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Voorwoord

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) heeft de ambitie het instituut van Nederland te
zijn dat de feitelijke en ervaren leefsituatie in Nederland in kaart brengt. Het stelt daarbij de
vragen die op middellange termijn op onze samenleving afkomen. Met wetenschappelijke
kennis over het leven van burgers en over verwachtingen voor de toekomst beogen we bij
te dragen aan goed geïnformeerd overheidsbeleid en aan het probleemoplossend ver-
mogen van de samenleving. De medewerkers van het scp hebben zich ook in 2016 op onaf-
hankelijke, wetenschappelijke en bevlogen wijze voor die brugfunctie tussen onderzoek,
beleid en maatschappij ingezet.
Voor het volgen, duiden en analyseren van de belangrijke maatschappelijke kwesties en
tegenstellingen, maar ook hoe Nederlanders zich daarover voelen en uiten, weten politici,
(lokale) beleidsmakers, collega-wetenschappers, andere kennisinstituten, journalisten en
burgers ons ook steeds te vinden. In 2016 is er frequent beroep op ons gedaan om ontwik-
kelingen onafhankelijk en wetenschappelijk te duiden, verklaringen te geven en mogelijke
beleidsrichtingen aan te geven die het welbevinden van de inwoners van Nederland bevor-
deren.
Begin 2016 ontving het scp het oordeel en de aanbevelingen van de onafhankelijke
visitatiecommissie van wetenschappers en vertegenwoordigers van beleid, maatschappe-
lijke organisaties en journalistiek, die oordeelde dat de wetenschappelijke, beleidsmatige
en maatschappelijke relevantie van ons onderzoek groot zijn. De brugfunctie tussen onder-
zoek, beleid en praktijk wordt goed vervuld. Weliswaar kunnen de interfaces daartussen
worden versterkt, net als de aandacht voor methodologische vernieuwing. Met het invoe-
ren van een nieuw publicatiebeleid en door ‘meer te doen met minder’-projecten, door
kennisdeling en disseminatie en het voorbereiden van een innovatielab is daarmee een
start gemaakt.
Een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendig scp is een structurele financie-
ring, als basis voor een stabiele organisatie en kennisontwikkeling. Het moederdeparte-
ment vws heeft daartoe in het afgelopen jaar haar verantwoordelijkheid genomen en zich
garant gesteld voor deze structurele financiering. Dat biedt het uitgangspunt om de ken-
nisvragen van zowel departementen als de samenleving, maar ook die van het parlement,
te kunnen blijven beantwoorden. Dat geeft het scp bovendien ook de gelegenheid om de
organisatie in 2017 verder te ontwikkelen op basis van onderzoeksprogramma’s en nieuwe
manieren van werken. In 2016 is daartoe een start gemaakt en vervolgen wij in 2017,
wat bij ons werkprogramma voor 2018 zichtbaar zal zijn.
Het welbevinden van de burgers in Nederland wordt door meer bepaald dan hun
financieel-economische situatie of leefomgeving. Ook het welbevinden, de sociale net-
werken en de culturele in- en uitsluiting van mensen bepalen bijvoorbeeld het dagelijks
leven en geluk. We hechten daarom aan de goede samenwerking met onze collega’s van
het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. Het scp heeft de
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kwaliteit van leven in Nederland in 2016 op veel plaatsen geduid en toegelicht. We zullen
dat ook in 2017 actief blijven doen.

Prof. dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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1 Afgeronde onderzoeksprojecten 2016

1.1 Domein Werken

1.1.1 Programma Kenteringen in arbeid
 
Aanbod van arbeid 2016
Werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt
Patricia van Echtelt, Simone Croezen, Jan Dirk Vlasblom, Marian de Voogd-Hamelink, m.m.v. Lucille
Mattijssen

De overheid wil dat de arbeidsdeelname verder toeneemt. Voor het persoonlijk leven van
de burgers heeft dit gevolgen. Als mensen (meer) betaald werk gaan verrichten, vraagt dit
van hen ook meer op andere terreinen. Werken, zorgen en leren zijn immers onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Enerzijds combineren steeds meer mensen betaald werk met zorg-
taken. Anderzijds wordt scholing van belang geacht om werknemers tot aan de pensioen-
gerechtigde leeftijd een plaats te laten houden op de arbeidsmarkt (duurzame inzetbaar-
heid).
Werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt is het centrale thema in dit rapport.
Het beschrijft de belangrijkste trends op dit terrein vanuit het perspectief van werkenden
en niet-werkenden. Aan bod komen onder andere: flexibilisering, de combinatie van arbeid
en (mantel)zorg, en formele en informele scholing van werkenden.
De publicatie is gebaseerd op de gegevens uit een langlopend onderzoek onder 4500
werkenden en niet-werkenden dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) sinds 2010
coördineert. De studie wordt iedere twee jaar herhaald.

Beperkt in functie
Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen
met gezondheidsbeperkingen
Maroesjka Versantvoort, Patricia van Echtelt

Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en de arbeidsdeelname van mensen met gezond-
heidsbeperkingen hebben de laatste decennia veel aandacht gevraagd van beleidsmakers.
Diverse maatregelen zijn ingevoerd om het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongeschik-
ten terug te dringen en de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen te
verhogen. In deze vierde editie van de trendrapportage komen de belangrijkste ontwikke-
lingen in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en de arbeidsdeelname van personen met
gezondheidsbeperkingen aan de orde. Naast een beschrijving van deze trends staan twee
thema’s centraal: de rol van werkgevers en de vraag hoe het arbeidsgehandicapten vergaat
op de werkvloer. Wat zijn de overwegingen van werkgevers bij het aannemen of ontslaan
van medewerkers en welke rol speelt gezondheid daarbij? Wat doen ze ter bevordering van
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de gezondheid van hun werknemers? Ook richt de rapportage zich op werknemers met
beperkingen: hoe vergaat het hun op de arbeidsmarkt? Ervaren zij dezelfde kansen als
mensen zonder beperkingen? En hoe tevreden zijn ze met hun werk?
Deze studie kwam tot stand in samenwerking met tno en uwv. Het Centraal Bureau voor
de Statistiek bood ondersteunende diensten. De eindredactie was in handen van het scp.

Perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt

Op 13 juli 2016 is de essaybundel Perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt aangeboden
aan minister Asscher. Naast het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) werd hieraan bij-
gedragen door het Centraal Planbureau (cpb), het ministerie van szw, het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (rivm), tno en het Uitvoeringsinstituut Werknemers-
verzekeringen (uwv).
In het essay gaan scp-medewerkers Cok Vrooman, Edith Josten en Patricia van Echtelt in op
de toekomstige positie van laagopgeleiden. De aanleiding was een column van Frank
Kalshoven in de Volkskrant, waarin hij de scp/cpb-studie De onderkant van de arbeidsmarkt in
2025 besprak. In deze column stelde Kalshoven dat bij de groep aan de onderkant vooral
sprake is van een gebrek aan scholing en dat de oplossing daarom logischerwijs in het
onderwijsbeleid moet worden gezocht. In het essay concluderen de scp-onderzoekers op
grond van een literatuurstudie naar mechanismen aan de aanbod- en vraagkant van de
arbeidsmarkt dat laagopgeleiden niet alleen baanvaardigheden ontberen. Ook factoren als
discriminatie op de arbeidsmarkt, problemen in de thuissituatie en een slechte gezondheid
spelen een rol, evenals een tekort aan hulpbronnen (zoals financiële kwetsbaarheid,
zwakke netwerken, onvoldoende besef van culturele codes). Scholingsbeleid is daarom
nodig, maar niet voldoende om de toekomstige arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden
zeker te stellen.

1.1.2 Programma Borgen van inkomen en zekerheid
 
Armoede in kaart 2016
De eerste editie van een nieuwe reeks armoederapporten
Stella Hoff, Jean Marie Wildeboer Schut, Benedikt Goderis, Cok Vrooman

Armoede in Kaart 2016 is de eerste editie van een nieuwe reeks over armoede in de vorm
van een digitale publicatie (‘card stack’). Iedere ‘kaart’ geeft antwoord op een onderzoeks-
vraag, zoals: Wat is armoede? Hoeveel armen zijn er in Nederland en wat is de verwachting
voor de nabije toekomst? Waar wonen de armen? Het onderzoek is gebaseerd op de meest
recente en beschikbare data (2014). Daarnaast biedt de publicatie ook ruimte aan verdie-
ping, beleidsduiding en beleidsevaluatie.
De reeks Armoede in Kaart is een vervolg op de armoederapporten die eerder verschenen
onder de titel Armoedesignalement.
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Een lang tekort
Langdurige armoede in Nederland
Jean Marie Wildeboer Schut, Stella Hoff

Door de economische recessie van de afgelopen jaren is de armoede in Nederland flink
toegenomen. Ook zijn er aanwijzingen dat er steeds meer mensen zijn die ten minste
drie jaar van een inkomen onder de armoedegrens moeten leven. In dit onderzoek richten
we ons op die langdurig arme groep.
Aan de orde komen vragen als: om hoeveel mensen gaat het? Is hun aantal inderdaad
gestegen en zo ja, gaat het dan om een structurele of slechts tijdelijke stijging als gevolg
van de crisis? Bij welke categorieën in de bevolking concentreert de langdurige armoede
zich? Zijn dat de klassieke risicogroepen voor armoede, zoals uitkeringsontvangers,
of komt het ook voor bij groepen waar je het niet zou verwachten?
Voor het onderzoek maakten we gebruik van administratieve inkomensgegevens over de
periode 1989-2013.

Taking part in uncertainty
The significance of labour market and income protection reforms for social segmentation
and citizens’ discontent
Cok Vrooman

Cok Vrooman, head of the Labour and Public Services research sector at the Netherlands
Institute for Social Research|scp, delivered his inaugural lecture on 30 March 2016 on
acceptance of the Endowed Chair in Social Security and Participation at the Faculty of
Social and Behavioural Sciences, Utrecht University.
In his lecture, Professor Vrooman examined whether the reversal in public reactions in the
Netherlands is related to the changing certainties in the fields of work and income. An ana-
lysis of the reforms of legal rules and stipulations shows that people aged between 18 and
64 years have seen their income security fall by 34% since 1980. This has been mitigated by
improvements in old age pensions. Over the past three decades, the decline in the labour
market security of people below the pension age (-27%) was almost as great as the reduc-
tion in their income security.
It is likely that the growing ‘taking part in uncertainty’ has had an impact on the social seg-
mentation of the Netherlands. It has also probably fuelled discontent among people with
few resources and those who fear that their present situation will deteriorate in the future.
Professor Vrooman also devoted brief attention in his lecture to the relationship between
social networks and benefit dependency, one of the central themes of this new chair of
study.
The original Dutch version of this inaugural lecture Meedoen in onzekerheid (pdf) was publish-
ed via Utrecht University. The chair in Social Security and Participation was endowed by
Instituut Gak, a foundation promoting research and projects on labour market and social
security issues.
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Werkloos toezien?
Gevolgen van de crisis voor emancipatie en welbevinden
Ans Merens, Edith Josten

Tijdens de economische crisis (2008-2013) is de werkloosheid opgelopen. In dit rapport
gaan we na welke gevolgen dat heeft gehad in huishoudens. Zijn vrouwen en mannen
meer uren gaan werken (of weer gaan werken) om het inkomen van het huishouden op
peil te houden nadat hun partner werkloos is geworden? Als vrouwen meer uren zijn gaan
werken zou dit een toename van hun economische zelfstandigheid betekenen, een belang-
rijk doel van het emancipatiebeleid.
Een andere vraag in dit rapport is welke effecten de crisis heeft (gehad) op de gezondheid
en de tevredenheid van werklozen (en hun partners) en of deze effecten voor vrouwen en
mannen anders zijn.
Het onderzoek is verricht op verzoek van de directie Emancipatie van het ministerie van
ocw.

(alleen verkrijgbaar als pdf)
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1.2 Domein Leren

1.2.1 Programma Onderwijs en samenleving
 
Wikken en wegen in het hoger onderwijs
Over studieloopbanen en instellingsbeleid
Lex Herweijer, Monique Turkenburg

Er zijn in het Nederlandse onderwijs verschillende routes naar het hoger onderwijs.
Het hbo is niet alleen toegankelijk via de havo, maar ook via het mbo. Universitaire oplei-
dingen zijn ook zonder vwo-diploma toegankelijk via het hbo. In het hoger onderwijs ver-
loopt de studieloopbaan echter niet altijd voorspoedig. Een aanzienlijk aantal studenten
komt terug op de aanvankelijke studiekeuze door over te stappen naar een andere oplei-
ding. Daarnaast is er een flinke groep studenten die zonder diploma uit het hoger onder-
wijs vertrekt. De afgelopen jaren heeft de overheid maatregelen genomen om een pas-
sende studiekeuze en studiesucces in het hoger onderwijs te bevorderen.
In dit onderzoek is het gebruik van verschillende routes naar het hoger onderwijs in kaart
gebracht, evenals de achtergronden van de studenten die deze routes benutten. Ook zijn
veranderingen in studieloopbanen en verschillen tussen studenten met uiteenlopende
vooropleidingen onderzocht. Daarnaast zijn met vertegenwoordigers van hogescholen en
universiteiten gesprekken gevoerd over de wijze waarop deze instellingen invulling geven
aan het beleid om studenten op de goede plek te krijgen en studiesucces te bevorderen,
en hun ervaringen daarmee.
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1.3 Domein Zorgen

1.3.1 Programma Gebruik van zorg en ondersteuning
 
Beleidssignalement over het gebruik van kinderopvang door ouders met lagere
inkomens
Anne Roeters, Freek Bucx

De overheid streeft naar een kinderopvangsysteem dat toegankelijk is voor iedereen.
Er wordt echter ook geconstateerd dat de deelname aan kinderopvang onder lage inko-
mens verder terugloopt. Dit onderzoek bestudeert de achtergronden van dit beperkte
gebruik. Willen of kunnen ouders met lagere inkomens geen gebruik maken van kinder-
opvang? Hoe is hun eigen bijdrage aan opvang de laatste jaren ontwikkeld? En welke
opvattingen over de betaalbaarheid en kwaliteit van opvang hebben zij? In het onderzoek
wordt dus niet alleen naar de kosten van opvang gekeken; ook opvattingen en alternatie-
ven van ouders komen aan bod.

(alleen verkrijgbaar als pdf)

Cumulaties in de jeugdhulp
Klarita Sadiraj, Michiel Ras, Evert Pommer

Gemeenten verzorgen sinds 2015 de jeugdhulp. Elke gemeente krijgt daarvoor een budget
dat is gebaseerd op sociaaleconomische en demografisch kenmerken van kinderen in die
gemeente. Er zijn vermoedens dat het gelijktijdig optreden van risicokenmerken (cumula-
tie) in werkelijkheid hogere kosten oplevert dan waar de budgetten nu in voorzien. Of deze
vermoedens terecht zijn, laten we in deze studie zien. We kunnen nu namelijk, beter dan
voorheen, deze vraag beantwoorden, omdat nu via het cbs integrale informatie beschik-
baar is over alle individuele gebruikers en niet-gebruikers van jeugdhulp voor het jaar 2012.
Dit onderzoek maakt deel uit van het programma Raming en verdeelmodel jeugdzorg. Eerder
verschenen onder andere De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en
18-plussers (2015), Kosten verschillen in de jeugdzorg (2014), Verdeling historische middelen jeugdzorg
(2014), Groeit de jeugdzorg door? (2013) en Terecht in Jeugdzorg (2013).

(alleen verkrijgbaar als pdf)
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Gemiddelde budgetten per cliënt (en dag) voor cliënten met een voogdijmaatregel en
cliënten die 18 jaar of ouder zijn
Evert Pommer, Klarita Sadiraj

De jeugdzorguitgaven voor de kinderen met een voogdijmaatregel en die voor kinderen
die in een bepaald jaar 18 jaar of ouder zijn, maken geen onderdeel uit van het objectief
verdeelmodel voor de Jeugdwet. De kosten die gemeenten voor deze jeugdigen maken,
zullen op basis van historische uitgaven worden vergoed.
Deze notitie geeft een overzicht van de gemiddelde prijs per cliënt per dag van de verschil-
lende vormen van jeugdzorg die deze uitzonderingsgroepen hebben gebruikt in 2012 (2011
voor zorg uit zvw). Deze informatie is nodig om de historische verdeling van de budgetten
voor de jeugdzorgkosten te bepalen.

(alleen verkrijgbaar als pdf)

Verzorgd in Europa: kerncijfers 2013
Een vergelijking van de zorg en ondersteuning voor 50-plussers in veertien Europese
landen
Debbie Verbeek-Oudijk, Lisa Putman

De Nederlandse bevolking vergrijst. De stijging van het aantal ouderen heeft gevolgen voor
het beroep dat wordt gedaan op de zorg en ondersteuning en de daarmee gepaarde zorg-
kosten. Ook buiten Nederland heeft men te maken met vergrijzing, toenemende druk op
langdurige zorgvoorzieningen en oplopende zorgkosten. In Verzorgd in Europa: kerncijfers 2013
presenteert het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) de verschillen en overeenkomsten in
langdurige zorgsituaties van zelfstandig wonende 50-plussers in verschillende Europese
landen. Het is een update van Verzorgd in Europa: kerncijfers 2011 met gegevens uit het jaar
2013. Het scp heeft het stelsel van langdurige zorg en het gebruik ervan door zelfstandig
wonende 50-plussers in Nederland vergeleken met dertien andere Europese landen.
Dat deden we door antwoord te geven op de volgende vragen:
– Welke ontwikkelingen zien we binnen Europa?
– Welke beperkingen hebben mensen in andere landen?Hebben zij de beschikking over

een familienetwerk en welke (betaalde en onbetaalde) hulp en ondersteuning wordt
daadwerkelijk geboden?

(alleen verkrijgbaar als pdf)

Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014
Lisa Putman, Debbie Verbeek-Oudijk, Mirjam de Klerk, Evelien Eggink

Mensen kunnen vanwege problemen met hun gezondheid voor korte of langere tijd zorg
en ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. In de scp-
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publicatie Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014 geven we een overzicht van deze
hulp die zelfstandig wonende mensen ontvingen in 2014. In de publicatie vindt u ook van
wie hulpbehoevenden die zorg en ondersteuning kregen: van iemand uit het sociale net-
werk of een professional? En of die professional betaald werd uit publieke middelen of de
eigen middelen van de hulpontvanger.
‘Zorg en ondersteuning’ is in dit onderzoek gedefinieerd als: hulp bij het huishouden, hulp
bij persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding (dus geen medische hulp).

1.3.2 Programma Geven van zorg
 
Thuiszorguitgaven en informele hulp
Relatie tussen veranderingen in de thuiszorguitgaven en het gebruik van informele hulp
Debbie Verbeek-Oudijk, Isolde Woittiez

In deze studie analyseren we de relatie tussen toenemende thuiszorguitgaven in de
periode 2004-2013 en het gebruik van informele zorg door zelfstandig wonende
50-plussers. We maken hiervoor gebruik van longitudinale gegevens van de Survey of
Health, Ageing and Retirement in Europe (share) uit 2004, 2007 en 2013 voor acht Euro-
pese landen. Naast Nederland gaat het om België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk,
Oostenrijk, Spanje, Nederland en Zwitserland. Gegevens over de thuiszorguitgaven in de
verschillende landen komen van de oecd.

(alleen verkrijgbaar als pdf)
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1.4 Domein Samenleven

1.4.1 Programma Burgerschap en cultuur
 
Kiezen bij de kassa
Peggy Schyns

Een beschrijving van het fenomeen, de verschillende verschijningsvormen, hoe vaak het in
Nederland voorkomt en wie maatschappelijk bewuste consumenten zijn (en wie niet).
Er passeren enkele grootstedelijke duurzame voedselinitiatieven de revue.
Bepaalde kleding niet kopen omdat er kinderarbeid aan te pas kwam; biologische eieren
juist wél kopen omdat men kippen een beter leven toewenst; een auto met de buren delen
omwille van het milieu; of over de hele linie minder producten kopen om de eigen eco-
logische voetafdruk te verkleinen. Steeds meer Nederlanders houden bij hun consump-
tieve keuzes niet alleen rekening met prijs, kwaliteit en nut, maar laten zich ook leiden door
duurzame, politieke of ethische motieven. Ze willen maatschappelijk bewust consumeren.
In deze begripsmatige en empirische verkenning beschrijven we wat we onder dit feno-
meen verstaan en kijken we naar de verschillende verschijningsvormen, hoe vaak het in
Nederland voorkomt en wie maatschappelijk bewuste consumenten zijn (en wie niet).
Er passeren enkele grootstedelijke duurzame voedselinitiatieven de revue, die maatschap-
pelijk bewust consumeren mogelijk maken.
Voor deze studie maakten we gebruik van literatuuronderzoek, enquêtes, monitors en
interviewmateriaal. Dit onderzoek maakt deel uit van een reeks scp-publicaties op het vlak
van duurzaamheid, waaronder de Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning (2014) en het
essay Natuur en Cultuur (2014).

Media:Tijd in kaart
Annemarie Wennekers, Jos de Haan, Frank Huysmans

In het onderzoek Media:Tijd in kaart presenteert het scp de resultaten van onderzoek naar
tijdsbesteding op het gebied van media-activiteiten. In deze digitale publicatie (cardstack)
behandelt iedere ‘kaart’ een specifiek onderwerp, geïllustreerd met diverse interactieve
figuren. Naast kijken, luisteren, lezen en communiceren – zowel achtereenvolgens als
gelijktijdig – komt ook het verschil tussen de dragers (papier versus verschillende appara-
ten) aan bod.

(digitale publicatie: cardstack)
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Niet buiten de burger rekenen!
Over randvoorwaarden voor burgerbetrokkenheid in het nieuwe omgevingsbestel
Andries van den Broek, Anja Steenbekkers, Pepijn van Houwelingen, Kim Putters

Nederland staat aan de vooravond van een grote herziening van de wet- en regelgeving
over de inrichting van de fysieke leefomgeving. Het motto van die herziening luidt: ‘Een-
voudig beter.’ Het idee is om de samenleving (burgers én bedrijven) meer verantwoorde-
lijkheid te geven. De ambities zijn hoog: meer ruimte voor initiatiefnemers, behoud van
bestaand beschermingsniveau, voordelen voor alle gebruikers en een groter vertrouwen
van burgers in de overheid.
Het nieuwe omgevingsbestel veronderstelt een reservoir aan maatschappelijke energie.
Is dat er wel? Mensen hebben meer te doen, er komen meer claims op hen af (zoals
mantelzorg) en niet iedereen beschikt over dezelfde vaardigheden. Er is het risico de parti-
cipatieve samenleving te overvragen en er is kans op spanning met representatieve demo-
cratie (hoe representatief zijn de actievelingen?).

Sport en cultuur
Patronen in belangstelling en beoefening
Annet Tiessen-Raaphorst, Andries van den Broek, m.m.v. Remko van den Dool, Jurjen Iedema, Kirsten
Visser

Veel mensen beleven in hun vrije tijd plezier aan sport en cultuur. Ze bezoeken wedstrijden,
uitvoeringen, tentoonstellingen of festivals, ze volgen sport en cultuur via de media, of ze
beoefenen zelf actief een tak van sport of een vorm van cultuur. Wie doen er mee aan
welke activiteiten? Bereikt cultuur dezelfde mensen als sport of zijn het gescheiden werel-
den?
Het rapport bevat gedetailleerde cijfers over deelname aan tal van sportieve en culturele
activiteiten. Op hoofdlijnen telt sport meer beoefenaars dan cultuur (76% versus 61% pro-
cent van de personen van 12 jaar en ouder doet dat minstens één keer per jaar). Daar staat
tegenover dat cultuur meer bezoekers trekt dan sport (92% versus 51% brengt minstens
één keer per jaar een bezoek). Via de media is het bereik van beide heel groot. De werelden
van sport en cultuur zijn dan ook niet scherp van elkaar gescheiden. Zowel bij bezoek als bij
beoefening rapporteert de helft van de bevolking sport en cultuur te hebben gecombi-
neerd. Een kleine groep sportende cultuurliefhebbers (8%) is zowel sportief als cultureel actief.

(alleen verkrijgbaar als pdf)
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1.4.2 Programma Leefomgeving en wonen
 
De dorpse doe-democratie
Lokaal burgerschap bekeken vanuit verschillende groepen dorpsbewoners
Lotte Vermeij, Joost Gieling (rug)

Een actie voor een veilig fietspad of tegen de uitbreiding van een industriegebied. Een ini-
tiatief waarmee bewoners samen het zwembad proberen te behouden of het leven in het
dorp willen verbeteren voor zelfstandig wonende ouderen. Het organiseren van een paas-
vuur en het voeren van gesprekken met de gemeente over een nieuwe kantine voor de
voetbalvereniging. Het zijn manieren waarop dorpsbewoners zich inzetten voor de leef-
baarheid van hun dorp en waarmee ze ook invloed uitoefenen op wat er in het dorp tot
stand komt. Nu de overheid steeds meer overlaat aan burgers, wordt leefbaarheid ook
steeds afhankelijker van de inzet van bewoners. Terwijl actieve bewoners hierin een hoofd-
rol spelen, blijven minder betrokken bewoners vaak buiten beeld. Toch is het ook relevant
te weten hoe zij aankijken tegen deze ‘doe-democratie’.
In deze publicatie onderscheiden we dorpsbewoners op basis van de binding die zij hebben
met het dorp waar zij wonen. Van een deel van de bewoners speelt het leven zich groten-
deels af binnen het dorp; een ander deel combineert het dorpsleven met een druk leven
buiten het dorp. Weer anderen hebben weinig op met het dorpsleven, maar zijn wel sterk
gehecht aan het omringende landschap. Van de zeven verschillende groepen bewoners die
we onderscheiden, gaan we vervolgens na hoe zij aankijken tegen het dorp. Hoe ervaren zij
de leefbaarheid? En wat vinden zij belangrijk voor een leefbaar dorp? Voor welke organisa-
ties en doelen zetten zij zich in? En hoe kijken zij aan tegen de initiatieven van mede-
bewoners, de dorpsraad en de gemeente?
Voor dit onderzoek werd gebruikgemaakt van het databestand Sociaal Vitaal Platteland
2014, waarvoor ruim 7700 dorpsbewoners een enquête invulden. Het maakt deel uit van
het programma De Sociale Staat van het Platteland; eerder verschenen hierin onder andere
de publicaties De dorpenmonitor (2013), Dichtbij huis (2015) en Kleine gebaren (2016).

(alleen verkrijgbaar als pdf)

Kleine gebaren
Het belang van dorpsgenoten voor ouderen op het platteland
Lotte Vermeij

Deze publicatie beschrijft o.a. de lokale contacten met kwetsbare en minder kwetsbare
oudere dorpsbewoners en de manier waarop deze ouderen de lokale gemeenschap waar-
deren.
Een praatje over de heg of een vriendelijke groet in het voorbijgaan; een buurman die
informeert of alles goed gaat, of een boodschap meeneemt. Het zijn manieren waarop
mensen het leven van ouderen in hun omgeving kunnen veraangenamen en vergemakke-
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lijken. Nu steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen, worden deze geba-
ren van vriendelijkheid en behulpzaamheid belangrijker. Maar welke ouderen vallen ze ten
deel? Dorpen hebben de reputatie een zorgzame woonomgeving te bieden, maar klopt dat
ook voor de meest kwetsbare bewoners?
Met de enquête Sociaal Vitaal Platteland 2014 als uitgangspunt beschrijft deze publicatie
de lokale contacten met kwetsbare en minder kwetsbare oudere dorpsbewoners en de
manier waarop deze ouderen de lokale gemeenschap waarderen. Wat zijn de dagelijkse
problemen die zij in hun leven ervaren? En welke rol speelt het sociale contact in het dorp
– of de afwezigheid daarvan – hierbij? Tot slot gaan we na hoeveel hulp verschillende
ouderen ontvangen van dorpsgenoten en hoe deze hulprelaties tot stand komen.
Dit onderzoek maakt deel uit van het programma De Sociale Staat van het Platteland;
eerder verschenen hierin onder andere de publicaties De dorpenmonitor (2013) en Dichtbij huis
(2015).

(alleen verkrijgbaar als pdf)

Tussen groen en grijs
Een verkenning van tuinen en tuinieren in Nederland
Jeanet Kullberg

Stekken is hip; de moestuin in de mode. Her en der zijn stedelijke oasen als buurttuinen en
dakakkers verrezen, waar bewoners zich vermeien in hun moestuin, het aanzien van hun
buurt verfraaien en buurtgenoten ontmoeten. Tegelijkertijd zien we dat particuliere tuinen
bij de Nederlandse woningen in toenemende mate ‘ontgroend’ worden: een veelheid aan
klinkers, tegels en steenslag maakt de omgeving ook in overdrachtelijke zin harder. En min-
der goed bestand tegen klimaatverandering.
Deze publicatie geeft een inkijkje in de discussies die stedenbouwkundigen en architecten
hebben gevoerd om de Nederlander al dan niet een eigen tuin te bieden. Voor heden-
daagse tuinen is nagegaan wat mensen er zoal mee doen en wie tot verharden overgaan.
Tuinieren wordt in verband gebracht met andere vormen van vrijetijdsbesteding; een reeks
interviews werpt meer licht op drijfveren en inspiratiebronnen van tuiniers. Willen we
graag groenere en misschien ook mooiere tuinen in de woonomgeving, dan begint dat met
begrijpen waarom tuinbezitters doen wat ze doen of juist nalaten.
In deze publicatie staat voor het eerst tuinieren als factor in de kwaliteit en beleving van de
woonomgeving centraal. Eerder verscheen wel een bijdrage over buurttuinen in de scp-
bundel Informele Groepen, uit 2011: ‘Buurttuinen: seizoensgebonden banden in de publieke
ruimte’.
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1.5 Domeinoverstijgend
 
De toekomst tegemoet
Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later. Sociaal en
Cultureel Rapport 2016
Andries van den Broek, Cretien van Campen, Jos de Haan, Anne Roeters, Monique Turkenburg, Lotte
Vermeij (red.)

De toekomst is niet onbeschreven, wel ongewis. Toch, of juist daarom, is een blik in de toe-
komst intrigerend. En met het oog op strategische beslissingen van burgers, bedrijven en
overheden bovendien onontbeerlijk. In dit Sociaal en Cultureel Rapport verkennen we de
toekomst van vijf domeinen van het dagelijks leven: leren, werken, zorgen, samenleven en
consumeren. Hoe, wat en wanneer leren mensen in de toekomst? Hoe ziet werken er dan
uit en hoe past dat in het leven? Wie ontvangen er waar en van wie welke zorg? In hoeverre
is samenleven ook het overbruggen van afstanden tussen maatschappelijke groepen?
En wat betekent een reductie van broeikasgasemissies voor verwarming, vervoer, vakantie
en voeding?
Die verkenningen culmineren in twee grote maatschappelijke uitdagingen richting 2050:
hoe solidariteit en duurzaamheid vorm te geven. Meer dynamiek, meer maatwerk en meer
eigen regie bieden meer individuele vrijheid (en meer eigen verantwoordelijkheid), maar
kunnen ook leiden tot nieuwe ongelijkheden en achterblijvers. Dit roept vragen op naar de
grondslag voor en vormen van solidariteit. De noodzaak het leven zo in te richten dat het
past binnen de grenzen van onze planeet zal in menig domein van het dagelijks leven voel-
baar zijn. De toekomst daagt de samenleving alvast uit om nu de vraagstukken van solida-
riteit en duurzaamheid te agenderen.

1.5.1 Programma Waarden en publieke opinie
 
Burgerperspectieven 2016 | 1
Josje den Ridder, Paul Dekker, Pepijn van Houwelingen, m.m.v. Esther Schrijver

– Vluchtelingencrisis blijft de gemoederen bezighouden
– Minder positief over de richting die Nederland op gaat
– Stemming over economie en politiek is stabiel
– Optimisme over de eigen toekomst, somber over volgende generaties
– Zorgen over decentralisaties zijn na een jaar niet verdwenen
– Onverminderd steun voor referenda
– Verlangen naar meer directe democratie vooral uit politieke onvrede
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Burgerperspectieven 2016 | 2
Josje den Ridder, Wouter Mensink, Paul Dekker, Esther Schrijver

– Immigratie blijft met afstand het grootste maatschappelijke probleem
– Nederlanders zijn positief over de economie en negatief over de politiek
– Steun voor overheidsuitgaven voor bestrijden terrorisme groeit
– Nederlanders zijn optimistisch in vergelijking met andere Europeanen

Kwartaalthema: Komst en opvang van vluchtelingen in Nederland
– Verdeeldheid en worstelingen in de publieke opinie
– Bezorgdheid over aantallen en druk op Nederlandse voorzieningen
– Opvang onder voorwaarden: beperkte groep, evenredig en kleinschalig

Burgerperspectieven 2016 | 3
Paul Dekker, Lisanne de Blok, Joep de Hart

– Herstel van vertrouwen in de politiek
– Positiever over het eu-lidmaatschap
– Vluchtelingen minder in de aandacht
– Grote opleidingsverschillen in houding tegenover globalisering
– Burgers kennen nationale overheid veel verantwoordelijkheden toe
– Kerkgangers maatschappelijk meer betrokken, politiek minder cynisch

Burgerperspectieven 2016 | 4
Paul Dekker, Josje den Ridder, Pepijn van Houwelingen, Andries van den Broek

– Minder pessimistisch over waar het met Nederland heen gaat
– Economische stemming verbetert verder en milder over de politiek
– Immigratie en de manier van samenleven blijven de belangrijkste problemen
– Veel consensus tussen kiezers over wat grote maatschappelijke kwesties zijn
– …maar aanzienlijke verschillen in houdingen en beleidsvoorkeuren

Kwartaalthema: Energietransitie
– Afscheid fossiele brandstoffen onvermijdelijk maar geen gevoel van urgentie
– Liever zon dan wind
– Liever bedrijven dan burgers dwingen
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Gedeelde waarden en een weerbare democratie
Een verkenning op basis van bevolkingsenquêtes
Paul Dekker, Josje den Ridder

In het politieke debat duikt om de zoveel jaar de behoefte op om vast te stellen door welke
gemeenschappelijke waarden een democratische samenleving wordt gedragen. Soms uit
onzekerheid over ‘wat ons nog bindt’, soms uit angst dat bepaalde groepen essentiële
waarden afwijzen of zelfs gaan bestrijden. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (bzk) gaat het scp in de notitie “Gedeelde waarden en een
weerbare democratie” op zoek naar gedeelde waarden in de Nederlandse samenleving.
We beperken ons daarbij tot waarden van een ‘burgerlijke democratische cultuur’: een cul-
tuur met steun voor de politieke democratie, betrokkenheid bij samenleving en politiek, en
tolerantie en vertrouwen tussen burgers. Op basis van bestaande bevolkingsenquêtes kij-
ken we in deze notitie onder andere naar opvattingen over democratie, vrijheid, gelijkheid
en burgerschap.

(alleen verkrijgbaar als pdf)

Het brede-welvaartsbegrip volgens het scp
Jeroen Boelhouwer

Een verkenning waarin de huidige aandacht voor brede welvaart in een historische en
internationale context is geplaatst.
Als bekend is hoe het met de economie gaat is nog niet per se duidelijk hoe het met de
maatschappij gaat. Maatschappelijke vooruitgang moet ook afgemeten worden aan niet-
economische aspecten van het leven, zoals sociale relaties, gezondheid en bijvoorbeeld het
doen van vrijwilligerswerk. Bij een brede kijk hoort bovendien niet alleen aandacht voor de
feitelijke situatie waarin mensen zich bevinden, maar ook voor hun geluk en welbevinden.
Aandacht voor een brede kijk op hoe het met een land gaat is niet nieuw. De aandacht ver-
toont door de tijd wel pieken en dalen. Sinds het in 2009 verschenen rapport van de eco-
nomen Stiglitz, Sen en Fitoussi, over het meten van ‘economische prestaties en sociale
vooruitgang’ heeft de aandacht een nieuwe piek bereikt. Bijzonder aan de recente aan-
dacht voor een brede kijk op maatschappelijke vooruitgang is dat het meer dan voorheen
weerklank vindt in de politiek. Het rapport in 2009 werd opgesteld in opdracht van de
toenmalige Franse president Sarkozy en kreeg navolging van parlementaire initiatieven in
onder meer het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
In 2015 is in de Tweede Kamer een tijdelijke parlementaire commissie ingesteld om onder-
zoek te doen naar ‘het breed welvaartsbegrip’. In juli heeft die commissie het scp verzocht
om ‘een overzicht op te stellen van de bij het planbureau reeds beschikbare informatie en
de nu gaande relevante ontwikkelingen’. Deze verkenning is daarvan de weerslag. Hierin
wordt de huidige aandacht voor brede welvaart in een historische en internationale con-
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text geplaatst. Ook worden de raakvlakken geschetst die er zijn met de onderzoekslijnen
van het scp en met de bij het scp meer gebruikelijke term ‘kwaliteit van leven’.
Deze verkenning is bedoeld om het huidige debat te voeden met een historische context
en te laten zien welke inzichten er reeds bestaan. De verkenning sluit af met enkele uit-
gangspunten en discussiepunten voor het verder denken over brede welvaart en kwaliteit
van leven. Deze zijn volgens het scp van belang om een paar stappen vooruit te zetten in
het denken over brede welvaart. Over elk van de benoemde punten zijn uitgebreidere
reflecties mogelijk dan in deze notitie mogelijk was. Het scp zal zich ook de komende tijd
inzetten om daaraan bij te dragen.

(alleen verkrijgbaar als pdf)

Societal Pessimism
A Study of its Conceptualization, Causes, Correlates and Consequences
Eefje Steenvoorden

What explains the concern about the state of society among citizens? In recent years,
the public debate in many Western countries has discussed the sentiment that society is
heading in the wrong direction. Yet little is really known about this attitude. This disserta-
tion aims to further our knowledge of the concern about society in contemporary Western
countries. It revolves around three overarching questions: What is the concern about the
state of society, what are the causes of this concern, what are its consequences? The study
presents a new conceptualization of this attitude by defining two concepts: societal
pessimism and societal unease. While the former describes the concern about the state of
society in a universally applicable manner, the latter focuses on this sentiment in Western
countries specifically. Measures of these two concepts are developed and validated so that
they can be used in future research. In addition, this study explores which groups of
citizens are particularly societally pessimistic, how the concern about society differs from
other social concepts, and how it is expressed in people’s own words.
In terms of causes, this book questions whether societal pessimism is a cultural character-
istic of Western societies, or is instead rooted in actual societal degradation. The results
point to the latter, showing that political and economic factors drive societal pessimism,
both cross-nationally and longitudinally. Finally, this book underlines that societal
pessimism is not without consequences, by showing its relationship with attitudes and
behaviors that are vital for the functioning of democracy. Societal pessimism increases the
chance of voting for populist radical right parties, inhibits identification with multiple
political-geographic groups concurrently, and is associated with higher protest participa-
tion but lower institutional political participation and civic participation.
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Trust, life satisfaction and opinions on immigration in 15 European countries
Jeroen Boelhouwer (scp), Gerbert Kraaykamp (run), Ineke Stoop (scp)

Europa is going through an eventful period. The economic crisis, large migration flows and
terrorist attacks are cross-border events that put pressure on international solidarity and
attitudes towards civil liberties such as freedom of movement. To what extent are the
inhabitants of European countries in favour of immigration and receiving refugees?
Or, more generally, to what extent do they trust policymakers and politicians, institutions
and one another, and are they satisfied with their lives? More far-reaching questions are
whether Europeans share values, beliefs and attitudes, and whether Europeans from
different countries are becoming more similar over time. Preliminary answers to these
questions are given in this report, which is an update of an earlier report entitled Neder-
land in Europees perspectief (‘The Netherlands in a European perspective’), published in
October 2015.
This publication is based on the most recent data from the European Social Survey (ess),
a large-scale biennial study of attitudes and values. It devotes special attention to attitudes
towards immigration as measured in the seven rounds of the ess that have been fielded
since 2002, and which were measured in greater depth in the 2002/2003 and 2014/2015
rounds. The data for 2014/2015 are currently available for 15 countries in various parts of
Europe.

Zorg en onbehagen in de bevolking
Een verkenning van de publieke opinie op verzoek van de Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving (rvs) ter voorbereiding van zijn congres op 10 oktober 2016
Paul Dekker, Josje den Ridder, Pepijn van Houwelingen, m.m.v. Sjoerd Kooiker

In deze notitie wordt door middel van een keur aan internationale en landelijke enquêtes
een beeld geschetst van de publieke opinie over de (gezondheids)zorg. Landen vergelij-
kend blijken Nederlanders relatief tevreden over de huidige zorg (en de Belgen het meest
tevreden), maar zij maken zich wel veel zorgen over de zorg in de toekomst.
Over de medische zorg is men meer tevreden dan over de langdurige zorg. Zorgen komen
vooral voort uit wat maatschappelijk en politiek speelt (in de media); niet uit persoonlijke
ervaringen. Onderwerpen in de sfeer van gezondheids- en ouderenzorg worden vaak naar
voren gebracht als men zelf de belangrijkste problemen in Nederland benoemt of uitlegt
waarom men het de verkeerde kant op vindt gaan met ons land. Onzekerheid over de zorg
in de toekomst geeft aanleiding tot maatschappelijk onbehagen en voorbeelden uit de
zorg lenen zich uitstekend om algemenere gevoelens van collectieve onmacht en onrecht-
vaardigheid te uiten.
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1.5.2 Programma Integratie en Emancipatie
 
Emancipatiemonitor 2016
Redactie: Wil Portegijs, Marion van den Brakel (cbs)

Het lagere opleidingsniveau van vrouwen leek jarenlang een logische verklaring voor hun
minder sterke positie op de arbeidsmarkt. Meisjes doen het echter goed in het onderwijs.
Vrouwen tot 45 jaar zijn zelfs hoger opgeleid dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Bete-
kent dit dat jonge vrouwen inmiddels vaker werk hebben, hogere functies bereiken en
meer verdienen dan jonge mannen? En dat nu vaker de vader in plaats van de moeder min-
der gaat werken om voor het kind te zorgen?
In deze Emancipatiemonitor 2016 vindt u de antwoorden. Ook in deze negende editie zijn
de meest actuele gegevens bijeengebracht op tal van terreinen die verband houden met
emancipatie. De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt neemt daarbij een belangrijke
plaats in. De arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen wordt vergeleken, evenals hun
arbeidsduur, doorstroom naar hogere functies en het inkomen dat ze met hun werk ver-
werven. Ook komt aan bod hoe vrouwen en mannen hun werk en zorgtaken combineren.
De schoolprestaties van jongens en meisjes ontbreken evenmin in het boek. Ten slotte
geeft de Emancipatiemonitor 2016 informatie over veiligheid en gezondheid en wordt
Nederland langs de Europese meetlat gelegd.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)
brengen samen tweejaarlijks de Emancipatiemonitor uit, op verzoek van de directie Eman-
cipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw).

Integratie in zicht?
De integratie van migranten in Nederland op acht terreinen nader bekeken
Redactie: Willem Huijnk, Iris Andriessen

Migratie en integratie staan bovenaan de lijst van maatschappelijke problemen waar men
zich in Nederland het meest zorgen over maakt. Zwarte piet, radicalisering, de vluchtelin-
gencrisis en etnisch profileren zijn enkele van de onderwerpen die aan deze thema’s raken;
de emoties hierover lopen soms op. Het roept de vraag op hoe het eigenlijk staat met de
integratie van inwoners met uiteenlopende etnische achtergronden in Nederland.
Deze studie geeft inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van integratie in de afgelopen
vijftien jaar. Daarbij concentreren we ons vooral op de eerste en tweede generatie migran-
ten van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst − de vier grootste niet-
westerse migrantengroepen in Nederland. We onderzoeken of de verschillen in positie
tussen deze groepen en autochtone Nederlanders met dezelfde achtergrondkenmerken
toe- of juist afnemen. We kijken naar ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken,
onderwijs en (politieke) participatie, maar ook naar thema’s als criminaliteit, interetnische
contacten en ervaren discriminatie.
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Lekker vrij!?
Wil Portegijs (scp), Mariëlle Cloïn (scp), R. Roodsaz (Atria), Martin Olsthoorn (scp)

Vrije tijd, betaalde arbeid en zorg zijn in het dagelijks leven voor veel mensen niet zo strikt
gescheiden als in onderzoek en beleid wordt aangenomen. Dat lijkt in het bijzonder voor
vrouwen het geval te zijn. Internationaal onderzoek wijst op het bestaan van een ‘triple
shift’ voor vrouwen: naast hun betaalde werk buitenshuis en onbetaald werk thuis (eerste
en tweede shift) zou de vrijetijd van vrouwen veel meer dan die van mannen in het teken
staan van zorg voor het emotioneel welzijn van kinderen, familieleden en vrienden. Ook is
er in eerder onderzoek op gewezen dat de vrije tijd van vrouwen meer versnipperd is en
dat ze die vaker doorbrengen in aanwezigheid van kinderen.
In dit onderzoek openen we de ‘black box’ van de vrije tijd. We beschrijven hoeveel vrije
tijd mannen en vrouwen hebben en of de condities waarin ze vrij zijn evenveel ruimte bie-
den voor ontspanning. En we gaan na of eventuele verschillen een verklaring kunnen bie-
den voor het feit dat vrouwen vaker tijdsdruk ervaren en doorgaans in deeltijd willen wer-
ken, ook als ze geen jonge kinderen hebben.

lhbt-monitor 2016
Opvattingen over en ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender
personen
Lisette Kuyper

Dit rapport geeft de meest recente informatie over de houding van de bevolking tegenover
lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen (lhbt’s) en de maatschap-
pelijke positie op basis van grootschalige bevolkingsstudies. We analyseren de houding van
de bevolking in verschillende Europese landen en in Nederland en besteden aandacht aan
verschillende aspecten van de leefsituatie van lhb’s, zoals werksituatie, werkbeleving, leef-
stijl, veiligheidsbeleving en slachtofferschap van geweld.
Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Directie Emancipatie van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Nieuwe Spaanse migranten in Nederland
Hoe gaat het met Spanjaarden die zich in Nederland hebben ingeschreven in de eerste
periode na migratie?
Mérove Gijsberts, Marcel Lubbers, Fenella Fleischmann, Mieke Maliepaard, Hans Schmeets

Er is in deze studie onder meer aandacht voor hun positie op de arbeidsmarkt, beheersing
van de Nederlandse taal en sociale contacten. Zijn ze van plan in Nederland te blijven of
hebben ze een tijdelijk verblijf voor ogen?
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De basis voor de publicatie is de informatie uit een survey onder Spanjaarden gehouden
binnen anderhalf jaar nadat zij zich in het Nederlandse bevolkingsregister hadden inschre-
ven en dat anderhalf jaar later werd herhaald.

(alleen verkrijgbaar als pdf)

Survey Integratie Migranten 2015
Verantwoording van de opzet en uitvoering van een survey onder Turkse, Marokkaanse,
Surinaamse, Antilliaanse, Poolse en Somalische Nederlanders en een autochtoon Neder-
landse vergelijkingsgroep
Iris Andriessen, Joost Kappelhof

Het veldwerkverslag Survey Integratie Migranten 2015 betreft een verantwoording van de
opzet en uitvoering van deze survey onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse,
Poolse en Somalische Nederlanders en een autochtoon Nederlandse vergelijkingsgroep.
Het beschrijft de onderzoekspopulatie, de steekproeftrekking, de vragenlijst en de manier
waarop de data zijn verzameld. Ook zijn gegevens opgenomen over de respons, de repre-
sentativiteit van het databestand en de weging.

1.5.3 Programma Prestaties van overheden
 
Gemeentelijke prestaties gemeten
Een vooronderzoek naar de meting van prestaties van de lokale overheid op gemeentelijk
niveau
Evert Pommer, Ingrid Ooms

De gemeenten in Nederland gaven in 2012 samen ruim € 51 miljard uit, en zijn daarmee
verantwoordelijk voor 18% van de totale overheidsuitgaven. Het scp zet al meer dan tien
jaar deze totale gemeentelijke uitgaven af tegen de prestaties die daarvoor worden gele-
verd. De resultaten hiervan kunt u lezen in de jaarlijkse scp-publicatie Maten voor Gemeenten.
Voor het eerst heeft het scp nu onderzocht of deze analyses ook op gemeentelijk niveau
kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor hebben we voor een groot aantal gemeentelijke
voorzieningen indicaties voor de productie samengesteld. Voor 2012 konden we op deze
manier 83% van de gemeentelijke uitgaven op zinvolle wijze aan de productie koppelen.
Met deze resultaten tonen we niet alleen de algemene ontwikkelingen, maar ook regionale
verschillen en in hoeverre gemeentelijke kenmerken hierbij een rol spelen.

(alleen verkrijgbaar als pdf)
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1.5.4 Programma Decentralisaties en gevolgen voor burgers
 
Overall rapportage sociaal domein 2015
Rondom de transitie
Evert Pommer, Jeroen Boelhouwer (red.)

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015,
de Jeugdwet en de Participatiewet. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties maakt het scp periodiek een ‘Overall Rapportage Sociaal Domein’,
die inzicht geeft in ontwikkelingen die zich voordoen in het gedecentraliseerde sociaal
domein. De Overall Rapportage geeft een landelijk beeld en biedt geen inzicht in de situ-
atie of ontwikkelingen bij afzonderlijke gemeenten. De rapportage bestaat uit vier delen,
die elk vanuit een specifiek perspectief op het sociaal domein zijn opgesteld.

Deel 1: landelijke rapportage gericht op voorzieningen
Deel 1 geeft op hoofdlijnen een cijfermatig overzicht van het gebruik van voorzieningen
voor maatschappelijke ondersteuning, voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclas-
sering en voor arbeidsparticipatie. De cijfers in deze rapportage hebben zowel betrekking
op de periode voorafgaande aan de decentralisatie (2010-2014) als op het eerste halfjaar
van 2015. Ook worden de eerste inzichten gegeven in regionale verschillen in het gebruik
van voorzieningen. Deel 1 sluit af met informatie over het meervoudig gebruik van voor-
zieningen in het sociaal domein (stapeling) en veranderingen in het gebruik (dynamiek).

Deel 2: rapportage van de kwaliteit van leven in het sociaal domein
Op basis van een enquête in het najaar van 2015 gaat deel 2 in op de problemen die bur-
gers ondervinden en de mate waarin zij die problemen kunnen oplossen, zelf of met
behulp van hun sociale netwerk. Kernwoorden zijn kwetsbaarheid, participatie en red-
zaamheid. Dit deel bevat ook een ‘kwaliteit van leven index’, die aangeeft hoe burgers er
voor staan in het sociaal domein als geheel. Tot slot wordt gekeken naar hun subjectieve
welbevinden.

Deel 3: kwalitatieve rapportage van de uitvoeringspraktijk in enkele gemeenten
In deel 3 wordt verslag gedaan van een kwalitatief onderzoek naar de uitvoeringspraktijk in
2015 in drie gemeenten. Dit onderzoek beschrijft de ervaringen en perspectieven van direct
betrokkenen (gemeenten, aanbieders, professionals en cliënten). De focus ligt op het
integrale werken, het omgaan met eigen kracht en de ervaren regeldruk. Daarnaast is er
speciale aandacht voor cliënten met problemen op meerdere vlakken (multi-
probleemhuishoudens).

Deel 4: bestuurlijke rapportage op vijf thema’s
Deel 4 geeft inzicht in vijf bestuurlijke aspecten die samenhangen met de decentralisaties
in het sociaal domein. (1) het inzicht van gemeenten in de maatschappelijke problematiek,
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(2) de financiële positie van gemeenten, (3) de sturing en controle door de gemeenteraad,
(4) de uitvoering door de ambtelijke organisatie en (5) samenwerking tussen gemeenten in
het sociaal domein. Dit deel is niet door het scp verzorgd, maar door kpmg-Plexus en inte-
graal in de rapportage opgenomen.

Overall rapportage sociaal domein 2015 – Samenvatting
Rondom de transitie
Evert Pommer, Jeroen Boelhouwer (red.)

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015,
de Jeugdwet en de Participatiewet, die deel uitmaken van het gemeentelijk sociaal domein.
Deze rapportage geeft – op landelijk niveau – inzicht in ontwikkelingen die zich in dat
domein voordoen. Deze publicatie is een samenvatting van een uitgebreide rapportage,
die uit vier delen bestaat met elk een eigen perspectief op het sociaal domein.
Eerst wordt op hoofdlijnen een cijfermatig overzicht gegeven van het gebruik van voor-
zieningen in het sociaal domein, van veranderingen in het gebruik (dynamiek), van meer-
voudig gebruik van voorzieningen (stapeling) en van regionale verschillen in gebruik (varia-
tie). De cijfers hebben zowel betrekking op de periode voorafgaande aan de decentralisatie
als op het eerste halfjaar van 2015.
Vervolgens wordt op basis van een enquête in het najaar van 2015 gerapporteerd over de
problemen die burgers ondervinden en de mate waarin zij die problemen of zelf, of met
behulp van hun sociale netwerk, kunnen oplossen. Kernwoorden zijn: kwetsbaarheid,
participatie, redzaamheid en kwaliteit van leven.
Daarna wordt verslag gedaan van een kwalitatief onderzoek naar de uitvoeringspraktijk in
2015 in drie gemeenten. Dit onderzoek beschrijft de ervaringen van direct betrokkenen,
wat werkt en wat minder goed werkt en wat de knelpunten en dilemma’s zijn. De focus ligt
op het integrale werken, het omgaan met eigen kracht van burgers en de ervaren regel-
druk.
Ten slotte wordt inzicht gegeven in vijf bestuurlijke aspecten die samenhangen met de
decentralisaties in het sociaal domein, waaronder inzicht van gemeenten in de maatschap-
pelijke problematiek, sturing en uitvoering door de gemeenten, de financiële positie van
gemeenten en samenwerking tussen gemeenten. Dit deel is niet door het scp, maar door
kpmg-Plexus verzorgd.
 

2 8 a f g e r o n d e  o n d e r z o e k s p r o j e c t e n  2 0 1 6

http://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Pommer_Evert
http://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Boelhouwer_Jeroen


Wel thuis?
Literatuurstudie naar factoren die zelfstandig wonen van mensen met beperkingen beïn-
vloeden
Maaike den Draak, Anna Maria Marangos, Inger Plaisier, Mirjam de Klerk

Mensen met beperkingen wonen vaak zelfstandig. Zelfstandig wonen is niet alleen de
wens van veel mensen zelf, het is tevens een van de doelen van de hervorming van de
langdurige zorg. Toch wonen er ook mensen met een beperking in een instelling. Welke
factoren spelen een rol bij het zelfstandig wonen? Wat hebben mensen hiervoor nodig en
wanneer kan het niet?
In deze publicatie geven we een overzicht van wat er in de nationale en internationale
onderzoeksliteratuur bekend is over factoren die bijdragen aan zelfstandig wonen van
mensen met beperkingen.
Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning in Nederland anders ingericht.
Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) voert het
Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) over de periode 2015 tot en met 2017 de landelijke
evaluatie uit van de Hervorming Langdurige Zorg (hlz). In het kader van de hlz-evaluatie
zullen diverse deelrapporten verschijnen. In 2018 volgt een overkoepelend eindrapport.
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2 Internationale samenwerking

2.1 norface Research Programme: ‘Causes and Consequences of early socio-cultural
integration processes among New Immigrants in Europe’

Het scp (Mérove Gijsberts) participeert sinds 2009 in een in het kader van Norface gefinan-
cierd project op het gebied van integratie. Het betreft een landenvergelijkend onderzoek
naar vroege integratieprocessen van recente migranten in Nederland, Duitsland, Engeland
en Ierland. Er wordt samengewerkt met de Universiteit Utrecht, de Universiteit Konstanz,
Duitsland (principal investigator), de University of Essex (uk), Trinity College (Ierland) en
the Economic and Social Research Institute (esri) (Ierland).

2.2 European Social Survey
Het ess (www.europeansocialsurvey.org) is een academisch social survey dat is opgezet om
de interacties tussen veranderende instituties in Europa en attituden, waarden en gedrag
van de bevolking in circa 30 Europese landen in kaart te brengen en te verklaren.
Een nevendoel van het ess is onderzoek uit te voeren volgens de hoogste standaarden,
maar ook bestaand onderzoeksmethodologie te verbeteren en nieuwe methodologie te
ontwikkelen.

Het scp heeft, samen met de Radboud universiteit, de publicatie Trust, life satisfaction and
opinions on immigration in 15 European countries uitgebracht, gebaseerd op gegevens van de
eerste zeven ronden. In september 2016 is gestart met de dataverzameling van de achtste
ronde van het ess. Speciale thema’s zijn ‘Attitudes to Climate Change and Energy’ and
‘Welfare Attitudes’.

Het scp (dr. I. Stoop, dr. J. Kappelhof, dr. S. Steijn) maakt deel uit van het Core Scientific
Team (cst) van het ess en is vooral betrokken bij het contracteren van veldwerkbureaus in
de participerende landen, het ontwikkelen van een ‘media claims database’, en survey-
methodologie. Het scp werkt hier samen met City University, Londen; Gesis, Mannheim;
nsd, Bergen; Katholieke Universiteit Leuven; Universitat Pompeu Fabre, Barcelona en de
Universiteit Ljubljana. Ineke Stoop is tevens Deputy Director Methodological.
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3 Advies en communicatie

3.1 Advies
Een kerntaak van het scp is het adviseren van departementen en andere overheids-
instanties op basis van de beschikbare kennis en inzichten. Dit gebeurt op veel verschil-
lende wijzen. Allereerst maakt de positionering van het bureau binnen de rijksoverheid het
mogelijk deel te nemen aan het commissie- en advieswerk binnen de overheid. Zo is de
directeur bijvoorbeeld lid van de Raad Werk, Inkomen, Zorg en Onderwijs (rwizo), een
onderraad van de ministerraad. Kennisdeling met de departementen vindt ook plaats via
de deelname van de directeur en adjunct-directeur aan de verschillende kenniskamers en
platforms van de departementen en op basis van vele presentaties en besprekingen van
lopend en afgerond onderzoek aan departementen op beleidsmedewerkers- en dg-niveau
door de projectleiders en onderzoekers zelf.

Conform het uitgangspunt in het strategisch document dat het scp in 2014 heeft vast-
gesteld, is ook in 2016 ingezet op intensivering van de samenwerking met de overige plan-
bureaus en andere kennisinstellingen, zoals het cbs, het rivm, wodc, Trimbos-instituut,
rvz/rmo, de wrr (waarvan de directeur scp in 2016 adviserend lid was en sinds januari 2017
kroonlid), met vng en king vele andere maatschappelijke organisaties op gebieden die tot
het onderzoek domein van het scp behoren. Met een aantal van de hier genoemde organi-
saties vindt ook afstemming plaats met betrekking tot het jaarlijkse werkprogramma.

3.2 Communicatie

Publicaties scp
Het scp geeft publicaties in eigen beheer uit. In 2016 publiceerde het scp 40 publicaties
(waaronder een samenvatting), waarvan twee alleen in het Engels. In het kader van het
nieuwe publicatiebeleid zijn de volgende digitale producten ontwikkeld: een onepager Zorg
en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014; de digitale kaartenstapels Armoede in kaart 2016
en Media:Tijd in kaart; de digitale samenvatting Public sector achievement in 36 countries en
diverse infographics.
Het scp verstuurt al haar rapporten naar een vaste verzendlijst van beleidspersonen.
Daarnaast worden rapporten verspreid onder organisaties die aan deze rapporten hebben
meegewerkt of voor wie ze van bijzonder belang zijn (dit laatste wordt per rapport
bepaald). Indien er sprake is van een persbericht, dan ontvangen alle media twee dagen
voorafgaand aan de publicatie het bericht en het rapport onder embargo.
Het scp verspreidt zijn publicaties digitaal, in druk en via attendering op de website, in de
nieuwsbrief (sinds 2016) en via twitter.

3 1 a d v i e s  e n  c o m m u n i c a t i e



Website
Ook in 2016 vormt de website (www.scp.nl) een belangrijk communicatiemiddel. De web-
site geeft actuele en algemene informatie over de onderzoeksresultaten van het scp,
de organisatie en de medewerkers. Op de website staan niet alleen reeds gepubliceerde
rapporten, maar worden ook de nog te verschijnen rapporten aangekondigd. Alle publica-
ties vanaf 1996 zijn via de website gratis te downloaden. Verder biedt de website nieuws-
berichten, informatie over het scp als organisatie en contactgegevens van directie en
medewerkers.
De website bevat een Engelstalig deel, waar de Engelstalige scp-publicaties en samen-
vattingen beschikbaar zijn (www.scp.nl/english).
In 2016 heeft het scp een start gemaakt met de voorbereidingen voor een nieuwe versie
van de website, die naar verwachting in 2018 online gaat.
Naast de website is sinds januari 2016 twitter (@scponderzoek) een vast communicatie-
kanaal.

scp in de media
Het scp mag zich verheugen op brede en positieve aandacht in de media. Artikelen naar
aanleiding van scp-rapporten verschijnen vaak in bijna alle grote dagbladen en/of op hun
websites, op vele andere (online) nieuws- en regionale krantenwebsites en in vaktijdschrif-
ten of andere media voor professionals. Ook op sociale media krijgen ze steeds meer aan-
dacht: sinds de verschijning wordt bijvoorbeeld Armoede in kaart wekelijks ongeveer
500 keer bekeken.

Publieke en besloten presentaties van onderzoeksresultaten
De directeur van het scp verzorgde in 2016 ongeveer 70 publieke presentaties, waarvan een
groot aantal als keynotespreker. Voorbeelden van deze bijeenkomsten zijn: de jaarlijkse
Ambassadeursconferentie, de Staat van Nederland (voor journalisten), het 90-jarig
jubileum van het Reumafonds en de Dreeslezing. Naast deze openbare optredens sprak hij
off the record met redacties van belangrijke media.
Ook de adjunct-directeur, sectorhoofden en een groot deel van de onderzoekers verzorgen
publieke en minder publieke presentaties op basis van scp-onderzoek en de resultaten
daarvan, aan beleid, media en bij maatschappelijke organisaties. Zo hebben scp-
medewerkers contacten met, of maken ze deel uit van voor het scp relevante weten-
schappelijke of maatschappelijke organisaties, of hebben ze vanwege hun scp-werk of
-expertise een adviserende rol in diverse gremia. Tot slot vindt kennisverspreiding ook
plaats door het houden van lezingen en het verzorgen van (gast)colleges, onder meer
(maar zeker niet alleen) door de hoogleraren van het scp. Jaarlijks gaat het om enkele hon-
derden presentaties in totaal.
In de bijlagen geven we een overzicht per medewerker van zijn of haar externe publicaties
(bijlage 1) en relevante nevenactiviteiten en lidmaatschappen van commissies en advies-
organen in binnen- en buitenland in 2016 (bijlage 2).
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Aanbiedingen
In 2016 zijn de volgende publicaties aangeboden:
– Aanbod van arbeid aan Maurice Limmen (cnv) en Rabin Baldewsingh (gemeente

Den Haag).
– De toekomst tegemoet (het Sociaal en Cultureel Rapport 2016) aan vertegenwoordigers van

het ser Jongerenplatform.
– Wel thuis aan staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van vws.
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4 Organisatie, personeel en financiën

4.1 Organisatie en personeel
Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een gezaghebbend instituut met een sterke reputa-
tie. De visitatieresultaten zijn uitmuntend. Om deze resultaten te kunnen behouden, moet
er aandacht zijn voor een toekomstbestendig georganiseerd en bestuurd scp. Punten van
aandacht die onder andere uit het medewerkertevredenheidsonderzoek naar voren kwa-
men zijn: werkdruk en capaciteitsplanning, de relatie tussen medewerkers en manage-
ment, de organisatiestructuur en de wijze waarop rollen en verantwoordelijkheden zijn
verdeeld.

In 2016 zijn onder begeleiding van een extern adviesbureau met de medewerkers de uit-
gangspunten van het scp geformuleerd in de vorm van een visie en een strategiekaart.
In de visie wordt een accent gelegd op verbetering van de cultuur en de interne samen-
werking. De strategiekaart illustreert de wijze waarop het scp de visie gaat realiseren:
een accentverschuiving naar dienend leiderschap, het elkaar tot bloei brengen, een betere
vorm van kwaliteitsbewaking en een evenwichtige en sluitende capaciteitsplanning in
samenspraak met medewerkers. Op basis van de probleemanalyse, visie en strategiekaart
zijn ontwerpcriteria voor een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld. In 2017 wordt uit-
gaande van deze ontwerpcriteria een reorganisatie ingezet. De scp-organisatie is en blijft
kortom doorlopend in beweging om kwaliteit te kunnen blijven leveren.

Formatie en bezetting
Op 31 december 2016 bedroeg de personele bezetting van het scp 77,08 fte 71,61 fte was in
vaste dienst en 5,47 fte in tijdelijke dienst. Het aantal medewerkers in vaste of tijdelijke
dienst bedroeg op 31 december 2016 86 van wie 83 in vaste dienst en 3 in tijdelijke dienst.
65% van de medewerkers is vrouw. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 48,1 jaar.
Het gemiddeld aantal dienstjaren bedraagt 13. Naast de medewerkers in dienst van het scp
waren in 2016 13 stagiairs en twee gedetacheerd uit andere organisaties bij het scp werk-
zaam.

Mobiliteit
In 2016 verlieten zes medewerkers het scp. Van één medewerkers werd het tijdelijke
dienstverband van rechtswege beëindigd, drie medewerkers zijn bij een andere organisatie
gaan werken en twee medewerkers gingen met pensioen.
Vijf medewerkers traden in tijdelijke dienst bij het scp en vijf medewerker in vaste dienst.

Hoogleraren
In 2016 waren binnen het scp de volgende acht hoogleraren werkzaam:
– Prof. dr. (Alice) de Boer, hoogleraar Sociale ongelijkheid en informele hulp aan de Vrije

Universiteit.

3 4 o r g a n i s a t i e ,  p e r s o n e e l  e n  f i n a n c i ë n



– Prof. dr. J. (Jaco) Dagevos, bijzonder hoogleraar Integratie en migratie aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam.

– Prof. dr. P. (Paul) Dekker, hoogleraar Civil society aan de Universiteit van Tilburg.
– Prof. dr. (Merove) Gijsberts, hoogleraar Dynamics of immigrant Integration aan de Uni-

versiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen.
– Prof. dr. J. (Jos) de Haan, bijzonder hoogleraar ict, Cultuur en Kennissamenleving aan

de Erasmus Universiteit Rotterdam.
– Prof. dr. J. (Joep) de Hart, bijzonder hoogleraar Nieuwe en vernieuwende vormen van

christelijke gemeenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit Groningen.
– Prof. dr. K. (Kim) Putters, bijzonder hoogleraar Beleid en sturing van de zorg in de ver-

anderende verzorgingsstaat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
– Prof. dr. (Cok) Vrooman, bijzonder hoogleraar Sociale zekerheid en participatie aan de

Universiteit Utrecht.

Ondernemingsraad
In 2016 waren zeven medewerkers lid van de Ondernemingsraad. Vier maal vond een
overlegvergadering plaats tussen ondernemingsraad en directie. Onderwerpen die in
2016 zijn besproken, zijn de verhuizing naar de Bezuidenhoutseweg 30 en de mogelijk-
heden tot samenwerking tussen de planbureaus, de P-gesprekscyclus, de resultaten van
het medewerkerstevredenheidonderzoek (mto), het onderzoek van de or naar de (ervaren)
werkdruk in de organisatie en de herijking van de organisatiestructuur.

4.2 Financiën
De discussie over een nieuw financieringsmodel voor het scp loopt sinds 2008 toen het
rapport van staatsraad Roes over de structurele financiering van het scp verscheen. De dis-
cussie over de financiering was in 2016 nog in volle gang en ging met name over de uitvoe-
ring van de aanbevelingen van het in opdracht van de pSG van vws uitgevoerde onderzoek
naar de financiering(structuur) van het scp door A. Wouters van abd topconsultants dat in
december 2015 was gepresenteerd. Over de voorgestelde structurele basisfinanciering van
het scp en de jaarlijks fluctuerende kosten voor kennisverzameling daarbinnen wordt nog
overleg gevoerd met het ministerie van vws, moederdepartement van het scp, en de
andere departementen.
Het basisbudget van het scp bedroeg in 2016 € 6.063.000. Aan projectinkomsten (en kleine
inkomsten als verkoop publicaties) is door het scp € 7.284.275 ontvangen. De omzet
bedroeg daarmee € 13.347.275. De uitgaven in 2016 bedroegen € 12.862.549. Deze uitgaven
bestonden uit € 7.616.408 personele kosten, € 1.505.729 bedrijfskosten en € 3.740.412 uit-
gaven voor kennisverzameling.
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5 Publicaties scp

Onderstaande lijst bevat de publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2016.
Deze publicaties zijn als pdf gratis te downloaden via www.scp.nl en veelal in gedrukte
vorm verkrijgbaar bij de (internet)boekhandel. Een complete lijst is te vinden op
www.scp.nl/publicaties.

5.1 Reguliere onderzoeksrapporten
 
2016-1 Trust, life satisfaction and opinions on immigration in 15 European countries (2016).

Jeroen Boelhouwer, Gerbert Kraaykamp en Ineke Stoop. isbn 978 90 377 0775 5
 

2016-2 Lekker vrij!? Vrije tijd van vrouwen, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen
(2016). Wil Portegijs (scp), Mariëlle Cloïn (scp), Rahil Roodsaz (Atria) en
Martin Olsthoorn (scp). isbn 978 90 377 0776 2
 

2016-3 Kiezen bij de kassa. Een verkenning van maatschappelijk bewust consumeren in Nederland
(2016). Peggy Schyns. isbn 978 90 377 0709 0
 

2016-4 Kleine gebaren. Het belang van dorpsgenoten voor ouderen op het platteland (2016).
Lotte Vermeij. isbn 978 90 377 0779 3 (pdf)
 

2016-5 Niet buiten de burger rekenen! Over randvoorwaarden voor burgerbetrokkenheid in het
nieuwe omgevingsbestel (2016). Andries van den Broek, Anja Steenbekkers,
Pepijn van Houwelingen en Kim Putters. isbn 978 90 377 0774 8
 

2016-6 Een lang tekort. Langdurige armoede in Nederland (2016). Jean Marie Wildeboer Schut
en Stella Hoff. isbn 978 90 377 0780 9
 

2016-7 Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014 (2016). Lisa Putman, Debbie
Verbeek-Oudijk, Mirjam de Klerk en Evelien Eggink. isbn 978 90 377 0785 4 (pdf)
 

2016-8 lhbt-monitor 2016. Opvattingen over en ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele
en transgender personen (2016). Lisette Kuyper. isbn 978 90 377 0787 8
 

2016-9 Overall rapportage sociaal domein 2015. Rondom de transitie (2016). Evert
Pommer en Jeroen Boelhouwer (red.). isbn 978 90 377 0788 5
 

2016-10 Samenvatting Overall rapportage sociaal domein 2015. Rondom de transitie (2016). Evert
Pommer, Jeroen Boelhouwer, Esther van den Berg en Maaike den Draak.
isbn 978 90 377 0789 2
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2016-11 Societal Pessimism: A Study of its Conceptualization, Causes, Correlates and Consequences

(2016). Eefje Steenvoorden. isbn 978 90 377 0786 1
 

2016-12 Cumulaties in de jeugdhulp (2016). Klarita Sadiraj, Michiel Ras en Evert Pommer.
isbn 978 90 377 0790 8 (pdf)
 

2016-13 Gedeelde waarden en een weerbare democratie. Een verkenning op basis van bevolkings-
enquêtes (2016). Paul Dekker en Josje den Ridder. isbn 978 90 377 0793 9 (pdf)
 

2016-14 Thuiszorguitgaven en informele hulp. Relatie tussen veranderingen in de thuiszorguitgaven en
het gebruik van informele hulp (2016). Debbie Verbeek-Oudijk en Isolde Woittiez.
isbn 978 90 377 0792 2 (pdf)
 

2016-15 Werkloos toezien? Gevolgen van de crisis voor emancipatie en welbevinden (2016).
Ans Merens en Edith Josten. isbn 978 90 377 0791 5 (pdf)
 

2016-16 Het brede-welvaartsbegrip volgens het scp (2016). Jeroen Boelhouwer.
isbn 978 90 377 0794 6 (pdf)
 

2016-17 Sport en cultuur. Patronen in belangstelling en beoefening (2016). Annet Tiessen-
Raaphorst en Andries van den Broek. isbn 978 90 377 0795 3 (pdf)
 

2016-18 Gemiddelde budgetten per cliënt (en dag) voor de cliënten met een voogdijmaatregel en cliën-
ten die 18 jaar of ouder zijn (2016). Evert Pommer en Klarita Sadiraj.
isbn 978 90 377 0797 7 (pdf)
 

2016-19 Verzorgd in Europa: kerncijfers 2013. Een vergelijking van de zorg en ondersteuning voor
50-plussers in veertien Europese landen (2016). Debbie Verbeek-Oudijk en
Lisa Putman. isbn 978 90 377 0798 4 (pdf)
 

2016-20 Taking part in uncertainty. The significance of labour market and income protection reforms
for social segmentation and citizens’ discontent (2016). J.C. Vrooman.
isbn 978 90 377 0799 1
 

2016-21 Tussen groen en grijs. Een verkenning van tuinen en tuinieren in Nederland (2016).
Jeanet Kullberg. isbn 978 90 377 0796 0
 

2016-22 De dorpse doe-democratie. Lokaal burgerschap bekeken vanuit verschillende groepen dorps-
bewoners (2016). Lotte Vermeij, Joost Gieling. isbn 978 90 377 0802 8 (pdf)
 

3 7 p u b l i c a t i e s  s c p



2016-23 Aanbod van arbeid (2016). Patricia van Echtelt, Simone Croezen, Jan Dirk Vlasblom,
Marian de Voogd-Hamelink, m.m.v. Lucille Mattijssen. isbn 978 90 377 0801 1
 

2016-24 Beleidssignalement. Het gebruik van kinderopvang door ouders met lagere inkomens (2016).
Anne Roeters en Freek Bucx. isbn 978 90 377 0803 5 (pdf)
 

2016-25 Gemeentelijke prestaties gemeten. Een vooronderzoek naar de meting van prestaties van de
lokale overheid op gemeentelijk niveau (2016). Evert Pommer en Ingrid Ooms.
isbn 978 90 377 0804 2 (pdf)
 

2016-26 Nieuwe Spaanse migranten in Nederland (2016). Mérove Gijsberts, Marcel Lubbers,
Fenella Fleischmann, Mieke Maliepaard en Hans Schmeets.
isbn 978 90 377 0805 9 (pdf)
 

2016-27 Zorg en onbehagen in de bevolking (2016). Paul Dekker, Josje den Ridder en Pepijn van
Houwelingen, m.m.v. Sjoerd Kooiker. isbn 978 90 377 0807 3 (pdf)
 

2016-28 Wikken en wegen in het hoger onderwijs. Over studieloopbanen en instellingsbeleid (2016).
Lex Herweijer en Monique Turkenburg. isbn 978 90 377 0806 6
 

2016-29 Beperkt in functie. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeel-
name van mensen met gezondheidsbeperkingen (2016). Redactie: Maroesjka
Versantvoort en Patricia van Echtelt. isbn 978 90 377 0808 0
 

2016-30 Wel thuis? Literatuurstudie naar factoren die zelfstandig wonen van mensen met beperkingen
Beïnvloeden (2016). Maaike den Draak, Anna Maria Marangos, Inger Plaisier,
Mirjam de Klerk. isbn 978 90 377 0811 0
 

2016-31 De toekomst tegemoet. Sociaal en Cultureel Rapport 2016 (2016). Redactie: Andries van
den Broek, Cretien van Campen, Jos de Haan, Anne Roeters, Monique Turkenburg
en Lotte Vermeij. isbn 978 90 377 0544 7
 

2016-32 Integratie in zicht? De integratie van migranten in Nederland op acht terreinen nader bekeken
(2016). Redactie: Willem Huijnk en Iris Andriessen. isbn 978 90 377 0812 7
 

2016-33 Emancipatiemonitor 2016 (2016). Wil Portegijs (scp) en Marion van den Brakel (cbs)
(red.). isbn 978 90 377 0813 4
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5.2 Digitale publicaties
 
Armoede in kaart 2016 (card stack). Stella Hoff, Jean Marie Wildeboer Schut, Benedikt
Goderis, Cok Vrooman. isbn 978 90 377 0809 7, publicatiedatum 27-9-2016
 
Media:Tijd in kaart (card stack). Annemarie Wennekers, Jos de Haan en Frank Huysmans.
isbn 978 90 377 0815 8, publicatiedatum 20-12-2016
 
Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2014 (onepager). Lisa Putman, Debbie Verbeek-
Oudijk, Mirjam de Klerk en Evelien Eggink. isbn 978 90 377 0784 7, publicatiedatum
25-4-2016
 

5.3 Overige publicaties
 
Burgerperspectieven 2016 | 1 (2016). Josje den Ridder, Paul Dekker en Pepijn van Houwelingen,
m.m.v. Esther Schrijver. isbn 978 90 377 0772 4
 
Burgerperspectieven 2016 | 2 (2016). Josje den Ridder, Wouter Mensink, Paul Dekker en
Esther Schrijver. isbn 978 90 377 0800 4
 
Burgerperspectieven 2016 | 3 (2016). Paul Dekker, Lisanne de Blok en Joep de Hart.
isbn 978 90 377 0810 3
 
Burgerperspectieven 2016 | 4 (2016). Paul Dekker, Josje den Ridder, Pepijn van Houwelingen en
Andries van den Broek. isbn 978 90 377 0816 5
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6 Medewerkers in 2016

Organogram

directie

onderzoekssectoren

bedrijfsvoeringArbeid en Publieke Voorzieningen

Onderwijs, Minderheden en Methodologie

Participatie, Cultuur en Leefomgeving

Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding

Directie
Prof. dr. K. (Kim) Putters, directeur
Dr. R.V. (Rob) Bijl, adjunct-directeur
Drs. E.M.H. (Eva) Lemaier, directiesecretaris
Drs. M.J.M.J. (Marjolijn) Mercx, strategisch communicatieadviseur

Sector Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding
Prof. dr. J. (Jos) de Haan, sectorhoofd
Prof. dr. ir. A.H. (Alice) de Boer, wetenschappelijk medewerker
Dr. A.J.E.H. (Freek) Bucx, wetenschappelijk medewerker
Dr. E.C.M. (Cretien) van Campen, senior wetenschappelijk medewerker
Dr. P.M. (Peteke) Feijten, wetenschappelijk medewerker
Dr. M.M.Y. (Mirjam) de Klerk, senior wetenschappelijk medewerker
Dr. S.E. (Sjoerd) Kooiker, wetenschappelijk medewerker
Drs. M.A.M. (Anna Maria) Marangos, wetenschappelijk medewerker
Drs. J.G.F. (Ans) Merens, wetenschappelijk medewerker
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Dr. I. (Inger) Plaisier, wetenschappelijk medewerker
Drs. W.J. (Wil) Portegijs, wetenschappelijk medewerker
I.B.M. (Ine) Pulles MSc, wetenschappelijk medewerker
Dr. A. (Anne) Roeters, senior wetenschappelijk medewerker
Dr. S.A. (Simone) de Roos, wetenschappelijk medewerker
Dr. R. (Roelof) Schellingerhout, wetenschappelijk medewerker
Drs. Z.H. (Annet) Tiessen-Raaphorst, wetenschappelijk medewerker
Dr. K. (Kirsten) Visser, wetenschappelijk medewerker
Dr. A.M. (Annemarie) Wennekers, wetenschappelijk medewerker

Sector Arbeid en publieke voorzieningen
Prof. dr. J.C. (Cok) Vrooman, sectorhoofd
Dr. S. (Simone) Croezen, wetenschappelijk medewerker
Dr. P. (Patricia) van Echtelt, wetenschappelijk medewerker
Dr. E. (Evelien) Eggink, senior wetenschappelijk medewerker
Dr. B.V.G. Goderis, wetenschappelijk medewerker
Dr. S.J.M. (Stella) Hoff, wetenschappelijk medewerker
Dr. E. (Edith) Josten, wetenschappelijk medewerker
Dr. M. (Martin) Olsthoorn, wetenschappelijk medewerker
Drs. I.L. (Ingrid) Ooms, wetenschappelijk medewerker
Dr. E.J. (Evert) Pommer, senior wetenschappelijk medewerker
Dr. L. (Lisa) Putman, wetenschappelijk medewerker
Drs. M. (Michiel) Ras, wetenschappelijk medewerker
Dr. K. (Klarita) Sadiraj, wetenschappelijk medewerker
Drs. A.G.J. (Ab) v.d. Torre, wetenschappelijk medewerker
D. (Debbie) Verbeek-Oudijk MSc, wetenschappelijk medewerker
Dr. ir. M.C. (Maroesjka) Versantvoort, senior wetenschappelijk medewerker
Dr. J.D. (Jan Dirk) Vlasblom, wetenschappelijk medewerker
M. (Marian) de Voogd-Hamelink, onderzoeksmedewerker
Ir. S. (Sytske) Wierda, onderzoeksmedewerker
Drs. J.M. (Jean Marie) Wildeboer Schut, wetenschappelijk medewerker
Dr. I.B. (Isolde) Woittiez, senior wetenschappelijk medewerker

Sector Onderwijs, minderheden en methodologie
Prof. dr. J.M. (Jaco) Dagevos, sectorhoofd
Ir. P. (Patty) Adelaar, wetenschappelijk medewerker
Dr. I. (Iris) Andriessen, wetenschappelijk medewerker
Dr. M.I.L. (Merove) Gijsberts, senior wetenschappelijk medewerker
Drs. L.J. (Lex) Herweijer, wetenschappelijk medewerker
Dr. W. (Willem) Huijink, wetenschappelijk medewerker
Dr. J. (Jurjen) Iedema, wetenschappelijk medewerker
Dr. J.W.S. (Joost) Kappelhof, wetenschappelijk medewerker
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Dr. L. (Lisette) Kuyper, wetenschappelijk medewerker
J. (Jannine) van de Maat, MPhil, wetenschappelijk medewerker
Dr. Y. (Yvette) Sol, wetenschappelijk medewerker
Ir. J. (Jan) Spit, wetenschappelijk medewerker
Dr. L. (Leen) Sterckx, wetenschappelijk medewerker
Dr. S.R. (Sander) Steijn, wetenschappelijk medewerker
Dr. I.A.L. (Ineke) Stoop, senior wetenschappelijk medewerker
Dr. M.C.M. (Monique) Turkenburg, senior wetenschappelijk medewerker
Dr. W.J.M. (Wim) Vanden Berghe, wetenschappelijk medewerker
Dr. H.M.G. (Ria) Vogels, wetenschappelijk medewerker

Sector Participatie en cultuur en leefomgeving
Prof. dr. P. (Paul) Dekker, sectorhoofd
Dr. E.M. (Esther) van den Berg, wetenschappelijk medewerker
Dr. J. (Jeroen) Boelhouwer, wetenschappelijk medewerker
Dr. A. (Andries) van den Broek, senior wetenschappelijk medewerker
Dr. M. (Maaike) den Draak, wetenschappelijk medewerker
Dr. A.J. (Lia) van der Ham, wetenschappelijk medewerker
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Cultuur en Wetenschap
– Lid Begeleidingscommissie Evaluatieonderzoek ‘Kinderfaculteit Pendrecht’
– Lid werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek ‘Onderwijsachterstandenbeleid’

Hoff, S.
– Lid klankbordgroep Ervaringen van gemeenten met de Participatiewet (szw, uvt)
– Plv. lid ibo arbeidsongeschiktheid
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– Adviserend lid ser-commissie Armoede onder kinderen
– Lid adviesraad Nibud
– Lid klankbordgroep uwv, Balanceren tussen ambities en middelen (Algemene

Rekenkamer)
– Lid begeleidingscommissie onderzoeksprogramma armoede en schulden szw
– Reviewer Social Indicators Research

Huijnk, W.
– Reviewer Journal of Ethnic and Migration Studies
– Reviewer Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit
– Jurylid LovingDay scriptieprijs

Josten, E.
– Lid redactieraad Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
– Lid klankbordgroep voor het seo/vumc-onderzoek ‘Langer doorwerken met arbeids-

beperking’ (onderzoek in opdracht van szw)
– Lid klankbordgroep cpb-studie ‘Kansrijk arbeidsmarktbeleid ii’

Kappelhof, J.
– Kerngroeplid npso
– Lid Core Scientific Team van de European Social Survey
– Lid Survey club
– Reviewer Journal of Official Statistics
– Reviewer Journal of the Royal Statistical Society: Series A
– Reviewer Field methods
– Docent ingrid summer school ‘Reaching out to hard-to-survey groups among the

poor’ hiva-ku Leuven, Leuven – België, 30 mei -3 juni 2016
– Docent gesis summer school ‘course: Planning and Monitoring Survey Fieldwork:

Balancing Survey Errors’ gesis, Keulen – Duitsland, 22-26 Augustus 2016
– Lid expertgroep van de survey ‘Samenleven in diversiteit’ voor de Vlaamse overheid,

Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering

Klerk, M.M.Y. de
– Lid redactie tsg
– Lid redactieraad Geron, Tijdschrift over ouder worden en samenleving
– Lid programmacommissie van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

(npcg) van het Nivel

Kooiker, S.E.
– Lid adviescommissie die ZonMw helpt bij het voorbereiden van een ‘call’ voor onder-

zoek over Sociaal Economische Gezondheidsverschillen
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Kromhout, M.
– Lid International Association for the Study of Forced Migration (iasfm)
– Lid begeleidingscommissie wodc-onderzoek ‘De economische en sociale participatie

van asielmigranten: Een cohortonderzoek’
– Deelnemer Leeratelier Leidinggeven (md-traject) van de ministeries van vws, ocw en

szw door Ardis Organisatieontwikkeling i.s.m. Nyenrode Business Universiteit

Kullberg, J.
– Lid redactie Tijdschrift voor de Volkshuisvesting
– Lid advisory board tijdschrift Housing Studies
– Columnist tijdschrift Woonbondig (De Nederlandse Woonbond)
– Lid kunstcommissie B30

Kuyper, L.
– Lid bestuur Tijdschrift voor Seksuologie
– Eindredacteur Literatuurbulletin Tijdschrift voor Seksuologie
– Affiliate van Research Institute of Child Development and Education; Faculty of Social

and Behavioral Sciences; University of Amsterdam
– Reviewer Tijdschrift voor Seksuologie
– Reviewer Journal of Sex Research
– Reviewer Psychological Reports
– Reviewer Journal of Adolescent Health
– Reviewer Journal of Interpersonal Violence
– Reviewer Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity
– Reviewer New England Journal of Medicine

Merens, J.G.F.
– Lid Alliantie Gender en Gezondheid
– Lid werkgroep European Gender Index van het European Institute for Gender Equality

(eige) in Vilnius, Litouwen

Noije, L. van
– Lid redactie Mens & Maatschappij: tijdschrift voor sociale wetenschappen
– Redacteur boeknummer Mens & Maatschappij 2016/4
– Lid reviewgroep (o.l.v. wodc) Taskforce Beleidsalternatieven (v&j)
– Lid begeleidingscommissie bijeenkomst 'Quick scan maatregelen sociale veiligheid op

het spoor' (dsp-groep i.o.v. wodc)

Ooms, I.L.
– Lid begeleidingscommissie ipse-onderzoek Doelmatig huisvesten (verschenen maart

2017)
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Plaisier, I.
– Lid programmacommissie Panel Psychisch Gezien (Trimbos Instituut)
– Lid redactie Tijdschrift voor Gendervraagstukken
– Lid beoordelingscommissie openbare aanbesteding kennisprogramma Waardigheid

en Trots (Vilans)

Portegijs, W.J.
– Lid denktank ‘Geld’, WOMEN Inc.

Putters, K.
– Lid bestuur Oranjefonds
– Lid curatorium Vereniging Nederlandse Gemeenten (vng)
– Management Centrum vno-ncw De Baak, (Noordwijk/Driebergen), lid curatorium
– Lid Raad van Toezicht, Museum Catharijneconvent
– Member Scientific Committee European Health Management Association
– Voorzitter Programma Effectief Werken in de Jeugdzorg van ZonMw
– Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente Hardinxveld-Giessendam
– Voorzitter curatorium Den Uyl leerstoel, Universiteit van Amsterdam

Ridder, J. den
– Bestuurslid Stichting Kiezersonderzoek Nederland (skon)
– Secretaris or-scp en namens de or-scp-lid van de dor vws
– Lid redactie Beleid & Maatschappij
– Reviewer Beleid & Maatschappij

Roeters, A.
– Detachering bij het ser-secretariaat bij de commissies ‘Werken, leren, en zorgen in de

toekomst’ en ‘Kindvoorzieningen’
– Lid beoordelingscommissie van de promotie van Sara Daniels (Vrije Universiteit

Brussel)
– Co-promotor van Melissa Verhoef (uu, vakgroep Sociologie)
– Reviewer European Sociological Review
– Reviewer Feminist Economics
– Reviewer International Journal of Comparative Sociology
– Reviewer Journal of Marriage and Family
– Reviewer Social Forces

Roos, S.A. de
– Lid hbsc-team Nederland (i.s.m. uu en Trimbos instituut, internationaal onderzoek

Health Behaviour in School-aged Children)
– Lid Eurocarers (European Association Working for Carers)
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– Lid promotiegroep van het project ‘Wijkacademie Opvoeden en Meer’ van Stichting
bmp

Sadiraj, K.
– Lid klankbordgroep cpb-publicatie Op eigen benen? Samenhang van jeugdzorg met het

gebruik van wmo-zorg en inkomensondersteuning vanaf het achttiende levensjaar

Schyns, P.
– Bestuurslid Stichting Study of Happiness
– Bestuurslid International Society for Quality of Life Studies (isqols)
– Reviewer Social Indicators Research
– Reviewer Journal of Happiness Studies
– Reviewer Notitie Klimaatbestendige tuinen en daken – stap Doorgronden – Sanity check (i.o.v.

i&m dgrw – Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie)

Spit, J.
– Adviserend lid ESSNeth-commissie
– Lid Platform Regio en Ruimte (cbs)

Steijn, S.
– Lid Core Scientific Team (European Social Survey)

Sterckx, L.
– Begeleidingscommissie onderzoek naar Schijnhuwelijken, wodc
– Redactielid Sociologie Magazine
– Bestuurslid Stichting LovingDay.nl
– Kernlid Femma Kleurrijk

Stoop, I.
– Deputy Director Methodological European Social Survey (ess-eric)
– Chair European Statistical Advisory Committee
– Council Member International Association of Survey Statisticians
– Elected Member International Statistical Institute
– Lid Advisory Council on Methodology and Quality (cbs)
– Lid Wetenschappelijke Adviesraad Dans
– Voorzitter Begeleidingscommissie Slachtoffermonitor (wodc)
– Lid Begeleidingscommissie vervolgonderzoek bevolkingsenquête kansspelgedrag

(Kansspelautoriteit)
– Lid stuurgroep Nationale Survey on Research Integrity
– Voorzitter Afnemersraad Microdataservices (cbs)
– Voorzitter promotiecommissie Diana Zavala Rojas (Universitat Pompeu Fabre,

Barcelona)
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– Lid Conference Executive Steering Committee and Conference Program Committee,
Second International Conference on Survey Methods in Multinational, Multiregional
and Multicultural Contexts (3MC 2016)

– Reviewer Journal of Official Statistics
– Reviewer Journal of Survey Statistics and Methodology
– Reviewer International Journal of Market Research
– Reviewer book manuscript Taylor and Francis

Tiessen-Raaphorst, A.
– Lid Transitiegroep noc*nsf
– Lid Platform sportdeelname
– Reviewer Vrijetijdsstudies en European Journal of the Sociology of Sport (ejss)

Turkenberg, M.
– Adviescommissie evaluatie passend onderwijs (nro/nwo)
– Platform Skills (ocw)

Van den Berghe, W.
– Gastmedewerker Eenheid hiv en Seksuele gezondheid Instituut voor Tropische

Geneeskunde, Antwerpen
– Lid algemene vergadering Sensoa (Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezond-

heid)

Vermeij, L.
– Begeleiding promotieonderzoek Joost Gieling, Culturele Geografie Rijksuniversiteit

Groningen
– Lid Klankbordgroep Samenleving van de toekomst (Trendbureau Overijssel en Kennis-

Brabant)

Vrooman, C.
– Bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid en Participatie, Faculteit Sociale Wetenschap-

pen, Universiteit Utrecht
– Lid Redactieraad Mens en Maatschappij
– Lid Begeleidingscommissie Ervaringsonderzoeken Participatiewet (szw)
– Lid Reclame Code Commissie
– Lid Kennisplatform Werk en Inkomen
– Lid Adviesraad erc project ‘Sustainable Workforce’ (Utrecht University)
– Lid Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (ics)

Wennekers, A.M.
– Redactielid Tijdschrift voor Communicatiewetenschap
– Lid onderzoeksgroep (technische commissie) Media Tijdsbestedingsonderzoek (mtbo)
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Woittiez, I.
– Lid programmaraad Zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beper-

king (Ben Sajetcentrum)
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