot in- als tot uitsluiting. 

De rode draad in het onderzoek van het SCP op het gebied van emancipatie wordt de komende jaren gevormd door 

de verschillende waarden die groepen burgers hechten aan verschillende domeinen in het leven. We kijken hierbij naar 

diverse kenmerken van mensen en groepen (intersectionele blik), en maken ook inzichtelijk welke verschillende belangen 

hieruit voortvloeien (ook in relatie tot brede welvaart) en hoe en welke waarden/belangen van welke burgers vertaald zijn 

in beleid. 

In het programma Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid brengen we de structuur van (verschillende 

sectoren van) de arbeidsmarkt (incl. de rol van werkgevers en werknemers) in kaart en onderzoeken we wat dit betekent 

voor mensen en verschillende groepen (op basis van meerdere kenmerken). Door emancipatie als participatievraagstuk 

te bezien, kunnen we in 2022 onder andere kennis voor beleid leveren over waarom sommige mensen sociaal mobiel zijn 

en anderen niet. Op basis hiervan kunnen we handelingsperspectieven bieden voor de verbetering van de kwaliteit van 

werk en voor vergroting van de arbeidsparticipatie.

We voeren tevens in 2022 een laatste LHBT-monitor uit en verzorgen daarna een warme overdracht naar een derde 

partij, in afstemming met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook verzorgen we in 2022 in overleg met 

datzelfde ministerie een warme overdracht van de emancipatiemonitor naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

De komende jaren verbreden we het onderzoek naar emancipatie. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar diversiteit 

en emancipatie (in het programma De diverse bevolking van Nederland). Dat levert kennis op over wat een meer divers 

wordende bevolking betekent voor de emancipatie van verschillende groepen in Nederland. Daarnaast verkennen we of 

we emancipatie kunnen onderzoeken als welvaartsvraagstuk. 

Op deze manier bieden we de komende jaren inzicht in de brede emancipatie van verschillende groepen in de samenle-

ving op het gebied van kansengelijkheid en verworven positie (ook ten opzichte van elkaar). Zo verbreden en verdiepen 

we onze opgebouwde deskundigheid en reputatie op het gebied van emancipatie in onze nieuwe programmering en 

blijft deze deskundigheid beschikbaar voor beleid. 
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Thema Integratie

De kennisbehoefte over integratievraagstukken en samenleven nu en in de toekomst in Nederland blijft onverminderd 

groot. Het leveren van kennis over diversiteit in Nederland heeft daarom een centrale plek in het meerjarenplan (en 

jaarplan) van het SCP. We onderzoeken de komende jaren welke relatie diversiteit in Nederland heeft met sociale cohesie, 

solidariteit en inclusie en wat een veranderende samenstelling van de bevolking in de toekomst daarvoor betekent. 

Een integraal onderdeel hiervan is dat we de komende jaren kennis genereren over hoe het gaat met verschillende 

groepen en mensen in Nederland, met aandacht voor kenmerken van die mensen en groepen. We gebruiken daarbij een 

intersectioneel perspectief, zoals we dat in alle programma’s van het SCP doen. Dat betekent dat we verschillende ken-

merken van mensen in samenhang met elkaar onderzoeken, waarbij we aandacht hebben voor zowel harde kenmerken 

(zoals inkomen, sociaaleconomische status, leeftijd, gender, migratieachtergrond, woonomgeving) als zachte kenmerken 

(maatschappijbeelden, ideologieën, normen, waarden). 

We bieden zo inzicht in hoe individuen en groepen hun weg vinden in de Nederlandse samenleving en hoe zij zich tot 

elkaar verhouden. Daarvoor onderzoekt we vanuit ons strategisch kader (zie het hoofdstuk Het SCP: opdracht, missie, 

visie en koers) ook processen van in- en uitsluiting in instituties. Dit levert handelingsopties op gebaseerd op een breed 

perspectief op burgers in Nederland, over verschillende leefdomeinen en kenmerken en over processen die leiden tot 

zowel uitsluiting als insluiting. 

Kennisdeling op het gebied van diversiteit en samenleven is een centrale opgave binnen het programma De diverse 

bevolking van Nederland; samenleven nu en in de toekomst. Die kennisdeling vindt onder andere plaats via een over-

zichtsstudie naar de empirische relatie tussen diversiteit en sociale cohesie, via toekomstverkenningen en scenariostu-

dies rondom het thema samenleven en veranderende bevolking, en via onderzoek dat kennis levert over in welke mate er 

in Nederland sprake is van gescheidenheid en menging tussen verschillende groepen en wat de betekenis daarvan is voor 

de samenleving. Daarnaast levert dit programma kennis over het thema solidariteit en (systematische) discriminatie. 

Ook andere programma’s leveren een bijdrage aan SCP-kennis over dit onderwerp. Zo onderzoeken we binnen het 

programma Representatie en vertrouwen in hoeverre mensen met een migratieachtergrond (gedifferentieerd en langs 

verschillende lijnen geoperationaliseerd en in relatie bezien tot andere variabelen zoals klasse, opleiding, sociaalecono-

mische status etc.) zich vertegenwoordigd voelen door instituties, welke factoren hierop van invloed zijn en welke relatie 

er bestaat met institutioneel vertrouwen. Het gaat hier niet alleen om de herkomst van de mensen die we bevragen en 

onderzoeken, maar ook om andere dimensies waarop leden van groepen als ‘anders’ worden gezien en een bron van 

uitsluiting kunnen zijn – zowel in termen van kansen op positie als in het politieke en maatschappelijke discours. Daar-

naast wordt kennis over dit thema ook gevoed met de inzichten die we in 2022 opdoen in het programma Participatie, 

talentontwikkeling en kansengelijkheid. 

We delen de komende jaren ook kennis vanuit een overkoepelende blik op de relatie tussen (achterblijvende) participatie 

en andere levensdomeinen zoals het samenleven, het vertrouwen en feelings of belonging. Dit gebeurt op basis van kennis 

die verschillende programma’s opleveren. De komende jaren organiseren we daartoe ook een aantal bijeenkomsten, 

waaronder een symposium over het thema integratie en een werkconferentie voor beleid en politiek. Op deze werkcon-

ferentie staan de opbrengsten van het SCP-onderzoek op basis van deze zienswijze en andere relevante onderzoeken tot 

dan toe centraal, en wordt vooruitgekeken naar verdere doorwerking van SCP-kennis op dit vlak, de kennisbehoefte van 

beleid en de verdere kennisprogrammering. 



55

Thema Maatschappelijke
effecten van corona



56

Thema Maatschappelijke effecten van corona

Het coronavirus blijft naar alle waarschijnlijk een realiteit in het dagelijks leven van Nederlanders, terwijl de sociaal-maat-

schappelijke effecten van de coronacrisis zich naar verwachting pas over langere tijd in de volle breedte zullen manifes-

teren. Het SCP onderzoekt daarom de komende jaren welke effecten corona heeft op de maatschappelijke vraagstukken 

die centraal staan in de onderzoeksagenda van het SCP. We doet dit vanuit het perspectief van de burger. Naast kennis 

bieden we, waar mogelijk, ook handelingsperspectieven voor beleid. Hiermee streven we ernaar om, in lijn met onze 

koers en visie, de komende jaren door middel van domeinoverstijgend en integraal onderzoek op wetenschappelijke 

basis kennis te leveren ten behoeve van een samenhangende beleidsagenda. 

De komende jaren bieden we inzicht in de impact van de coronacrisis op de samenhang tussen de verschillende aspecten 

van de brede welvaart. Dat doen we door te onderzoeken hoe dit de kwaliteit van de samenleving beïnvloedt. En door 

te rapporteren over de ontwikkeling (en stapeling) van welvaart en welbevinden ten tijde van corona op persoonsniveau 

door de tijd en hiervoor verklaringen aan te leveren (zie programma Schaarste, welvaart en welbevinden). 

Daarnaast leveren we de komende jaren kennis over de korte-, middellange- en langetermijneffecten van de coronacrisis 

op kansenongelijkheid, talentontwikkeling en -benutting en toegang tot ondersteuning. Waar mogelijk onderzoeken we 

het effect van de coronacrisis op de participatie, veerkracht en weerbaarheid van jongeren (zie programma Participatie, 

talentontwikkeling en kansengelijkheid). 

De komende jaren bieden we tevens inzicht in het beroep dat gedaan is op de (internationale) solidariteit van Nederland-

se burgers (ingezetenen) met anderen in de coronacrisis vanuit nationale en Europese beleidsresponses. We doen dat 

door onderzoek te doen naar de rol van media en alternatieve, soms conflicterende, informatiebronnen bij het voeden 

en in stand houden van een gebrek aan vertrouwen, en wat dat betekent voor het maatschappelijk debat (zie de pro-

gramma’s Nederland internationaal en Representatie en vertrouwen). Tevens biedt het SCP met het project Met wie zijn 

wij solidair? inzicht in de relatie tussen identiteit, solidariteit en discriminatie bij het beroep dat is gedaan op de (inter-

nationale) solidariteit van Nederlandse burgers met anderen in de coronacrisis. Dit project wordt uitgevoerd binnen het 

programma Nederland internationaal.  

Daarnaast onderzoeken we hoe solidariteit vorm kan krijgen op een manier die houdbaar is en voldoet aan wat Neder-

landers van solidariteit wensen en verwachten. Dat levert kennis op die waardevol kan zijn voor de toekomstige inrich-

ting van de verzorgingsstaat en voor het aanpakken van relevante verdelingsvraagstukken zoals waar de ‘rekening’ van 

de coronamaatregelen moet komen te liggen (zie programma De diverse bevolking van Nederland). 

De druk die het inlossen van die rekening gaat leggen op de beschikbare publieke middelen, waardoor verantwoorde-

lijkheden tussen burger en overheid kunnen gaan schuiven, onderzoeken we als onderdeel van het programma Beleids-

visies, burgervisies en gedragingen. Hiermee bieden we inzicht in beleids- en burgervisies op de verantwoordelijkheids-

verdeling voor het oplossen van maatschappelijke opgaven tussen verschillende actoren (overheid, burger, privaat en 

maatschappelijk middenveld), de verschillen daartussen, en hoe deze op te lossen en in gedrag om te zetten zijn. In het 

project Mensbeelden in beleid, dat in het kader van dit programma wordt uitgevoerd, koppelen we mensbeelden in 

beleid aan de naleving van coronamaatregelen. 

Als onderdeel van het onderzoek naar het sociaal domein bieden we ook kennis over de invloed van de coronacrisis en 

de maatregelen die zijn genomen op het gevoel van grip dat mensen hebben die gebruikmaken van sociaaldomeinvoor-

zieningen. Het gaat daarbij om grip op hun leven als geheel, en de afzonderlijke elementen daarvan, en of dat gevoel van 

grip, indien nodig, kan worden vergroot (zie programma Lokaal). Als onderdeel van dit programma bieden we ook inzicht 

in hoe onder andere de coronacrisis niet-gebruik van sociaaldomeinvoorzieningen heeft beïnvloed. 
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Thema Onderwijs en leren

Onderwijs, leren en een leven lang ontwikkelen zijn belangrijke maatschappelijke thema’s die de komende jaren op de 

beleidsagenda zullen staan. Deze thema’s zijn een integraal onderdeel van de maatschappelijke vraagstukken die het SCP 

onderzoekt en waar het SCP op meerjarige basis kennis over ontsluit voor beleid. 

In het onderzoek voor het komend jaar besteden we aandacht aan verschillen tussen burgers naar opleidingsniveau en 

daaraan verbonden kansen op verschillende levensterreinen (werk, gezondheid, wonen). Daarbij hanteren we een inte-

grale blik, waarbij onderwijs onderdeel is van de brede welvaart naast andere factoren; de rol van het onderwijs in 

samenhang met andere instituties wordt bekeken; en opleidingsniveau en de vaardigheden die tijdens de schoolloop-

baan zijn ontwikkeld als een van de kapitaalbronnen naast andere kapitaalsoorten worden beschouwd. 

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om de weg te kunnen vinden in de maatschappij en om het persoonlijk leven 

vorm te geven worden grotendeels opgedaan in het onderwijs. Leren stopt evenwel niet na school en studie; mensen 

blijven zich ontwikkelen in het werk en in andere vormen van sociale activiteit en participatie. Dat is een vrijwel natuurlijk 

verlopend proces, maar dit kan ook gericht gebeuren voor blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Het komend jaar 

willen we onderzoek doen naar het beleid rond een leven lang ontwikkelen en op basis hiervan concrete handelingsper-

spectieven formuleren voor blijvende inzetbaarheid van werkenden op de arbeidsmarkt (zie programma Beleidsvisies, 

burgervisies en gedragingen).

Onderwijs is als institutie niet alleen van betekenis voor kennisoverdracht en kennisproductie, maar ook voor persoons-

vorming en socialisatie van alle kinderen/jongeren, zodat ze volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Het 

onderwijs heeft een belangrijke opdracht om bij te dragen aan brede welvaart en de ontwikkeling van alle jongeren, 

hetgeen inclusiviteit veronderstelt. De maatschappelijke opdracht van het onderwijs betreft ook het bijdragen aan so-

ciale cohesie, en daarmee aan de kwaliteit van de samenleving en het met elkaar samenleven. Voor de kwaliteit van de 

samenleving is sociale cohesie een belangrijke factor. We onderzoeken of verschillende groepen elkaar ontmoeten in een 

steeds meer divers samengestelde bevolking of dat er sprake is van gescheidenheid, waarbij mensen vooral omgaan met 

mensen met dezelfde kenmerken (opleiding, herkomst) en dezelfde waarden. We gaan na welke rol instituties daarbij 

spelen (zie programma De diverse bevolking van Nederland).

Onderwijs als institutie speelt tevens een rol in onderzoek naar de lokale kwaliteit van het sociaal domein. In het on-

derzoek naar de ondersteuning van mensen met multiproblematiek in de Participatiewet (programma Lokaal), brengen 

we bijvoorbeeld in kaart welke (integrale) ondersteuning verschillende gemeenten bieden aan deze mensen en wat de 

relatie is met de uitkomsten, zoals die op het gebied van onderwijs. Onderwijs komt ook aan bod in het project Hulp aan 

jeugdigen en gezinnen in samenhang, dat in het kader van hetzelfde programma wordt uitgevoerd. Dit project beant-

woordt de vraag hoe netwerken tussen verschillende actoren in de praktijk samen vormgeven aan de hulp aan jeugdigen 

en gezinnen.

Binnen het programma Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid heeft onderwijs een centrale rol. Zo levert 

het speerpunt ‘een leven lang ontwikkelen’ kennis op over het leren in de drie belangrijkste levensfasen van mensen: 

de fase waarin regulier onderwijs wordt gevolgd, de fase waarin men actief is op de arbeidsmarkt en de fase na pensio-

nering. We hanteren hierbij een levensloopperspectief en bezien in elke levensfase de waarde van al dan niet opgedane 

vaardigheden voor latere fases.
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Het wonen-vraagstuk staat hoog op de beleids- en maatschappelijke agenda. Het is een breed thema dat we de komen-

de jaren onderzoeken als integraal onderdeel van de maatschappelijke vraagstukken die centraal staan in de onder-

zoeksagenda van het SCP. Op deze manier bieden we in 2022, en in de periode daarna, aanvullende kennis over het wo-

nen-vraagstuk vanuit het perspectief van de burger. Bijvoorbeeld door te onderzoeken wat maatschappelijke gevolgen 

van de veranderende demografische samenstelling op wonen en ruimtegebruik zijn, en hoe deze zijn te verklaren. 

Specifieke kennisvragen waarin de woonsituatie van kwetsbare groepen worden beantwoord, zijn onderdeel van het 

programma Lokaal. Binnen het programma Schaarste, welvaart en welbevinden nemen we het wonen-vraagstuk mee in 

het beantwoorden van kennisvragen die zich richten op samenhangen tussen de verschillende aspecten van de kwaliteit 

van de samenleving en de verdeling van de stapeling van welvaart en welbevinden. Dit doen we vanuit een integraal en 

langetermijnperspectief (en hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de effecten van schaarste, digitalisering en duurzaam-

heidsopgaven). 

Het programma De diverse bevolking van Nederland beantwoordt kennisvragen die gaan over wonen en ruimtegebruik 

door in te zoomen op de maatschappelijke gevolgen van de veranderende demografische samenstelling voor wonen en 

ruimtegebruik. Het programma biedt verklaringen en handelingsopties die daarvoor kunnen worden gegeven. Daarbij 

kijken we ook naar structurele uitsluiting en discriminatie op de woningmarkt. Relevante projecten binnen dit program-

ma die kennis en nieuwe inzichten hierover opleveren, zijn de kwalitatieve verkenning van het thema waardevol samen-

leven in de toekomst vanuit burgerperspectief, en toekomstverkenningen en scenariostudies rondom het thema samen-

leven en veranderende bevolking. 

Daarnaast onderzoeken we de komende jaren binnen het programma Participatie, talentonwikkeling en kansengelijk-

heid belangrijke raakvlakken tussen wonen, kansengelijkheid en (flex)participatie. We adresseren de relatie tussen waar 

mensen wonen -de regionale dimensie- en sociale mobiliteit in onderzoek waarin we onder andere kijken naar hoe de 

hulpbronnen die mensen van huis uit meegekregen hebben, hun persoonlijke investeringen, en hun positie op de ar-

beidsmarkt doorwerken in hun sociale mobiliteit. We werken dit verder uit in de onderzoeksagenda voor na 2022.
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