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Voorwoord

‘Sociale uitsluiting’ wordt in het beleidsmatige debat vaak gelijkgesteld aan ‘armoede’. 
Dat voert al snel tot de conclusie (al wordt die niet altijd expliciet verwoord) dat voor 
zover sociale uitsluiting in Nederland een probleem is, dit het best kan worden tegen
gegaan door ervoor te zorgen dat mensen uit de armoede komen. In de onderzoekslijn 
die het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) in 2004 heeft ingezet, heeft sociale 
uitsluiting een zelfstandige en bredere betekenis: het gaat om een cumulatie van ach
terstanden op het gebied van sociale participatie, culturele of normatieve integratie, de 
toegang tot sociale grondrechten en materiële deprivatie. Dat houdt logischerwijs in 
dat sociaal uitgesloten mensen niet per definitie arm zijn, en omgekeerd. Het tegengaan 
van sociale uitsluiting kan andere beleidsinterventies vergen dan de bestrijding van 
armoede.

Enkele jaren geleden ontwikkelde het scp een nieuw instrument om sociale uit sluiting 
in Nederland via enquêtes te meten. Dit gebeurde met behulp van focusgroepen, cog
nitieve tests en een uitgebreide vragenlijst onder 650 personen. Hieruit kwam een 
beknopte index voort, die de vier theoretische dimensies van sociale uitsluiting dekt en 
die op grond van vijftien enquêtevragen kan worden geconstrueerd.
Deze studie bouwt hierop voort. De index is aan een nieuwe, grotere steekproef voor
gelegd met als doel na te gaan of de vijftien items het fenomeen sociale uitsluiting inder
daad goed in kaart brengen. Het gaat om een methodologisch onderzoek, waarbij we 
vooral nagaan in hoeverre hetzelfde type antwoorden wordt verkregen als in de eerdere 
studie, toen de items deel uitmaakten van een veel langere enquête. Dat blijkt inderdaad 
het geval, waardoor we op grond van deze studie mogen concluderen dat het instrument 
in de toekomst bruikbaar is om de prevalentie van sociale uitsluiting relatief eenvoudig 
vast te stellen. Dat vergt wel een steekproef waarbij veel aandacht uitgaat naar een repre
sentatieve vertegenwoordiging van groepen met een verhoogd risico op sociale uitslui
ting, vooral laagopgeleiden en migranten.

Graag bedanken wij Suzan Elshout van Stichting Centerdata, die voor een snelle en cor
recte uitvoering van de dataverzameling voor deze studie zorgde.

Prof. dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting en conclusie

Al sinds het begin van de jaren negentig van de twintigste eeuw richten beleidsmakers 
zich op het tegengaan van sociale uitsluiting. Niet alleen heeft sociale uitsluiting een 
negatieve uitwerking op het welbevinden van mensen, maar in een extreem geval – zo 
stelde men – zou het ook kunnen leiden tot conflicten tussen bevolkingsgroepen en 
ontwrichting van de samenleving. Definities van sociale uitsluiting wijzen vaak naar 
achterstanden op sociaal, cultureel en economisch terrein. Ook het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp) hanteert een dergelijke begripsafbakening. Volgens onze definitie is 
iemand sociaal uitgesloten wanneer er sprake is van een cumulatie van achterstanden 
op het gebied van vier terreinen: sociale participatie, culturele of normatieve integratie, 
toegang tot sociale grondrechten, en op materieel gebied. Wat betreft sociale participatie 
betekent uitsluiting dat men weinig deelneemt aan sociale netwerken, sociaal geïsoleerd 
is en weinig betrokken is bij andere mensen. Normatieve integratie heeft te maken met de 
naleving van centrale waarden en normen die in een samenleving gelden. Een geringe 
integratie kan dan tot uiting komen in wetsovertreding of – meer algemeen – in onge
past gedrag. Op het terrein van de sociale grondrechten is sprake van achterstand wanneer 
het recht op voorzieningen als gezondheidszorg en adequate huisvesting wordt inge
perkt door lange wachtlijsten of financiële drempels. Materiële deprivatie, tot slot, blijkt 
bijvoorbeeld uit het feit dat men zich bepaalde elementaire zaken niet kan veroorloven 
(zoals dagelijks een warme maaltijd) of uit de aanwezigheid van betalingsachterstanden.

Het afgelopen decennium heeft het scp meerdere studies verricht naar sociale uit
sluiting, waarbij de vier terreinen – afhankelijk van de doelgroep van het onderzoek 
(algemene bevolking van 18 jaar en ouder, alleen kinderen of alleen ouderen) en van de 
beschikbare gegevens – op verschillende wijzen zijn geoperationaliseerd. Deze studies 
hebben het inzicht in het fenomeen sociale uitsluiting vergroot, maar maakten tege
lijkertijd duidelijk dat er een handzaam instrument nodig is om het begrip adequaat 
te meten. In 2010 heeft het scp een studie uitgevoerd met het specifieke doel zo’n 
instrument te ontwikkelen. Met behulp van focusgroepen is toen op basis van eerder 
gebruikte vragen een enquête samengesteld waarin elk van de vier hiervoor genoemde 
terreinen werd bestreken. Uit de totale lijst zijn vervolgens vijftien items gedestilleerd, 
die tezamen het concept ‘sociale uitsluiting’ beogen te meten (Hoff en Vrooman 2011; 
Vrooman en Hoff 2013). Het gaat dan om vragen als: ‘Ik voel me van andere mensen 
geïsoleerd’ (sociale participatie), ‘Ik doe af en toe iets voor mijn buren’ (normatieve inte
gratie), ‘Hoe tevreden of ontevreden bent u met de kwaliteit van uw woning?’ (sociale 
grondrechten) en ‘Heeft uw huishouden voldoende geld om bij vrienden of familieleden 
op bezoek te gaan?’ (materiële deprivatie). Deze nieuwe index van vijftien items vormt 
de basis voor het onderhavige onderzoek.

Het doel van het huidige onderzoek is om nader inzicht te krijgen in de gebruiks
mogelijkheden van de nieuwe index. We gaan na of de index is te repliceren en als 
zelfstandig meetinstrument vergelijkbare uitkomsten oplevert als in de scpstudie van 
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2010, toen de items deel uitmaakten van een veel langere vragenlijst. Daarnaast willen 
we in deze studie nagaan of de index geschikt is voor toepassing bij migranten; reden 
waarom we een deel van de dataverzameling specifiek hebben laten plaatsvinden bij 
mensen van buitenlandse afkomst. Ten slotte willen we onze meting van materiële 
deprivatie vergelijken met de wijze waarop op Europees niveau (in het kader van de 
Europa 2020strategie) wordt vastgesteld of er sprake is van materiële tekorten.

S.1 De sociale uitsluitingsindex is geschikt als zelfstandig meetinstrument

Deze studie vormde de eerste gelegenheid om de beknopte index van vijftien items die 
uit het vorige scponderzoek van 2010 naar voren was gekomen als zelfstandig meet
instrument toe te passen. Allereerst dienden we vast te stellen of de index repliceerbaar 
was, vanuit de veronderstelling dat het uitmaakt of de items onderdeel zijn van een lange 
vragenlijst of dat ze als zelfstandige, beknopte index aan respondenten worden voorge
legd. Alle respondenten waren nu bovendien afkomstig uit een online onderzoekspanel, 
terwijl in het eerdere scponderzoek een deel van de dataverzameling (30%) schrifte
lijk heeft plaatsgevonden. Tot slot verschilt ook de omvang van de panels: het eerder 
gebruikte onderzoekspanel was aanmerkelijk groter (ongeveer 140.000 personen) dan 
het huidige (ruim 7000 personen). Een gevolg zou kunnen zijn dat de respondenten in 
het onderhavige onderzoek geroutineerder zijn in het beantwoorden van vragenlijsten.
Ondanks deze verschillen blijkt de uitsluitingsindex redelijk robuust uit het onderzoek 
naar voren te komen. De index voldoet aan de technische criteria, met acceptabele waar
den voor de eigenwaarde en de canonische correlatie, en alle vier theoretische dimensies 
dragen in voldoende mate bij aan de totale index. Ook de kwaliteit van de afzonderlijke 
items is over het algemeen voldoende, al blijkt één item het nu minder goed te ‘doen’. Dit 
heeft de resultaten echter niet beïnvloed, zodat we al met al kunnen concluderen dat het 
instrument geschikt is als meting van sociale uitsluiting.

Vergelijking met de scp-studie uit 2010
Om erachter te komen of de index zich als zelfstandig meetinstrument vergelijkbaar 
‘gedraagt’ als toen de vragen deel uitmaakten van een veel langere vragenlijst, is een 
directe vergelijking gemaakt tussen het huidige onderzoek en dat uit 2010. Hiertoe zijn 
de twee databestanden samengevoegd, waarna is getoetst of het instrument in beide 
peiljaren hetzelfde meet. Uit de analyse blijkt dat er inderdaad sprake is van meet
invariantie tussen de twee metingen, zowel in het geval van de totale index als bij de 
vier subdimensies. Daarnaast blijken ook de antwoordverdelingen vergelijkbaar te zijn: 
de curves op basis van de cumulatieve percentages uit 2010 wijken over het algemeen 
weinig af van die voor het huidige onderzoek. Wel is het aandeel respondenten met een 
lage score in 2010 groter dan in 2012, wat wellicht voor een deel is toe te schrijven aan 
verschillen in samenstelling tussen beide responsgroepen.
Tot slot blijkt dat ook de relaties tussen sociale uitsluiting en een aantal risicofactoren 
vergelijkbaar zijn tussen de beide metingen. Zowel in 2010 als in 2012 scoren ouderen, 
autochtonen en hoogopgeleiden relatief laag op de algemene index, terwijl alleen
staanden en eenoudergezinnen, jongvolwassenen tot 35 jaar en Nederlanders met een 
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 nietwesterse achtergrond een verhoogde kans hebben om sociaal uitgesloten te zijn. 
De paar verschillen die zijn aangetroffen tussen de twee meetmomenten (zoals bij de 
55plussers) wijzen uit dat op grond van de huidige gegevens een sterkere samenhang 
is gevonden, maar dat de richting van het verband dezelfde is als in het onderzoek van 
2010. Een en ander leidt tot de conclusie dat er sprake is van een goede externe validiteit.

In deze publicatie doen we geen uitspraken over de prevalentie van sociale uitsluiting in 
Nederland. De reden daarvoor is het feit dat de steekproef is getrokken uit deelnemers 
aan een online onderzoekspanel. Zoals we in het onderzoek van 2010 al concludeerden, 
toen we eveneens een deel van de gegevens via een online panel verkregen, bevat zo’n 
steekproef mogelijk relatief veel personen die niet sociaal uitgesloten zijn. Het gaat 
immers om mensen die via hun deelname aan het panel uiting geven van een zekere 
betrokkenheid bij de samenleving: zij zijn bereid om regelmatig vragenlijsten in te vul
len en op die manier over allerlei onderwerpen hun mening te geven. Voor het bepalen 
van het aantal sociaal uitgesloten personen is gebruik van een online onderzoekspanel 
dus niet geschikt, omdat het zal leiden tot een onderschatting van het sociale uitslui
tingsprobleem.

S.2 Toepassing van de sociale uitsluitingsindex bij migranten behoeft nader 
onderzoek

De tweede onderzoeksvraag betrof de geschiktheid van de index voor het meten van 
sociale uitsluiting onder westerse en nietwesterse migranten in Nederland. Voor 
dit doel is een deel van de dataverzameling verricht bij een panel dat grotendeels uit 
migranten (eerste en tweede generatie) bestaat. Analyse wijst uit dat nietwesterse 
migranten en autochtonen die vergelijkbaar zijn wat betreft hun achtergrondkenmerken 
ook vergelijkbare antwoorden op de sociale uitsluitingsindex geven. Voor een deel van 
de migranten is de index dus bruikbaar gebleken als meetinstrument voor sociale uit
sluiting. Nader onderzoek moet uitwijzen in hoeverre dit opgaat voor de nietwesterse 
migranten als totale groep en voor de westerse migranten.

S.3 Twee indicatoren voor materiële deprivatie

In Nederland is er weinig beleid ter bestrijding van sociale uitsluiting; het kabinet geeft 
voorrang aan het tegengaan van armoede en problematische schulden. Het beleid ter 
bestrijding van sociale uitsluiting vindt meer op Europees niveau plaats. In de Europa 
2020strategie is vastgelegd dat het aantal mensen dat ‘in of op de rand van armoede 
leeft of sociaal uitgesloten is’ in 2020 met 20 miljoen moet zijn verminderd. De Europese 
Commissie hanteert echter een smalle definitie van sociale uitsluiting: het risico op 
sociale uitsluiting wordt uitsluitend vastgesteld aan de hand van de aanwezigheid van 
materiële tekorten. Daarbij staat materiële deprivatie gelijk aan een gebrek aan ten min
ste vier van negen duurzame goederen en voorzieningen.
In onze optiek vormt materiële deprivatie een van vier theoretische dimensies die aan 
sociale uitsluiting ten grondslag liggen. Of er sprake is van materiële tekorten stellen we 



12

repl ic atie van he t mee tinstrument vo or so ciale uit sluit ing

vast aan de hand van vier vragen over de toereikendheid van het inkomen voor enkele 
algemene doeleinden, zoals het bezoeken van familie en vrienden, en het kunnen doen 
van onverwachte uitgaven. Door in de enquête een aantal extra vragen op te nemen, 
hebben we de euindicator kunnen nabootsen en konden we nagaan of de twee metin
gen vergelijkbare resultaten opleveren.
De uitkomsten laten zien dat dit inderdaad het geval is. Niet alleen hangen de indica
toren sterk met elkaar samen, maar bovendien zijn beide gerelateerd aan dezelfde ach
tergrondkenmerken. Zoals verwacht komt materiële deprivatie relatief vaak voor onder 
laagopgeleiden, werklozen en arbeidsongeschikten, en verder bij alleenstaanden en 
eenoudergezinnen, bewoners van een huurwoning en nietwesterse migranten.
Eerder is de euindicator bekritiseerd om het feit dat in de welvarende WestEuropese 
landen een aantal van de bevraagde goederen (bv. een kleurentelevisie) in vrijwel alle 
huishoudens voorkomt. De kans op materiële deprivatie neemt daardoor per definitie af, 
wat leidt tot een onderschatting van het aantal gedepriveerden. Ook voor Nederland lijkt 
dit op te gaan: volgens de officiële eucijfers bedroeg dit aantal in 2012 slechts 2,3% van 
de volwassen bevolking. De vragen uit onze index lijken minder culturele bias te bevat
ten, waardoor het risico op kunstmatige verschillen tussen regio’s wat betreft het aantal 
gedepriveerden afneemt.

S.4 Implicaties voor vervolgonderzoek

Uit het onderhavige onderzoek is gebleken dat de nieuwe index geschikt lijkt om sociale 
uitsluiting vast te stellen, maar dat het werken met een online onderzoekspanel geen 
uitspraken toelaat over de mate van sociale uitsluiting in de bevolking, omdat dit zal 
leiden tot een (sterke) onderschatting van het probleem. Om de prevalentie van soci
ale uitsluiting te kunnen bepalen, is een ‘vers’ getrokken steekproef nodig, waarbij de 
representativiteit van de respondenten vooropstaat. De dataverzameling kan deels via 
internet plaatsvinden, maar dient ten dele ook via persoonlijke interviews te verlopen. 
Dit laatste vergroot de kans dat ook personen bereikt worden die minder lees en schrijf
vaardig zijn, of minder vaardig met de computer en/of het internet. Door het fenomeen 
sociale uitsluiting vervolgens regelmatig te monitoren, krijgen we inzicht in de ontwik
keling van de omvang ervan in Nederland.

Een tweede conclusie op grond van deze studie is dat onze index voor sociale uitsluiting 
in principe ook geschikt lijkt te zijn voor gebruik onder nietwesterse migranten, maar 
dat de uitdaging wederom zit in het bewerkstelligen van een representatieve steekproef. 
Eerder onderzoek onder de vier grote minderheidsgroepen (Turken, Marokkanen, 
Surinamers en Antillianen of Arubanen) heeft veelbelovende resultaten laten zien van 
een mixed-mode benadering, waarbij de vragenlijsten zowel via internet als via persoon
lijke interviews zijn afgenomen. Het vertalen van de vragen naar de moedertaal en het 
inzetten van tweetalige enquêteurs kan helpen om ook (zeer) laagopgeleiden en perso
nen die het Nederlands niet goed beheersen bij het onderzoek te betrekken (Korte en 
Dagevos 2011).
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In dit onderzoek is een andere belangrijke (en omvangrijke) bevolkingsgroep geheel 
buiten beeld gebleven: kinderen en jongeren tot 18 jaar. Uit een eerdere studie van het 
scp (Roest et al. 2010) is gebleken dat 3% van alle kinderen van 517 jaar tamelijk of zeer 
sociaal uitgesloten is, terwijl nog eens 8% enigszins uitgesloten is. In totaal gaat het 
om bijna 275.000 kinderen in die leeftijdscategorie. Om sociale uitsluiting binnen deze 
groep vast te stellen, is een afzonderlijk meetinstrument nodig, toegespitst op de leef
wereld van minderjarigen. In Roest et al. (2010) is hiertoe een eerste aanzet gegeven. 
Wellicht is de tijd rijp om dit instrument nader te ontwikkelen en om te zetten in een 
handzame, beknopte set van vragen. Op termijn kunnen we dan op eenvoudige wijze 
vaststellen in hoeverre kinderen te maken hebben met cumulaties van achterstanden op 
sociaal, cultureel en materieel terrein.
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1 Een nieuwe studie naar sociale uitsluiting:  
aanleiding, doelen en onderzoeksvragen

Twee decennia geleden stelde de Europese Commissie dat er op economisch terrein 
weliswaar veel vooruitgang was geboekt wat betreft de Europese integratie, maar dat 
de ‘sociale dimensie’ net zo belangrijk was. De lidstaten dienden te waken voor sociale 
uitsluiting, een verschijnsel dat volgens de Europese Commissie veroorzaakt wordt door 
langdurige werkloosheid en armoede, en dat tot uiting komt in onder meer dakloosheid, 
marginalisering, problematische schuldsituaties en etnische conflicten. Voor de bestrij
ding van sociale uitsluiting werd een veelzijdige benadering bepleit, gericht op stad en 
platteland, op werkgelegenheid, onderwijs en huisvesting, en met betrokkenheid van 
rijksoverheid, gemeenten, bedrijfsleven en burgers. De lidstaten dienden daarbij zelf 
te bepalen welke maatregelen in hun situatie het meest geschikt waren (ec 1992). Een 
aantal jaren later, in 2000, spraken de regeringsleiders van de Europese lidstaten tijdens 
een top in Lissabon de ambitie uit om in tien jaar tijd van de eu de meest concurrerende 
en dynamische kenniseconomie ter wereld te maken. In het kader daarvan werden 
verscheidene gemeenschappelijke doelstellingen geformuleerd, waaronder het zorgen 
voor meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang. Ook de strijd tegen 
armoede en sociale uitsluiting maakte deel uit van het gemeenschappelijke Europese 
beleid. Nog altijd mochten de lidstaten hier hun eigen invulling aan geven, hoewel zij via 
tweejaarlijkse Nationale Actieplannen dienden te rapporteren over de gekozen benade
ring en de voortgang (ec 2001). De Lissabondoelstellingen zijn uiteindelijk nauwelijks 
gehaald. Deels is dit te wijten aan de economische crisis waarin Europa in de loop van 
2008 is beland, maar deels ook aan een gebrekkige regie vanuit de Europese Commissie 
(ec 2010a). De Europa 2020strategie werd gepresenteerd als opvolger van de Lissabon
strategie. Het bestrijden van armoede en sociale insluiting vormde daarbij een van de 
vijf kerndoelen: in 2020 dient het aantal mensen dat in of op de rand van armoede leeft 
of sociaal uitgesloten is met 20 miljoen te zijn verminderd (ec 2010b).

Uit de beschrijving hiervoor blijkt dat sociale uitsluiting op Europees niveau al gerui
me tijd als speerpunt wordt gezien. Tegelijkertijd is onduidelijk wat de eu onder dit 
begrip verstaat. De eu gaat niet uit van een expliciete definitie, maar kiest ervoor om 
de prevalentie van sociale uitsluiting af te meten aan de aanwezigheid van bepaalde 
risicofactoren. In eerste instantie betrof dit een veelheid van factoren, waaronder een 
laag inkomen, schooluitval, het wonen in een achterstandswijk, echtscheiding en een 
zwakke gezondheid (ec 2001). Nu is deze lijst teruggebracht tot drie sociaaleconomische 
indicatoren: een relatief gering huishoudensinkomen, materiële tekorten en een lage 
deelname aan de formele arbeidsmarkt (ec 2010b). De realisatie van de 2020doelstelling 
om het totaal aantal arme of sociaal uitgesloten mensen in de Europese lidstaten met 
20 miljoen te reduceren, wordt aan deze drie indicatoren afgemeten.

Op nationaal niveau is er minder aandacht geweest voor het verschijnsel sociale uit
sluiting. Het Nederlandse beleid was vooral gericht op armoedebestrijding in brede 
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zin, vanuit de gedachte dat hiermee tegelijkertijd sociale uitsluiting werd tegengegaan. 
In de Nationale Actieplannen richtten de maatregelen zich daarom voornamelijk op 
de bevordering van maatschappelijke participatie in de vorm van betaald werk, op 
inkomensondersteuning voor mensen die niet zelfstandig in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien en op de betaalbaarheid van voorzieningen voor de lagere inkomens 
(t k 2000/2001; t k 2002/2003). Ook in het huidige beleid zijn dit speerpunten: volgens 
het regeerakkoord uit 2012 vormt werk ‘de snelste manier naar een goed inkomen en 
economische zelfstandigheid’ (t k 2012/2013a: 6), maar worden tegelijkertijd extra mid
delen vrijgemaakt voor inkomensondersteuning, zowel in natura (bv. een aanvullende 
zorgverzekering, een stadspas voor culturele voorzieningen) als in de vorm van indivi
duele bijzondere bijstand (t k 2012/2013a). Speciale aandacht voor sociale uitsluiting is er 
echter nog steeds niet. Weliswaar meent het kabinet dat ‘we […] moeten voorkomen dat 
mensen worden buitengesloten’, maar is ‘bestrijding van armoede en schulden’ daar de 
beste manier voor (t k 2012/2013b: 1).

Zowel de Europese Commissie als de Nederlandse regering ziet sociale uitsluiting dus 
vooral als een sociaaleconomisch probleem. Beide zetten vooral in op armoedebeleid. 
In onze optiek is dit een te beperkte benadering: sociale uitsluiting is een breed, mul
tidimensioneel begrip waarin relationele en verdelingsaspecten verweven zijn. Ook 
de ‘brede’ definitie van armoede die het kabinet hanteert, is smaller dan het sociale
uitsluitingsbegrip dat wij voorstaan. In die definitie gaat het weliswaar om een gemis 
aan allerlei zaken, inclusief maatschappelijke participatie, maar men schrijft dat altijd 
toe aan financiële tekorten. Bij sociale uitsluiting kan zo’n gemis echter ook andere oor
zaken hebben, zoals ziekte, ouderdom of discriminatie (JehoelGijsbers 2004: 1920).
Onze zienswijze dat sociale uitsluiting méér is dan armoede lijkt door anderen te wor
den gedeeld. Zo is in de Gezondheidsenquêtes 2012 van negentien g gd’en een meting 
van sociale uitsluiting opgenomen die deels overeenkomt met onze index en waarin 
eveneens wordt uitgegaan van een begrip dat steunt op zowel een relationele als een 
 verdelingsdimensie (Van Bergen en Van Loon 2013).

1.1 Sociale uitsluiting in de scp-benadering

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) doet al ongeveer tien jaar onderzoek naar 
sociale uitsluiting. In 2004 concludeerde JehoelGijsbers, na een uitgebreide analyse van 
de nationale en internationale literatuur, dat sociale uitsluiting een multidimensioneel 
begrip is, bestaande uit zowel relationele als verdelingsaspecten, ofwel uit een sociaal
culturele en een economischstructurele hoofddimensie. Sociaal-culturele uitsluiting omvat 
enerzijds onvoldoende sociale participatie, waarbij sprake is van onvoldoende deelname 
aan formele en informele sociale netwerken, sociaal isolement en onvoldoende sociale 
betrokkenheid. Anderzijds betreft sociaalculturele uitsluiting ook onvoldoende nor
matieve integratie, wat te maken heeft met onvoldoende naleving van centrale waarden 
en normen in de samenleving. Economisch-structurele uitsluiting betreft zowel onvoldoende 
toegang tot sociale grondrechten als materiële deprivatie. De sociale grondrechten zijn 
onder andere het recht op medische zorg, huisvesting en onderwijs. Er is sprake van 
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onvoldoende toegang tot deze rechten indien men te maken heeft met lange wacht
lijsten of financiële drempels, of wanneer bepaalde voorzieningen worden geweigerd. 
Van materiële deprivatie is sprake bij een tekort aan financiële middelen voor elemen
taire levensbehoeften, en bij problematische schulden en betalingsachterstanden 
(JehoelGijsbers 2004: 3334).
Een tweede conclusie op grond van de literatuurverkenning was dat er een verschil is 
tussen de toestand van sociale uitsluiting en de risicofactoren die de kans op sociale uitslui
ting vergroten. Deze laatste, zoals een gering inkomen of een slechte gezondheid, zijn 
aan te duiden als oorzaken van sociale uitsluiting, niet als kenmerken van het ‘uitgesloten 
zijn’ (JehoelGijsbers 2004: 2627). Dit gaat ook op voor twee van de indicatoren die de eu 
gebruikt in het kader van de Europa 2020strategie: een gering huishoudensinkomen en 
een lage deelname aan de arbeidsmarkt verhogen weliswaar de kans op sociale uitslui
ting, maar staan er niet gelijk aan. De derde euindicator, de aanwezigheid van materiële 
tekorten, vormt wel een (gedeeltelijke) directe meting van de toestand van sociale uit
sluiting. Overigens is er kritiek op de deprivatieindex die de eu voorstaat: vooral in de 
welvarende WestEuropese landen komt een aantal van de bevraagde artikelen (zoals een 
telefoon en kleurentelevisie) in vrijwel alle huishoudens voor. Dit verkleint de kans op 
materiële deprivatie in deze landen aanzienlijk en leidt tot een kunstmatig verschil met 
de minder welvarende lidstaten in Zuid en OostEuropa (Nolan en Whelan 2011).

Hiervoor maakten we al duidelijk dat het – ook al worden armoede en sociale uitsluiting 
vaak in één adem genoemd – in onze optiek om twee verschillende begrippen gaat. 
Iemand is als arm te bestempelen indien hij of zij gedurende langere tijd niet de finan
ciële middelen heeft om te kunnen beschikken over wat in zijn of haar samenleving 
als minimaal noodzakelijk geldt (cbs/scp 2013: 44). Armoede betreft dus een gebrek aan 
mogelijkheden of hulpbronnen om een bepaalde levensstandaard te bereiken, ter
wijl sociale uitsluiting verwijst naar een situatie van achterstand op meerdere terreinen. 
Armoede is daarmee een risicofactor voor sociale uitsluiting, maar gaat er niet per defi
nitie mee gepaard. Een gering inkomen hoeft immers niet nadelig te zijn voor de mate 
van sociale participatie, normatieve integratie of de toegang tot sociale grondrechten. 
Evenmin betekent armoede dat er altijd sprake is van materiële deprivatie. Het is bijvoor
beeld mogelijk dat iemand weinig inkomen heeft, maar spullen krijgt van familieleden, 
of dat men teert op goederen en vermogen uit een eerdere, welvarendere periode (zie 
ook Vrooman en Hoff 2013).
Uit deze beschrijving is op te maken dat we sociale uitsluiting – net als overigens 
 armoede – zien als een kenmerk van personen, al zijn er situaties denkbaar waarin alle 
leden van het huishouden waartoe iemand behoort te kampen hebben met sociale uit
sluiting. Dit laatste gaat vooral op in het geval van materiële deprivatie: problematische 
schulden, betalingsachterstanden en een tekort aan financiële middelen voor de aan
schaf van basisbehoeften treffen doorgaans het hele huishouden.

De theoretische verkenning van JehoelGijsbers (2004) vormde de basis voor een vra
genlijst ter meting van de onderscheiden risicofactoren en kenmerken van sociale 
uitsluiting. Aan de hand van de gegevens van ruim 850 respondenten onderzocht 
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 JehoelGijsbers vervolgens met behulp van optimale schalingstechnieken welke indica
toren een goede weergave zijn van de vier theoretische subdimensies. Voor de dimensies 
onvoldoende sociale participatie en materiële deprivatie bleek het mogelijk om het aantal 
indicatoren te reduceren tot een aantal kernvariabelen. De dimensies onvoldoende norma-
tieve integratie en onvoldoende toegang tot sociale grondrechten leverden echter minder goede 
 indices op.
Sinds de verschijning van de publicatie van JehoelGijsbers (2004) heeft het scp nog 
meermalen onderzoek verricht naar sociale uitsluiting. De aandacht richtte zich daarbij 
op ouderen (Lautenbach et al. 2005; JehoelGijsbers 2007) of juist op kinderen ( Vrooman 
et al. 2007; JehoelGijsbers 2009; Roest et al. 2010). In deze studies lag de focus op de 
situatie in Nederland, maar in enkele gevallen is een internationale vergelijking gemaakt 
(JehoelGijsbers en Vrooman 2008a; 2008b). De bevindingen zijn – wat betreft de 
schaalconstructie voor de verschillende dimensies althans – vergelijkbaar met die van 
de oorspronkelijke studie: voor onvoldoende sociale participatie en materiële deprivatie zijn 
goede, betrouwbare indices te maken, maar de beide andere dimensies zijn in dit opzicht 
problematischer. Overigens is dit voor een deel te wijten aan ontbrekende gegevens in 
de desbetreffende databestanden. Voortbouwend op het onderzoek van JehoelGijsbers, 
heeft ook het cbs een nadere poging gedaan om te komen tot een meting van sociale 
uitsluiting en de vier subdimensies. Hoewel daarbij andere items zijn gebruikt en voor 
de indexconstructie een andere techniek is toegepast, bleek opnieuw dat de toegang tot 
sociale grondrechten en de mate van normatieve integratie het moeilijkst in een schaaltje zijn 
te vatten (Coumans 2012).

1.2 Naar een verbeterd meetinstrument voor sociale uitsluiting

In 2010 hebben wij een studie uitgevoerd die specifiek tot doel had te komen tot een 
adequaat en handzaam meetinstrument voor sociale uitsluiting (Hoff en Vrooman 2011; 
Vrooman en Hoff 2013). In de periode februarimaart van dat jaar zijn vier focusgroepen 
bijeen geweest die de vragen die in de voorgaande studies zijn gebruikt grondig hebben 
becommentarieerd. Aan de hand van deze opmerkingen is de vragenlijst herzien, waar
na vervolgens bij acht individuele respondenten cognitieve tests zijn afgenomen om te 
achterhalen wat men van de resulterende lijst vond: hoe interpreteerde men de vragen 
en hoe begrijpelijk vond men de formuleringen? Waar nodig zijn de vragen nogmaals 
aangepast. In de derde fase van de studie is de hernieuwde vragenlijst, bestaande uit 
bijna 200 items, afgenomen bij een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevol
king van 18 jaar of ouder. Bijna 650 personen hebben de enquête ingevuld, via internet 
(70%) dan wel schriftelijk (30%).
Op grond van deze enquêtegegevens is nagegaan of er een betrouwbare index was te 
construeren, die in het vervolg als meetinstrument voor sociale uitsluiting kon dienen. 
Hiertoe is gebruikgemaakt van dezelfde schalingstechniek als eerder door Jehoel
Gijsbers (2004) is toegepast. Het uiteindelijke resultaat was een index van vijftien items, 
waarin elk van de theoretische dimensies met drie à vier items vertegenwoordigd was 
(zie kader 1.1). Deze index vormt de basis voor het huidige onderzoek.
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Kader 1.1 Algemene index voor sociale uitsluiting

Onvoldoende sociale participatie
– Er zijn mensen met wie ik goed kan praten. (ja/soms/nee)
– Ik voel me van andere mensen geïsoleerd. (ja/soms/nee)
– Er zijn mensen die me echt begrijpen. (ja/soms/nee)
– Hoe vaak hebt u contact met buren en buurtgenoten? (ten minste één keer per week / een 

tot drie keer per maand / enkele keren per jaar / nooit)

Normatieve integratie
– Ik geef geld aan goede doelen. (ja/nee)
– Ik doe af en toe iets voor mijn buren. (ja/nee)
– Ik breng glas naar de glasbak. (altijd/soms/nooit)
– Werken is slechts een manier om geld te verdienen. (zeer mee eens / mee eens / niet eens, 

niet oneens / mee oneens / zeer mee oneens)

Onvoldoende toegang tot sociale grondrechten
– Heeft iemand in uw huishouden in de afgelopen twaalf maanden een medische of 

tandarts behandeling nodig gehad, maar deze niet ontvangen? (ja/nee)
– In mijn buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om. (zeer mee eens / mee eens / 

niet eens, niet oneens / mee oneens / zeer mee oneens)
– Hoe tevreden of ontevreden bent u met de kwaliteit van uw woning? (zeer tevreden / tevre-

den / niet tevreden, niet ontevreden / ontevreden / zeer ontevreden)

Materiële deprivatie
Heeft uw huishouden gewoonlijk voldoende geld om de volgende dingen te doen?
– uw huis goed verwarmen (ja/nee)
– lidmaatschap van sportclub, vereniging en dergelijke betalen (ja/nee)
– bij vrienden of familieleden op bezoek gaan (ja/nee)
– Bent u in staat om een onverwachte noodzakelijke uitgave van 1000 euro te betalen zonder 

daarvoor schulden te maken of leningen aan te gaan? (altijd/meestal/soms / meestal niet / 
nooit)

De sociale-uitsluitingsindex: een korte bespreking van de items
De items behorend tot de dimensies onvoldoende sociale participatie en materiële deprivatie 
lijken een goede weerspiegeling te zijn van het concept dat ze beogen te meten. Sociale 
participatie heeft immers betrekking op deelname aan sociale netwerken en gevoelens 
van isolement, terwijl bij materiële deprivatie sprake is van een tekort aan middelen 
voor bepaalde basisbehoeften en van een verhoogd risico op problematische schulden 
(zie § 1.1). Wat betreft de dimensie onvoldoende normatieve integratie lijkt het op het eerste 
gezicht nogal ver te voeren om mensen op grond van onder meer het geven aan goede 
doelen en het apart houden van glasafval als al dan niet ‘normatief geïntegreerd’ te 
betitelen. Toch duidt het niet vertonen van deze gedragingen erop dat men zich weinig 
aan anderen gelegen laat liggen; men getuigt ermee van een zekere onverschilligheid 
en egocentrisme. Misschien dient de conclusie te zijn dat de items een wat smal beeld 
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van normatieve integratie weergeven. Voor de dimensie onvoldoende toegang tot sociale 
grondrechten tot slot geldt eveneens dat de indexvragen geen volledige meting zijn van dit 
begrip: de gezondheidszorg en de woonomgeving komen aan bod, maar voorzieningen 
als onderwijs en rechtsbijstand blijven buiten beeld.
Ondanks deze kanttekeningen lijkt het gerechtvaardigd te concluderen dat het doel 
van de scpstudie uit 2010 – namelijk om te komen tot een beknopt meetinstrument 
voor sociale uitsluiting – was bereikt (zie ook Hoff en Vrooman 2011; Vrooman en Hoff 
2013). De vijftien items dekken alle vier de theoretische aspecten van sociale uitsluiting 
– in ieder geval ten dele – en vormen samen een algemene schaal voor de meting van het 
begrip sociale uitsluiting.

1.3 Het huidige onderzoek: doelen en onderzoeksvragen

Het scp wil regelmatig de mate van sociale uitsluiting onder de Nederlandse bevolking 
inventariseren. Alvorens dit te kunnen doen, moeten we de gebruiksmogelijkheden 
van de index nader verkennen. Het huidige onderzoek is daarom primair bedoeld om na 
te gaan of de vijftien items (zie kader 1.1) inderdaad een goede meting zijn van sociale 
uitsluiting, ook nu ze een zelfstandig meetinstrument vormen in plaats van deel uit te 
maken van een lange vragenlijst. Pas als deze vraag positief is beantwoord, kunnen we 
inventariseren hoeveel personen in Nederland sociaal uitgesloten zijn, en welke ken
merken samengaan met een verhoogd risico op sociale uitsluiting.
Ter beantwoording van de vraag naar de bruikbaarheid van de vijftien items gaan we 
allereerst met behulp van dezelfde schalingstechniek als in de scpstudie uit 2010 (Hoff 
en Vrooman 2011) is gebruikt na of de index is te repliceren. Daarna willen we bezien of 
de index nu soortgelijke uitkomsten oplevert als in 2010 zijn gevonden, door een directe 
vergelijking tussen beide databestanden te maken.

Migranten, vooral die met een nietwesterse achtergrond, vormen in veel opzichten 
een kwetsbare groep. Zo heeft 35% à 40% van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders 
hooguit basisonderwijs genoten (Gijsberts en Iedema 2012: 77) en is er onder middelbare 
scholieren uit migrantengroepen vaker sprake van voortijdig schoolverlaten dan onder 
autochtone scholieren (Herweijer 2012: 106). Weliswaar is het opleidingsniveau van de 
tweede generatie migranten aanzienlijk hoger dan dat van de eerste generatie en is ook 
de schooluitval de laatste jaren sterk teruggedrongen, maar dit vertaalt zich nog niet in 
een gelijke arbeidsmarkt en inkomenspositie. Zeker in perioden van economische laag
conjunctuur zijn nietwesterse migranten relatief vaak werkloos (cbs 2013a) en is – in het 
verlengde hiervan – hun kans op armoede groot (cbs/scp 2013: 61).
Tot nog toe heeft het onderzoek naar sociale uitsluiting zich niet specifiek op migranten 
gericht. Ook de scpstudie uit 2010 (Hoff en Vrooman 2011) besteedde slechts zijdelings 
aandacht aan de invloed van de etnische herkomst. In het huidige onderzoek willen we 
deze lacune invullen door een deel van de dataverzameling te laten plaatsvinden bij een 
panel dat in meerderheid uit migranten bestaat (zie hoofdstuk 2). Het tweede doel van 
het onderzoek is na te gaan of de index ook voor deze bevolkingsgroep bruikbaar is.
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Tot slot willen we in dit onderzoek onze meting van materiële deprivatie vergelijken met 
de wijze waarop de Europese Unie vaststelt of er op dit terrein sprake is van tekorten. 
Aan de enquête is daarom een aantal extra vragen toegevoegd waarmee de eumeting 
kan worden gerepliceerd. We willen onder meer achterhalen in hoeverre beide indicato
ren aan elkaar gerelateerd zijn en in hoeverre de verbanden met bepaalde risicofactoren, 
zoals werkloosheid of een slechte gezondheid, overeenstemmen.

Onderzoeksvragen
Uit de hiervoor beschreven doelstellingen zijn de volgende onderzoeksvragen af te 
 leiden.
1 Hoe geschikt is de socialeuitsluitingsindex als zelfstandig meetinstrument?
2 Is de socialeuitsluitingsindex toepasbaar bij migranten?
3 Levert onze dimensie materiële deprivatie gelijksoortige resultaten op als de eu 

indicator voor materiële tekorten?

Deze drie onderzoeksvragen worden beantwoord in hoofdstuk 4. Eerst komt in hoofd
stuk 2 de aanpak van het onderzoek aan de orde, en gaan we in hoofdstuk 3 na of we de 
socialeuitsluitingsindex kunnen repliceren.
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2 De uitvoering van het onderzoek

2.1 Werving en selectie van respondenten

In de periode 4 tot en met 26 juni 2012 is een korte vragenlijst voorgelegd aan een 
 steekproef van twee onderzoekspanels die onder beheer staan van Stichting CentERdata, 
een onderzoeksinstituut dat gelieerd is aan de universiteit van Tilburg. Het l isspanel1 
is een onlinepanel bestaande uit zo’n 8000 leden, afkomstig uit 5000 huishoudens. 
Het Migrantenpanel bestaat uit circa 2400 leden, van wie er 1700 van nietNederlandse 
afkomst zijn. Voor beide panels heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) een 
steekproef getrokken uit de Gemeentelijke Basisadministratie (gba), waarbij in het geval 
van het Migrantenpanel gestratificeerd is naar etnische afkomst. Huishoudens die niet 
over internet beschikken, krijgen van Centerdata apparatuur in bruikleen om te kunnen 
deelnemen aan het panel.

Voor het huidige onderzoek is geselecteerd op personen van 18 jaar en ouder, met een 
willekeurige selectie van één persoon per huishouden. In beide panels zijn 1400 leden 
aangeschreven met het verzoek mee te doen aan het onderzoek. Bij 65% respons levert 
dit ruim 900 respondenten per panel op.

Om ervoor te zorgen dat bepaalde groepen waarvan bekend is dat zij een verhoogd risico 
hebben op sociale uitsluiting goed vertegenwoordigd zijn onder de respondenten, is 
(vanuit de veronderstelling dat armoede en sociale uitsluiting sterk met elkaar samen
hangen) besloten tot oversampling van panelleden die in een arm huishouden leven. 
Concreet houdt dit in dat van beide panels alle armen in de steekproef zijn opgenomen, 
en dat de rest van de steekproef is aangevuld met een random selectie onder de niet
armen.2 Overigens zijn de inkomensgegevens door de panelleden zelf ingevuld, wat de 
informatie minder betrouwbaar maakt dan gegevens uit registraties. Zeker als men inko
mensbestanddelen vergeet te vermelden, is de kans aanwezig dat iemand ten onrechte 
als arm is gekwalificeerd.3

2.2 De vragenlijst

Vanzelfsprekend kregen de onderzoeksdeelnemers de vijftien items voorgelegd die uit 
het scponderzoek van 2010 (Hoff en Vrooman 2011) zijn voortgekomen als meting van 
het begrip sociale uitsluiting (zie kader 1.1 in hoofdstuk 1). In hoofdstuk 1 is al aange
merkt dat de meting van normatieve integratie inhoudelijk een tamelijk smal spectrum 
weergeeft. De vier items met betrekking tot het scheiden van glasafval, het doneren aan 
goede doelen, iets doen voor de buren en een al dan niet materialistische oriëntatie ten 
aanzien van werk lijken de lading van dit theoretische begrip niet volledig te dekken. 
Vooral gedragingen die als regel of wetsovertredend zijn te typeren, ontbreken in deze 
subset. Daarom zijn in de huidige vragenlijst drie extra indicatoren opgenomen die juist 
dit aspect van normatieve integratie belichten.
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Ook de indexvragen met betrekking tot de toegang tot sociale grondrechten bestrijken 
niet het hele terrein. Het recht op medische zorg, adequate huisvesting en een prettige 
woonomgeving is gedekt, maar dat geldt niet voor het recht op gelijke behandeling, 
onderwijs en maatschappelijke en zakelijke dienstverlening (zie ook JehoelGijsbers 
2004: 34). De huidige vragenlijst bevat dan ook vier extra items met betrekking tot deze 
basisrechten.
Materiële deprivatie is een van drie indicatoren waaraan de Europese Unie de 
 ontwikkeling van armoede en sociale uitsluiting in Europa (en daarmee het succes van 
het eu 2020beleid) wil afmeten. Om de materiële tekorten te meten, wordt onder meer 
gevraagd naar de aanwezigheid van bepaalde duurzame goederen in het huishouden 
en, bij afwezigheid ervan, of dit om financiële redenen is. Zoals in hoofdstuk 1 al aan de 
orde is gekomen, bestaat er kritiek op het feit dat een aantal van de gevraagde goederen 
(bv. telefoon, kleurentelevisie) in vrijwel alle huishoudens voorkomt. Daarnaast bevat 
de eumeting enkele vragen over de aanwezigheid van betalingsachterstanden en over 
de toereikendheid van het inkomen voor bepaalde basisvoorzieningen (o.a. verwarming 
van de woning, regelmatig een warme maaltijd) of voor onverwachte uitgaven. Tezamen 
bevat het meetinstrument negen (samengestelde) variabelen, waarbij is gesteld dat er 
sprake is van materiële deprivatie als iemand zich ten minste vier van de desbetreffende 
goederen of voorzieningen niet kan veroorloven.4 In de huidige vragenlijst hebben 
we een aantal vragen uit de euindicator overgenomen, wat het mogelijk maakt een 
 vergelijking te trekken tussen onze meting van materiële deprivatie en die van de eu.

Bijlage A (zie www.scp.nl onder Replicatie van het meetinstrument voor sociale 
 uitsluiting) presenteert alle vragen die aan de deelnemers van het onderzoek zijn 
 voorgelegd naast de vijftien items uit de algemene index voor sociale uitsluiting.

2.3 Omvang en samenstelling van de responsgroep

Uitgaand van 65% respons zijn 1400 leden van het l isspanel en 1400 leden van het 
Migrantenpanel uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Van deze personen 
hebben er respectievelijk 947 en 918 de vragenlijst ingevuld. De feitelijke respons 
bedroeg hiermee 67,6% en 65,6%.

Het liss-panel
Tabel 2.1 biedt informatie over het totale l isspanel, over de benaderde panelleden en 
over degenen die aan het onderzoek hebben deelgenomen, aangevuld met dezelfde 
gegevens over de totale Nederlandse bevolking. Hiermee kunnen we nagaan of het panel 
representatief is voor de totale populatie en of er sprake is van selectieve respons.
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Tabel 2.1

Achtergrondkenmerken van het totale l iss-panel, de benaderde panelleden en de respondenten, 

vergeleken met de totale bevolking van ≥ 18 jaar (in procenten)c

liss-panel totale bevolking
totaal  
(n = 7229)

benaderd 
(n = 1400)

respondent 
(n = 947)

totaal ≥ 18 jaar
(N = 13.243.578)

geslacht a –
man 46,4 41,5 40,5 49,1
vrouw 53,6 58,5 59,5 50,9

leeftijd a b
18-24 jaar 10,3 11,9 10,2 11,0
25-34 jaar 13,9 14,4 11,1 15,3
35-44 jaar 18,2 19,4 17,6 17,8
45-54 jaar 18,8 18,6 17,3 19,0
55-64 jaar 19,0 17,4 21,2 16,4
65-74 jaar 14,1 12,4 15,0 11,5
≥ 75 jaar 5,7 5,9 7,5 9,0

etnische herkomst a b
autochtone Nederlander 82,9 79,9 84,5 79,8
westerse migrant 7,3 7,0 6,4 9,9
niet-westerse migrant 5,2 7,8 6,9 10,3
onbekend 4,5 5,3 2,2 –

opleidingsniveaud – –
laag (basisonderwijs, vmbo) 29,6 31,2 31,9 33,0
middelbaar (havo, vwo, mbo) 34,8 35,6 34,4 39,5
hoog (hbo, wo) 31,6 29,0 29,9 26,7
anders/onbekend 4,1 4,1 3,8 0,8

subjectieve arbeidsmarktpositie a b
werkzaam 55,4 48,4 44,6 57,3
werkloos of arbeidsongeschikt 7,1 12,3 12,7 11,9
schoolgaand 7,9 9,6 8,4 4,6
gepensioneerd 18,1 15,7 19,4 12,7
niet-participerend 10,5 13,0 13,7 2,7
anders/onbekend 1,0 1,1 1,2 10,9

arm a –
ja 12,5 40,9 40,4 6,5

a De benaderde panelleden verschillen significant van de niet-benaderde panelleden (p < 0,05).
b De respondenten verschillen significant van de non-respons (p < 0,05).
c Populatiecijfers over opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie betreffen 2011.
d De cijfers betreffen de opleiding die men met een diploma heeft afgerond. Personen die nog 

onderwijs volgen, zijn daarom te laag ingedeeld.

Bron: scp (su’12); populatiegegevens geslacht, leeftijd en etnische herkomst: cbs (StatLine, 
Bevolkingsstatistiek’12) scp-bewerking; opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie: cbs (ebb’11, 
gewogen) scp-bewerking; armoede: cbs/scp (2013: 56)
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Vergelijking van het totale l iss-panel met de gegevens over de totale bevolking maakt 
duidelijk dat het panel betrekkelijk weinig afwijkt van de bevolking wat betreft de ver
deling naar geslacht en leeftijd, maar dat bij de overige kenmerken de verschillen soms 
aanzienlijk zijn. Enkele groepen (vooral de nietwesterse migranten, werklozen en 
arbeidsongeschikten) maken een kleiner deel uit van het panel dan van de totale bevol
king. Andere groepen (zoals hoogopgeleiden, gepensioneerden en nietparticiperenden 
op de arbeidsmarkt) zijn juist oververtegenwoordigd in het panel. Kennelijk hangt de 
bereidheid tot deelname aan een onderzoekspanel samen met het beschikken over 
(taal)vaardigheden en over voldoende tijd. Opvallend is dat ook het aandeel armen rela
tief hoog is in het panel. Uit landelijke gegevens blijkt dat bij 6,5% van de volwassenen in 
Nederland sprake is van armoede (cbs/scp 2013), terwijl dit aandeel onder de panelleden 
12,5% bedraagt. Zoals we hiervoor al aangaven, kan dit komen doordat panelleden hun 
inkomensgegevens zelf hebben ingevuld en daarbij niet alle inkomensbestanddelen 
hebben genoemd.

Zoals we hiervoor al vermeldden, is bij de steekproeftrekking ten behoeve van dit onder
zoek oversampled op armoede. Dit komt terug in de kenmerken van de benaderde panelleden: 
vrouwen, nietwesterse migranten en nietwerkenden (werkloos of arbeidsongeschikt, 
schoolgaand of nietparticiperend) zijn sterker vertegenwoordigd in de benaderde groep 
dan onder de overige panelleden.

Van de benaderde panelleden hebben vooral ouderen (vanaf 55 jaar), autochtone 
Nederlanders, gepensioneerden en nietparticiperenden op het verzoek om deelname 
aan de enquête gereageerd. Dit wijst op eenzelfde selectieproces als heeft plaats
gevonden bij de keuze om aan het panel deel te nemen: de respons betreft vooral 
autochtonen en mensen die relatief veel tijd hebben ((vervroegd) gepensioneerden, 
huisvrouwen enz.). Het opleidingsniveau maakt geen verschil, hoewel het aandeel hoog
opgeleiden binnen de responsgroep nog altijd groter is dan in de totale bevolking.

Al met al zijn bepaalde groepen sterker vertegenwoordigd onder de respondenten uit het 
l isspanel dan in de algehele bevolking. De responsgroep bevat meer vrouwen, 5564 
en 6574jarigen, autochtonen en hoogopgeleiden, maar aanzienlijk minder mensen met 
betaald werk. Dit laatste heeft deels te maken met het hiervoor genoemde proces van 
zelfselectie en met de oversampling van personen uit arme huishoudens, maar is daar
naast mogelijk het gevolg van een definitieverschil: aan de onderzoeksdeelnemers wordt 
gevraagd naar de subjectieve arbeidsmarktpositie, waarbij men zichzelf indeelt op grond 
van zijn of haar belangrijkste bezigheid. Bij de populatiegegevens is echter iedereen die 
ten minste twaalf uur per week betaald werk verricht meegeteld als werkzaam, ongeacht 
of de betrokkene zichzelf bij die categorie zou indelen.

Samenstelling van de responsgroep uit 2010
In hoofdstuk 1 gaven we aan dat we willen nagaan of de index voor sociale uitsluiting 
zich nu, als zelfstandig meetinstrument, hetzelfde ‘gedraagt’ als toen de vragen deel uit
maakten van de veel langere enquête in het scponderzoek van 2010 (Hoff en  Vrooman 
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2011). Een manier om dit te doen, is door de databestanden uit het vorige en uit het 
huidige onderzoek direct met elkaar te vergelijken. In dat verband is het ook relevant te 
weten in hoeverre de twee groepen respondenten met elkaar overeenkomen. Tabel 2.2 
geeft informatie over de samenstelling van responsgroep uit 2010. Omdat de enquête 
toen deels via internet en deels schriftelijk is beantwoord, is dit onderscheid eveneens in 
de tabel opgenomen.

Tabel 2.2

Achtergrondkenmerken van de respondenten uit het scp-onderzoek uit 2010, totaal en naar methode 

van dataverzameling (in procenten)

Internet schriftelijk totaal

geslacht
man 50,8 52,3 51,2
vrouw 49,2 47,7 48,8

leeftijd
18-24 jaar 11,5 0,0 8,0
25-34 jaar 16,3 1,5 11,9
35-44 jaar 22,7 5,1 17,4
45-54 jaar 17,9 7,2 14,7
55-64 jaar 17,2 24,6 19,4
≥ 65 jaar 14,3 61,5 28,5

etnische herkomst
autochtone Nederlander 82,8 86,7 84,0
westerse migrant 8,8 8,2 8,6
niet-westerse migrant 8,4 2,1 6,5
onbekend 0,0 3,1 0,9

opleidingsniveaud

laag (basisonderwijs, vmbo) 34,7 66,7 44,3
middelbaar (havo, vwo, mbo) 39,1 19,5 33,2
hoog (hbo, wo) 25,8 11,3 21,5
anders/onbekend 0,4 2,6 1,1

subjectieve arbeidsmarktpositie
werkzaam 59,2 21,5 47,8
werkloos of arbeidsongeschikt 9,9 8,7 9,6
schoolgaand 6,6 0,0 4,6
gepensioneerd 16,6 53,8 27,8
niet-participerend 6,6 9,2 7,4
anders/onbekend 1,1 6,7 2,8

Bron: scp (msu’10)
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Vergelijking van de totaalkolom met betrekking tot de respondenten uit 2010 (zie 
tabel 2.2) met de gegevens over de huidige respondenten (zie tabel 2.1) maakt duidelijk 
dat de twee responsgroepen in enkele opzichten van elkaar verschillen. Vooral het 
opleidingsniveau wijkt af: onder de respondenten uit 2010 bevonden zich aanzienlijk 
meer laagopgeleiden en minder hoogopgeleiden dan onder de huidige respondenten. 
Tabel 2.2 laat zien dat dit samenhangt met de methode van dataverzameling: degenen 
die een schriftelijke vragenlijst hebben ingevuld, zijn bijna tweemaal zo vaak laag
opgeleid als degenen die de enquête via internet hebben beantwoord. Ook in termen van 
geslacht, leeftijd en subjectieve arbeidsmarktpositie zijn er verschillen tussen de beide 
responsgroepen. In 2012 waren de vrouwen verhoudingsgewijs sterk vertegenwoordigd, 
terwijl in 2010 een relatief groot deel van de groep bestond uit 65plussers (en dus ook uit 
gepensioneerden). De laatste verschillen zijn opnieuw toe te schrijven aan het feit dat in 
2010 zowel schriftelijke als internetvragenlijsten zijn gebruikt.

Het Migrantenpanel
In tabel 2.3 is voor het totale Migrantenpanel en daarbinnen voor de subgroepen van 
benaderde en responderende panelleden het totaal aantal migranten uitgesplitst naar 
een aantal herkomstlanden. Dezelfde uitsplitsing is verricht aan de hand van cijfers 
over de gehele Nederlandse bevolking. Een en ander verschaft informatie of de etnische 
samenstelling van het panel in overeenstemming is met die van de populatie en of 
bepaalde herkomstgroepen meer zijn benaderd of vaker aan de enquête hebben deel
genomen dan andere.

Uit de eerste kolommen van de tabel blijkt dat de diverse herkomstgroepen in de bevol
king redelijk proportioneel zijn vertegenwoordigd in het Migrantenpanel. Het aandeel 
migranten van Turkse en Surinaamse afkomst in het totale panel is wat kleiner dan in 
de totale bevolking, maar dit wordt gecompenseerd door het aandeel migranten van 
Marokkaanse en van Antilliaanse of Arubaanse afkomst. De westerse migranten zijn ook 
iets ondervertegenwoordigd, zowel waar het gaat om mensen van Indonesische afkomst 
als waar het de overige westerse migranten betreft.
Door processen van zelfselectie liggen de proporties in de responsgroep iets anders. Onder 
de respondenten liggen de aandelen nietwesterse migranten telkens lager dan in de 
totale bevolking van 18 jaar en ouder. Degenen van Antilliaanse of Arubaanse afkomst 
vormen hierop een uitzondering: hun aandeel onder de respondenten is bijna tweemaal 
zo groot als dat in de bevolking. De westerse migranten, inclusief die van Indonesische 
afkomst, zijn evenredig vertegenwoordigd.

Om nader antwoord te geven op de vraag in hoeverre de migranten uit het (totale) 
Migrantenpanel representatief zijn voor de migranten in de bevolking, is voor elk van de 
onderscheiden herkomstgroepen een uitsplitsing naar enkele achtergrondkenmerken 
gemaakt. Op die manier kan worden bezien of de samenstelling van een bepaalde her
komstgroep in het panel overeenstemt met die in de populatie. Tabel 2.4 presenteert de 
uitkomsten.
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Tabel 2.3

Etnische herkomst van het totale Migrantenpanel, de benaderde panelleden en de respondenten, 

 vergeleken met de totale bevolking van ≥ 18 jaar (in absolute aantallen en in procenten)a 

Migrantenpanel totale bevolking
totaal
(n = 2.304)

benaderd
(n = 1.400)

respondent
(n = 918)

totaal ≥ 18 jaar
(N = 13.243.578)

n % N % n % n × 1.000 %

autochtoon 642 27,9 324 23,1 223 24,3 10.568 79,8

migranten 1.662 100 1.076 100 695 100 2.676 100
Turkije 160 9,6 100 9,3 52 7,5 279 10,4
Marokko 175 10,5 101 9,4 55 7,9 233 8,7
Suriname 125 7,5 81 7,5 50 7,2 269 10,0
Nederlandse Antillen / 
Aruba 99 6,0 75 7,0 50 7,2 103 3,9
overig niet-westers 292 17,6 194 18,0 120 17,3 478 17,9

Indonesië 185 11,1 134 12,5 93 13,4 358 13,4
overig westers 527 31,7 336 31,2 252 36,3 956 35,7

onbekend 99 6,0 55 5,1 23 3,3 – –

a Percentages voor de migrantengroepen zijn berekend ten opzichte van het totaal aantal migranten 
(d.w.z. exclusief autochtone Nederlanders).

Bron: scp (su’12); cbs (StatLine, Bevolkingsstatistiek’12) scp-bewerking

De grootste verschillen tussen het Migrantenpanel en de totale populatie hebben 
betrekking op het opleidingsniveau (zie tabel 2.4). Vooral de panelleden van Turkse en 
Marokkaanse afkomst blijken duidelijk hoger opgeleid te zijn dan hun herkomstgenoten 
in de totale bevolking. Terwijl in de populatie meer dan 60% van deze twee groepen een 
diploma op hooguit vmboniveau heeft, gaat het bij de panelleden van Turkse afkomst 
om iets meer dan een derde en bij die van Marokkaanse afkomst om slechts ruim een 
kwart. Tegelijkertijd zijn de aandelen in het Migrantenpanel met een middelbare opleiding 
anderhalf keer zo groot als in de totale bevolking en is ook het aandeel met een opleiding 
op hbo of universitair niveau groter. Bij de groep van Turkse komaf is het aandeel 
hoogopgeleiden bijna tweemaal zo groot als in de totale bevolking. Binnen de Marokkaanse 
groep is het verschil tussen het panel en de populatie veel kleiner, maar hier is een groot 
deel dat helemaal geen opleiding heeft gevolgd in Nederland of dat de opleiding nog moet 
afronden. Overigens kunnen de gepresenteerde populatiegegevens een wat te negatief 
beeld geven: ze komen uit de Survey Integratie Migranten (si m), een enquête die specifiek 
gericht was op de grootste vier minderheidsgroepen in Nederland. Op basis van de Enquête 
Beroepsbevolking (ebb) ligt het aandeel laagopgeleiden met een Turkse of Marokkaanse 
achtergrond zo’n 10 procentpunten lager. Uitgaande van de ebbgegevens zijn deze twee 
groepen echter nog steeds zwak vertegenwoordigd in het panel.
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Tabel 2.4

Achtergrondkenmerken van de migranten uit het totale Migrantenpanel en uit de totale bevolking 

van ≥ 18 jaar, naar herkomstland (in procenten)a, b

Turks
Marok-
kaans

Suri-
naams

Antilliaans/
Arubaans

overig niet-
westers

Indone-
sisch

overig 
westersc

panel nl panel nl panel nl panel nl panel nl panel nl panel nl

geslacht
man 51 52 43 52 44 47 47 49 45 50 52 48 40 47
vrouw 49 48 57 48 56 53 53 51 55 50 48 52 60 53

leeftijd
18-24 jaar 18 18 18 18 10 15 9 21 18 18 4 6 10 12
25-34 jaar 33 26 29 27 22 21 25 26 25 29 11 13 16 19
35-44 jaar 32 25 35 24 26 21 24 20 25 23 22 19 21 18
45-54 jaar 13 17 10 15 23 21 20 16 18 18 25 24 18 15
55-64 jaar 4 7 4 8 15 13 11 11 8 9 25 22 18 14
65-74 jaar 1 5 4 6 2 6 8 4 5 3 10 9 13 13
≥ 75 jaar 0 1 1 2 2 3 2 1 2 1 3 8 5 8

opleidingsniveaud

laag (basisonderwijs, 
vmbo) 34 62 27 61 30 38 21 40 15 34 18 – 20 31
middelbaar  
(havo, vwo, mbo) 41 28 42 28 41 39 40 42 37 36 38 – 34 37
hoog (hbo, wo) 18 10 12 11 25 23 33 18 39 29 41 – 40 31
anders/onbekend 7 0 19 0 5 0 5 0 9 1 4 – 6 1

subjectieve 
 arbeidsmarktpositie

werkzaam 58 49 41 48 68 65 57 58 54 53 68 – 56 55
werkloos of 
 arbeids ongeschikt 16 18 15 17 10 13 19 17 10 26 8 – 8 15
schoolgaand 13 9 15 9 8 9 11 16 18 11 6 – 9 4
gepensioneerd 1 5 5 6 3 8 8 6 5 2 12 – 17 13
niet-participerend 11 19 22 21 9 5 4 4 9 5 7 – 9 3
anders/onbekend 3 – 2 – 2 0 1 – 4 4 1 – 2 10

arm
ja 28 19 52 21 23 10 24 17 27 22 14 6 19 9

a Het aantal migranten in het Migrantenpanel bedraagt in totaal 1662 personen. Per herkomstgroep 
loopt hun aantal uiteen van 99 (Antilliaans/Arubaans) tot en met 527 (overig westers); zie ook tabel 2.2.

b Populatiecijfers over opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie betreffen 2011.
c Populatiecijfers over opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie en armoede betreffen de totale groep 

westerse migranten, inclusief degenen van Indonesische afkomst.
d De cijfers betreffen de opleiding die men met een diploma heeft afgerond. Personen die nog onderwijs 

volgen, zijn daarom te laag ingedeeld.

Bron: scp (su’12); populatiegegevens geslacht en leeftijd: cbs (StatLine, Bevolkingsstatistiek’12) scp-
bewerking; opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie tmsa : scp (sim’11, gewogen); idem, overig niet-
westers en westers: cbs (ebb’11, gewogen) scp-bewerking; armoede: cbs/scp (2013: 61)
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Ook voor de andere migrantengroepen, inclusief de westerse migranten, geldt dat  degenen 
met een laag onderwijsniveau ondervertegenwoordigd zijn in het panel, terwijl de catego
rie hoogopgeleiden juist groter is dan in de totale populatie. Bij de groep van Surinaamse 
afkomst zijn de verschillen tussen het panel en de bevolking het kleinst, al gaan ze in dezelf
de richting.

Wat betreft het aandeel armen blijkt het onderzoekspanel eveneens sterk te verschillen van 
de totale populatie. Nu kan dit voor een (belangrijk) deel het gevolg zijn van de zelfrappor
tage door de panelleden over hun inkomensgegevens. Zoals we eerder al aangaven, is het 
goed denkbaar dat men daarbij niet alle inkomensbestanddelen heeft genoemd. Een deel 
van de panelleden zal daardoor bij de armen zijn ingedeeld, terwijl men feitelijk niet arm is. 
Het is niet vast te stellen hoe groot dit aandeel is.

Ten aanzien van de overige onderzochte achtergrondkenmerken zijn de verschillen tussen 
het panel en de totale populatie minder groot. Voor alle onderscheiden herkomstgroepen 
geldt dat het aandeel vrouwen in het onderzoekspanel groter is dan dat in de totale popu
latie. De enige uitzondering zijn degenen met een Indonesische achtergrond; hier ligt het 
aandeel vrouwen in het panel juist enkele procentpunten lager dan in de populatie.
Wat betreft de verschillen in leeftijdsopbouw is geen algemeen patroon te onderscheiden. 
Bij de Turkse en de Marokkaanse Nederlanders zijn de 45plussers minder sterk vertegen
woordigd in het onderzoekspanel dan in de populatie, terwijl het omgekeerde geldt voor de 
2534 en 3544jarigen. Bij de Surinaamse en vooral de Antilliaanse Nederlanders valt op dat 
het aandeel jongeren tot 25 jaar duidelijk lager is in het onderzoekspanel dan in de totale 
bevolking, maar dat de overige leeftijdscategorieën redelijk evenredig en soms zelfs over
vertegenwoordigd zijn. Voor de ‘overig nietwesterse’ migranten en de westerse migranten 
blijken er geen grote verschillen te zijn tussen de leeftijdsopbouw van het onderzoekspanel 
en die in de totale populatie.
Wat betreft de arbeidsmarktpositie is het onderzoekspanel redelijk representatief voor de 
populatie van migranten: het aandeel werkenden komt voor de meeste groepen min of 
meer overeen, en dit geldt ook voor de uitkeringsgerechtigden, pensioenontvangers en 
nietparticiperenden op de arbeidsmarkt. Binnen vrijwel elke etnische groep zijn er echter 
ook uitzonderingen. Zo zijn er in het onderzoekspanel van Turkse migranten meer werken
den en minder nietparticiperenden te vinden dan in de totale bevolking. Bij de Marokkaan
se Nederlanders zijn de werkenden juist ondervertegenwoordigd in het panel, maar wordt 
dit gecompenseerd door een oververtegenwoordiging van schoolgaanden. Tot slot valt de 
categorie ‘overig nietwesterse migranten’ op door het lage aandeel werklozen en arbeids
ongeschikten in het onderzoekspanel vergeleken met het aandeel in de totale bevolking.

Ook voor het Migrantenpanel is nagegaan in hoeverre de samenstelling van de benaderde 
groep en die van de respondenten afwijken van de totale groep migranten van 18 jaar en 
ouder. Omdat we dit panel speciaal bij het onderzoek hebben betrokken om uitspraken te 
kunnen doen over de toepasbaarheid van de socialeuitsluitingsindex onder migranten, 
laten we de autochtone panelleden buiten beschouwing. Zij zullen evenmin betrokken zijn 
bij verdere analyses op basis van het Migrantenpanel.
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Tabel 2.5

Achtergrondkenmerken van de migranten uit het totale Migrantenpanel, de benaderde panelleden en 

de respondenten, vergeleken met de migranten uit de totale bevolking van ≥ 18 jaar (in procenten)c

Migrantenpanel totale bevolking
totaal  
n = 1.662)

benaderd 
(n = 1.076)

respondent 
(n = 695)

totaal ≥ 18 
(N = 2.675.769)

geslacht – –
man 44,0 44,0 44,0 48,6
Vrouw 56,0 56,0 56,0 51,4

leeftijd – b
18-24 jaar 12,5 11,9 9,8 13,9
25-34 jaar 21,5 21,3 17,3 22,0
35-44 jaar 25,4 25,7 24,9 20,8
45-54 jaar 17,8 18,1 19,1 17,8
55-64 jaar 12,8 13,2 16,4 12,7
65-74 jaar 7,5 7,2 9,2 8,0
≥ 75 jaar 2,5 2,6 3,3 4,8

etnische herkomst – b
autochtone Nederlander 0,0 0,0 0,0 –
westerse migrant 42,8 43,6 49,5 49,1
niet-westerse migrant 51,3 51,3 47,2 50,9
Onbekend 5,9 5,1 3,3 –

opleidingsniveaud a –
laag (basisonderwijs, vmbo) 22,6 21,7 21,0 35,8
middelbaar (havo, vwo, mbo) 37,2 37,3 36,0 36,7
hoog (hbo, wo) 32,9 34,7 37,4 26,4
anders/onbekend 7,4 6,3 5,6 1,1

subjectieve arbeidsmarktpositie a b
werkzaam 56,3 55,2 53,2 55,4
werkloos of arbeidsongeschikt 10,8 12,5 12,2 19,8
schoolgaand 11,4 11,7 10,4 6,3
gepensioneerd 9,1 8,9 11,9 8,1
niet-participerend 10,1 9,3 10,1 3,7
anders/onbekend 2,3 2,4 2,2 6,6

arm a –
ja 25,3 28,8 27,8 13,6

a De benaderde panelleden verschillen significant van de niet-benaderde panelleden (p < 0,05).
b De respondenten verschillen significant van de non-respons (p < 0,05).
c Populatiecijfers over opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie en armoede betreffen 2011.
d De cijfers betreffen de opleiding die men met een diploma heeft afgerond. Personen die nog 

onderwijs volgen, zijn daarom te laag ingedeeld.

Bron: scp (su’12); populatiegegevens geslacht, leeftijd en herkomst: cbs (StatLine, 
Bevolkingsstatistiek’12) scp-bewerking; opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie cbs (ebb’11, 
gewogen) scp-bewerking; armoede: cbs/scp (2013: 61)
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De gevolgen van de oversampling van personen die in een arm huishouden wonen, blijken 
gering te zijn. Vermoedelijk komt dit doordat de leden van het Migrantenpanel – althans 
de migranten onder hen – toch al relatief vaak in armoede verkeren (zie de eerste kolom 
van tabel 2.5). Voor zover er sprake is van statistisch significante verschillen tussen de 
benaderde en de overige panelleden lopen de desbetreffende percentages maar weinig 
uiteen. Tabel 2.5 laat zien dat binnen de benaderde groep het aandeel uitkerings
ontvangers (werkloos of arbeidsongeschikt) iets groter is, terwijl de percentages 
werkenden, gepensioneerden en nietparticiperenden juist iets lager liggen.

Processen van zelfselectie zorgen ervoor dat in de responsgroep de verhoudingen weer 
anders komen te liggen. Net als eerder voor het l isspanel bleek, zijn het ook bij de 
migranten uit het Migrantenpanel vooral degenen die over tijd beschikken die aan de 
enquête hebben deelgenomen. Tabel 2.5 toont een relatief hoge respons onder 55plus
sers, gepensioneerden en nietparticiperenden, tegenover een iets achterblijvende 
respons onder jongeren tot 35 jaar en werkenden. Daarnaast blijkt een grotere bereid
heid tot deelname aan het onderzoek onder de westerse dan onder de nietwesterse 
migranten.

Ook voor het Migrantenpanel geldt daarom dat bepaalde bevolkingsgroepen over
vertegenwoordigd zijn onder de respondenten. Vergeleken met de migranten in de totale 
bevolking telt de responsgroep relatief veel vrouwen, 5564 en 6574jarigen, hoog
opgeleiden, en gepensioneerden en nietparticiperenden. Wel dient men ten aanzien 
van de arbeidsmarktpositie rekening te houden met het eerdergenoemde definitie
verschil tussen de gegevens over de respondenten en die over de totale populatie.

2.4 Conclusie

Om de kans te vergroten dat personen met een verhoogd risico op sociale uitsluiting 
goed vertegenwoordigd zijn onder de respondenten, was besloten om bij de steek
proeftrekking de panelleden die in een arm huishouden leven te oversamplen. In het 
l isspanel is dit duidelijk van invloed geweest op de samenstelling van de benaderde 
groep: vrouwen, nietwesterse migranten en nietwerkenden (werkloos of arbeidson
geschikt, schoolgaand of nietparticiperend) zijn relatief sterk vertegenwoordigd. Voor 
het Migrantenpanel gaat dit in veel mindere mate op: de autochtone Nederlanders bui
ten beschouwing gelaten, zijn er hooguit kleine verschillen tussen de benaderde en de 
 overige panelleden.
In beide onderzoekspanels worden de effecten van de oversampling van arme panelleden 
– voor zover die al aanwezig waren – weer deels tenietgedaan tijdens het proces waarin 
de benaderde leden besluiten om al dan niet aan de enquête deel te nemen. Dan blijkt 
dat autochtone Nederlanders (l isspanel) en westerse migranten (Migrantenpanel) 
vaker bereid zijn tot deelname, evenals 55plussers, gepensioneerden en nietpartici
perenden. Deze categorieën zijn onder de respondenten sterker vertegenwoordigd dan 
binnen de totale bevolking (resp. de migranten in de totale bevolking).
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Daarnaast bevat de responsgroep relatief veel vrouwen en hoogopgeleiden. Dit is 
 mogelijk het gevolg van het feit dat zij in beide onderzoekspanels sterker vertegenwoor
digd zijn dan in de populatie.

De gegevens over de samenstelling van de twee panels als geheel suggereren dat de 
bereidheid tot deelname aan een onderzoekspanel niet evenredig verdeeld is onder de 
bevolking. Niet alleen het feit dat beide panels relatief veel vrouwen en hooggeschool
den bevatten wijst hierop, maar ook het gegeven dat in de panels relatief veel mensen 
zitten die zichzelf als gepensioneerd, schoolgaand of als huisvrouw typeren. Hoewel 
deze onevenredigheid met de totale bevolking in beide panels voorkomt, hebben wij de 
indruk dat het vooral in het Migrantenpanel tot problemen kan leiden. Vooral het gerin
ge aandeel laagopgeleiden vormt een manco, aangezien eerder is gebleken dat een laag 
onderwijsniveau het risico op sociale uitsluiting vergroot (zie Hoff en Vrooman 2011). 
Wanneer alle migranten uit het panel worden samengenomen, lijkt het verschil met de 
populatie nog wel mee te vallen, maar voor de afzonderlijke herkomstgroepen kan het 
sterk oplopen.5 Bij de panelleden van Turkse en Marokkaanse afkomst is het beeld het 
meest vertekend: van hen heeft slechts 34% respectievelijk 27% een diploma op hoog
uit vmboniveau, terwijl dit opgaat voor bijna twee derde van hun herkomst genoten 
in de totale bevolking. Bij de andere migrantengroepen zijn de verschillen tussen het 
onderzoekspanel en de totale populatie minder groot, maar ook daar is dezelfde trend te 
vinden.
Een tweede lacune van het Migrantenpanel betreft het feit dat onder de panelleden per 
definitie geen analfabetisme of laaggeletterdheid voorkomt, terwijl dit bij bijna 18% van 
de migrantenpopulatie wel het geval is (Stichting Lezen & Schrijven 2013).6 Ook na cor
rectie voor de ondervertegenwoordiging van laagopgeleiden is de responsgroep uit het 
Migrantenpanel daarom niet representatief voor de totale migrantenpopulatie.

Noten

1 l iss staat voor Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences.

2 Volgens de nietveelmaartoereikendgrens van het scp is er sprake van armoede als een persoon 

behoort tot een huishouden met een gestandaardiseerd nettohuishoudensinkomen dat lager is dan 

980 euro per maand (bedrag voor 2009). Bij de steekproeftrekking is per abuis van dit ver ouderde 

grensbedrag uitgegaan, waardoor er minder armen in de selectie terecht zijn gekomen dan be

oogd was. In de analyses is de arme groep afgebakend aan de hand van het bedrag voor 2012 (netto 

1042 euro per maand).

3 In dit verband is onder andere de huurtoeslag van belang. Bij de berekening van de landelijke 

armoede percentages wordt de ontvangen huurtoeslag bij het inkomen opgeteld. Het is echter niet 

waarschijnlijk dat de panelleden dit als onderdeel van hun inkomen hebben opgegeven.

4 Overigens staat het de verschillende eulanden vrij om de vragen naar deze materiële tekorten op 

eigen wijze in te vullen en te formuleren. Zo wordt in de Nederlandse versie van de vragenlijst naar 

betalingsachterstanden op vier terreinen gevraagd (huur of hypotheek, energierekening, op afbeta

ling gekochte artikelen, leningen), terwijl in het Verenigd Koninkrijk wordt gevraagd in hoeverre 

het huishouden moeite heeft de woonlasten te voldoen, respectievelijk – indien van toepassing – 
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 leningen af te lossen (Office for National Statistics 2010). In de Nederlandse enquête is ook geen vraag 

opgenomen over de aanwezigheid van een telefoon, aangezien het om een telefonische afname gaat 

(cbs 2011).

5 Hierbij moet worden aangetekend dat de populatiegegevens uit twee verschillende databronnen 

komen: voor de migranten als totale groep is gebruikgemaakt van de Enquête Beroepsbevolking 

(ebb), terwijl de gegevens over enkele afzonderlijke herkomstgroepen (de migranten van Turkse, 

 Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse afkomst) gebaseerd zijn op de Survey 

 Integratie Migranten (si m).

6 Dit percentage is berekend door de 500.000 laaggeletterde migranten die er volgens Stichting Lezen 

& Schrijven (2013) zijn te delen door het totaal aantal migranten van 15 jaar en ouder in de bevolking 

(iets meer dan 2,8 miljoen in 2012 (cbs 2013b)). Van de totale bevolking vanaf 15 jaar zijn naar schat

ting 1,5 miljoen mensen (11%) laaggeletterd (Stichting Lezen & Schrijven 2013), wat inhoudt dat het 

bij de autochtone Nederlanders om circa 9% gaat. Binnen de beroepsbevolking (1564 jaar) bedragen 

deze laatste percentages respectievelijk rond 12% en 8% (Buisman et al. 2013).
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3 Replicatie van de sociale-uitsluitingsindex

Zoals in hoofdstuk 1 is beschreven, zijn uit het eerdere scponderzoek van 2010 (Hoff en 
Vrooman 2011) vijftien items naar voren gekomen die tezamen het begrip sociale uit
sluiting meten (zie kader 1.1 in hoofdstuk 1 voor een overzicht). Een van de doelstellingen 
van de huidige studie is na te gaan hoe deze index zich als zelfstandig meetinstrument 
‘gedraagt’ (onderzoeksvraag 1; zie § 1.3). Het antwoord op die vraag komt in hoofdstuk 4 
aan de orde; in het huidige hoofdstuk bespreken we eerst de totstandkoming van de 
index.

3.1 Constructie van de sociale-uitsluitingsindex

Als gevolg van de oversampling van panelleden die in een arm huishouden wonen, is 
40% van de responsgroep als ‘arm’ te kwalificeren. Dit is ruim zesmaal zoveel als het aan
deel armen binnen de totale populatie van volwassenen (6,5%). Besloten is om voor deze 
oververtegenwoordiging van armen te corrigeren door de nietarmen fysiek bij te wegen 
totdat hun aandeel (uitgesplitst naar etnische groep) weer overeenstemt met het aandeel 
in de totale bevolking.1 Hierdoor neemt de responsgroep in omvang toe van 947 naar 
7482 personen.

De vijftien items die de socialeuitsluitingsindex vormen, zijn in het onderzoek van Hoff 
en Vrooman (2011) voortgekomen uit een Overalsanalyse. Overals is een statistisch pro
gramma waarin indicatoren die meerdere theoretische domeinen beslaan tegelijkertijd 
(in afzonderlijke sets) kunnen worden meegenomen. De kwaliteit van de index als geheel 
en van zijn subschalen is af te lezen aan de eigenwaarde, de losses en de canonische corre
latie.2 De gewichten, componentladingen en categoriekwantificaties geven een indicatie 
van de kwaliteit van de individuele items.3

Ook in het huidige onderzoek zijn de socialeuitsluitingsitems aan een Overals
analyse onderworpen. Tabel 3.1 toont de bevindingen, uitgaande van de opgehoogde 
 responsgroep.4

De eigenwaarde geeft aan dat 49% van de variantie van de totale index wordt verklaard 
door de vier sets van indicatoren. Uit de losses van deze sets blijkt bovendien dat de vra
gen over de toegang tot sociale grondrechten het meest aan de index bijdragen, direct 
gevolgd door de vragen over sociale participatie. De theoretische dimensie materiële depri-
vatie draagt het minst bij, hoewel de loss nog wel acceptabel is. De canonische correlatie 
ten slotte heeft eveneens een acceptabele waarde en bedraagt 0,31.
Kijkend naar de individuele items blijkt de mate van sociale uitsluiting vooral af te han
gen van de directe leefomgeving. De items met de hoogste gewichten en ladingen (fre
quentie van contact met buren en buurtgenoten, de wijze waarop men in de buurt met 
elkaar omgaat, zo nu en dan iets doen voor de buren, en de tevredenheid met de woning) 
hebben hier alle vier mee te maken. Ze hangen ook met elkaar samen, hoewel de 
 Pearson correlaties niet extreem hoog zijn (variërend tussen 0,20 en 0,47). Aangezien de 
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items tot verschillende theoretische dimensies behoren, zouden al te sterke ver banden 
ook niet wenselijk zijn. Naast deze vier items blijkt de ervaren verbondenheid met andere 
mensen eveneens bepalend voor sociale uitsluiting, net als het geven aan goede doelen 
en de beschikking over voldoende financiële middelen voor maatschappelijke participa
tie of om een onverwachte uitgave te kunnen opvangen.

Tabel 3.1

Index voor sociale uitsluiting, l iss-panela, b 

gewicht componentlading

onvoldoende sociale participatie loss = 0,46
contact met buren en buurtgenoten (nooit) 0,57 0,62
er zijn mensen die me echt begrijpen (nee) 0,29 0,36
ik voel me van andere mensen geïsoleerd (ja) 0,22 0,34
er zijn mensen met wie ik goed kan praten (nee) –0,13 –0,07

onvoldoende normatieve integratie loss = 0,51
soms iets doen voor buren (nee) 0,47 0,55
geld aan goede doelen geven (nee) 0,31 0,44
glas naar de glasbak brengen (nooit) 0,22 0,34
werken is slechts manier om geld te verdienen (mee eens) 0,11 0,15

onvoldoende toegang sociale grondrechten loss = 0,43
in buurt prettig met elkaar omgaan (oneens) 0,51 0,61
tevredenheid met kwaliteit woning (niet tevreden) 0,43 0,55
medische of tandartsbehandeling niet ontvangen (nee, niet ontvangen) 0,15 0,19

materiële deprivatie loss = 0,66
in staat tot onverwachte grote uitgave (nooit) 0,40 0,51
voldoende geld voor op bezoek gaan (nee) 0,17 0,40
voldoende geld voor huis verwarmen (nee) 0,16 0,29
voldoende geld voor lidmaatschap clubs (nee) 0,05 0,35

eigenwaarde = 0,49

a Opgehoogde responsgroep (n = 7451), waarin is gecorrigeerd voor de ondervertegenwoordiging van 
niet-armen.

b Achter de indexitems staat tussen haakjes het antwoord dat wijst op sociale uitsluiting.

Bron: scp (su’12)

Tot slot blijkt het item ‘Er zijn mensen met wie ik goed kan praten’ een negatief gewicht 
te hebben, wat suggereert dat een ontkennend antwoord op deze uitspraak samengaat 
met minder sociale uitsluiting. Nadere analyse leert dat hier sprake is van een zeer scheve 
verdeling van de antwoorden: binnen de opgehoogde responsgroep melden negentien 
personen (0,2%) dat er geen mensen zijn met wie ze goed kunnen praten.5 Besloten is 
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dit groepje verder buiten de analyses te laten. Het gewicht van dit item neemt daardoor 
af naar –0,05, terwijl de waarde van de componentlading juist iets toeneemt, tot +0,13. 
Gezien het lage gewicht is het item overigens niet heel belangrijk voor de algemene 
indexscore. Ook heeft het verwijderen van de desbetreffende respondenten uit de analy
ses nauwelijks gevolgen voor de gemiddelde indexscore; deze vermindert met 0,007.
Figuur 3.1 toont voor de overige respondenten de antwoordverdeling van de scores op de 
index.

Figuur 3.1

Antwoordverdeling van de algemene index sociale uitsluiting, l iss-panel (in aantallen)a
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a Opgehoogde responsgroep, waarin is gecorrigeerd voor de ondervertegenwoordiging van niet-
armen. Degenen die ontkennend hebben geantwoord op de uitspraak ‘Er zijn mensen met wie ik 
goed kan praten’ zijn buiten beschouwing gelaten (n = 7432).

Bron: scp (su’12)

Het fysiek bijwegen van nietarmen had tot doel te corrigeren voor de ondervertegen
woordiging van deze groep binnen onze responsgroep. De in figuur 3.1 gepresenteerde 
scores op de algemene index voor sociale uitsluiting zijn daarom berekend op de ver
houding tussen het aantal armen en nietarmen die ook (per etnische groep) in de totale 
bevolking wordt aangetroffen. Het kunstmatig vergroten van de responsgroep heeft 
echter tot gevolg dat de standaardfout kunstmatig kleiner wordt.6 Dit zou betekenen 
dat samenhangen met externe factoren (zoals leeftijd, opleidingsniveau of etnische 
herkomst) niet betrouwbaar zijn vast te stellen. Aangezien de uitsluitingsscores nu zijn 
vastgesteld op grond van gecorrigeerde gegevens, is het niet meer nodig gebruik te 
maken van de opgehoogde responsgroep. Bij de verdere berekeningen (zie hoofdstuk 4) 
zijn de bijgewogen, fictieve nietarmen daarom buiten beschouwing gelaten.
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3.2 Verbetering van de index?

Zoals we in hoofdstuk 1 hebben besproken, lijken de dimensies onvoldoende sociale partici-
patie en materiële deprivatie goed vertegenwoordigd te zijn in de socialeuitsluitingsindex, 
maar geven de items een wat smal beeld van de dimensies onvoldoende normatieve integratie 
en onvoldoende toegang tot sociale grondrechten. In de enquête is daarom naast de vijftien 
oorspronkelijke indexvragen een aantal extra vragen opgenomen om de reikwijdte van 
deze twee dimensies te verbreden. In het eerste geval zijn enkele vragen gesteld over de 
houding tegenover regel of wetsovertredend gedrag, zoals rijden onder invloed en het 
luisteren naar harde muziek in het openbaar vervoer. In het tweede geval ging het onder 
meer om de ervaring van discriminatie en het als klant geweigerd worden door een bank 
of andere zakelijke instantie (zie bijlage A op www.scp.nl onder Replicatie van het meet
instrument voor sociale uitsluiting).
Nagegaan is of deze aanvullende items inderdaad tot een bredere dekking van de twee 
theoretische dimensies leiden en daarmee een betere algemene index voor sociale uit
sluiting opleveren. Hiervoor is opnieuw gebruikgemaakt van de Overalstechniek die in 
paragraaf 3.2 is beschreven. De analyse levert echter geen verbetering op: enkele van de 
aanvullende vragen hebben te lage gewichten of componentladingen (zie tabel B.1 in 
internetbijlage B), bij andere is sprake van onlogisch verlopende categoriekwantifica
ties. De resultaten geven dan ook geen aanleiding om van de oorspronkelijke index af te 
 wijken.

Noten

1 Fysiek bijwegen betekent dat respondenten met een bepaald kenmerk (in dit geval de niet-armen) 
meerdere malen gaan meetellen in de analyses. Deze ‘gekopieerde respondenten’ zorgen voor een 
stijging van het totaal aantal respondenten. Bij de autochtone respondenten en de migranten van 
westerse afkomst hebben we het aantal niet-armen met respectievelijk een factor 13 en 11 moeten 
bijwegen om tot de correcte verhouding te komen. Bij de niet-westerse migranten was het aan-
deel niet-armen in de responsgroep meer in overeenstemming met dat in de totale populatie en 
bleef de ophoging beperkt tot ruim een factor 7.

2 De eigenwaarde geeft de hoeveelheid variantie weer die door de sets van indicatoren wordt ver-
klaard. De waarde varieert tussen 0 en 1, en dient zo hoog mogelijk te zijn. De loss geeft per set 
van indicatoren weer hoeveel procent van de variantie níét wordt verklaard door de gewogen 
combinatie van variabelen. De waarde varieert tussen 0 en 1, maar dient zo laag mogelijk te zijn. 
De canonische correlatie geeft de samenhang tussen de sets van indicatoren weer. De berekening 
gebeurt aan de hand van de volgende formule: rd = ((K × Ed) – 1) / (K – 1), waarbij d = de dimensie 
van de Overals-oplossing (wij kijken alleen naar de eerste dimensie), K = het aantal sets en E = de 
eigenwaarde.

3 Gewichten zijn vergelijkbaar met regressiecoëfficiënten en geven aan in hoeverre elke indicator 
bijdraagt aan de totale index. Componentladingen zijn de correlaties tussen de variabelen en de 
totale index. Categoriekwantificaties zijn de getallen die Overals toekent aan de categorieën van 
een nominale of ordinale variabele, waardoor die kan worden beschouwd als een variabele op 
interval niveau. De categoriekwantificaties dienen logisch te verlopen: de waarde dient hoger te 
zijn naarmate een antwoordcategorie meer op sociale uitsluiting duidt.
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4 Respondenten die op meer dan één dimensie ontbrekende waarden hebben, zijn uit de analyse 
verwijderd. Het aantal personen in de opgehoogde responsgroep daalt hierdoor van 7482 naar 
7451.

5 Binnen de oorspronkelijke, niet-opgehoogde responsgroep gaat het om zes personen.
6 De standaardfout geeft de nauwkeurigheid aan van een berekend gemiddelde. In principe geldt: 

hoe groter het aantal waarnemingen, hoe nauwkeuriger zo’n gemiddelde. De standaardfout is dus 
gewoonlijk kleiner naarmate de steekproef groter is.
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4 Beantwoording van de onderzoeksvragen

In 2010 heeft het scp onderzoek verricht dat tot doel had te komen tot een beknopt 
meetinstrument voor sociale uitsluiting (Hoff en Vrooman 2011). In de huidige studie 
gaan we na hoe de index die daaruit is voortgekomen zich als zelfstandig instrument 
‘gedraagt’. Hoofdstuk 3 liet zien dat de desbetreffende vijftien items opnieuw een samen
hangende index vormen, die (met acceptabele waarden voor de eigenwaarde, de losses en 
de canonische correlatie) voldoet aan de algemene kwaliteitscriteria. De vijftien items 
vormen vier sets van indicatoren die gezamenlijk het achterliggende begrip ‘sociale uit
sluiting’ meten. In dit hoofdstuk richten we ons op de vraag of deze index soortgelijke 
reacties oplevert als in 2010 zijn gevonden, toen de items in een lange enquête ingebed 
waren (onderzoeksvraag 1; zie § 1.3). Door het huidige databestand samen te voegen 
met dat uit 2010 is een directe vergelijking tussen beide studies mogelijk. In paragraaf 
4.1 toetsen we of het instrument in beide peiljaren hetzelfde meet. Paragraaf 4.2 belicht 
vervolgens de vergelijkbaarheid van de relaties met een aantal achtergrondkenmerken. 
In de tweede helft van het hoofdstuk besteden we aandacht aan de twee overige onder
zoeksvragen: paragraaf 4.3 bespreekt de toepasbaarheid van de sociale uitsluitingsindex 
bij migranten, paragraaf 4.4 gaat in op de vergelijking tussen onze meting van materiële 
deprivatie en de euindicator voor materiële tekorten.

4.1 Meet de sociale-uitsluitingsindex hetzelfde begrip als in 2010?

Ter beantwoording van de vraag of respondenten anders reageren op de sociale 
uitsluitingsindex wanneer deze als beknopte zelfstandige lijst aan hen is voorgelegd, 
hebben we eerst getoetst of het conceptuele model de data, gebaseerd op de samen
gevoegde responsgroepen uit 2010 en 2012, goed beschrijft. Het conceptuele model 
is hetzelfde als (impliciet) in dit hele onderzoek is gehanteerd en bestaat uit vijftien 
ge observeerde indicatoren1 die samen vier nietgeobserveerde (latente) dimensies van 
sociale uitsluiting vertegenwoordigen: onvoldoende sociale participatie, onvoldoende norma-
tieve integratie, onvoldoende toegang tot sociale grondrechten en materiële deprivatie. Deze vier 
dimensies of factoren worden op hun beurt weer verklaard door een tweedeorderfactor 
die het algemene concept van sociale uitsluiting meet. Uit de analyse blijkt dat dit con
ceptuele model de data goed beschrijft (zie bijlage C op www.scp.nl onder Replicatie van 
het meetinstrument voor sociale uitsluiting).
 Daarna zijn we nagegaan of er sprake is van meetinvariantie, ofwel of het onderliggende 
concept ‘sociale uitsluiting’ op een vergelijkbare manier is gemeten bij de deelnemers 
aan het huidige onderzoek als bij de respondenten uit 2010 (zie internetbijlage D voor 
een nadere toelichting). Uit de analyse2 blijkt dat we inderdaad kunnen spreken van 
meetinvariantie: het concept is door beide groepen – de respondenten uit de huidige 
en uit de vorige studie – op dezelfde manier begrepen. De waarde van de fit wijst erop 
dat het model ‘acceptabel’ is te noemen (zie het eerste model in tabel D.1 in internet
bijlage D). Wel blijkt er een verschil tussen de twee meetmomenten te zijn wat betreft 
de antwoordverdeling op het item ‘Werken is slechts een manier om geld te verdienen’.3 
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Het loslaten van de restrictie van een gelijke antwoordverdeling in beide jaren zorgt voor 
een duidelijke verbetering van het model (zie het tweede model in tabel D.1 in internet
bijlage D).
Voor de vier subschalen is eveneens getoetst op meetinvariantie tussen de beide peil
jaren. Ook voor de subsets van indicatoren komt naar voren dat de vragen op gelijke 
wijze zijn geïnterpreteerd. Alle fitwaarden lopen uiteen van 0,94 tot 0,99 en voldoen 
daarmee ruim aan het minimumcriterium voor een ‘acceptabel’ of ‘goed’ model.

Een andere manier om de gegevens uit het huidige onderzoek te vergelijken met de 
gegevens uit 2010 is met behulp van antwoordverdelingen. Figuur 4.1 laat zien dat de 
totaalscores op de index voor sociale uitsluiting, uitgedrukt in cumulatieve percentages, 
redelijk vergelijkbaar zijn: de antwoordverdeling van 2010 ligt dicht bij die van 2012 en 
volgt ongeveer dezelfde curve. In beide meetjaren had een meerderheid van de respon
denten een score lager dan 2, waarbij in 2010 die meerderheid wat groter was dan in 
2012 (ca. 12 procentpunten verschil). Tegelijkertijd lag in 2010 de maximale indexscore 
hoger: binnen de toenmalige responsgroep had een enkeling een score van 6 of hoger, 
scores die bij de huidige respondenten niet voorkwamen. Tezamen wijst dit erop dat 
in 2012 zowel aan de onderkant als aan de bovenkant van de verdeling minder extreme 
 antwoorden zijn gegeven.

Figuur 4.1

Antwoordverdeling op sociale-uitsluitingsindex, 2010 en 2012 (in cumulatieve procenten)
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Figuur 4.2

Antwoordverdeling op de vier dimensies van sociale uitsluiting, 2010 en 2012 (in cumulatieve 

procenten)
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Ook voor elk van de vier subsets van indicatoren is de antwoordverdeling van de huidige 
respondenten vergeleken met die van de onderzoeksdeelnemers uit 2010. Op basis van 
figuur 4.2 is te constateren dat voor de vier theoretische dimensies van sociale uitsluiting 
over het algemeen dezelfde opmerkingen gelden als voor de totale index. De antwoord
verdelingen voor de twee peildata wijken weinig van elkaar af, met de kanttekening dat 
het aandeel respondenten met een (zeer) lage score vaak groter was in 2010 dan in 2012. 
Dit laatste is vooral zichtbaar bij de dimensies onvoldoende toegang tot sociale grondrechten en 
materiële deprivatie: in deze twee gevallen liggen de antwoordverdelingen voor 2010 voor 
het grootste deel aan de linkerzijde van die voor 2012. Aan de andere kant geldt voor drie 
van de vier subschalen tevens dat in 2010 sprake is van een hogere maximale score dan in 
2012. De dimensie onvoldoende toegang tot sociale grondrechten vormt de uitzondering: terwijl 
in 2010 de maximale score rond 5,2 bedroeg, had in 2012 een kleine groep respondenten 
een score die daarboven lag.

4.2 Externe validering van de index

Uit de eerdere studies naar omvang en achtergronden van sociale uitsluiting zijn ver
scheidene factoren naar voren gekomen die samengaan met een grotere mate van 
sociale uitsluiting. Van belang bleken bijvoorbeeld de gezinssamenstelling en de 
etnische herkomst, waarbij alleenstaanden, alleenstaande ouders en nietwesterse 
migranten een verhoogd risico hebben sociaal uitgesloten te raken. Ook een gering 
welbevinden en een slechte subjectieve gezondheid vormden volgens deze studies 
belangrijke risicofactoren, net als het moeten rondkomen van een minimuminkomen 
(JehoelGijsbers 2004; Hoff en Vrooman 2011).
Een deel van de kenmerken waarnaar we in 2010 onderzoek hebben gedaan, is ook in 
de huidige studie meegenomen. Hierdoor is het mogelijk na te gaan of eerder gevon
den verbanden opnieuw worden aangetroffen. Voor zover dat het geval is, kunnen we 
spreken van verdere ondersteuning van de veronderstelling dat we met de huidige index 
hetzelfde begrip meten als in de scpstudie van 2010. Tabel 4.1 presenteert voor beide 
onderzoeksjaren de relaties die zijn gevonden tussen enerzijds de diverse factoren en 
anderzijds de score op de socialeuitsluitingsindex. Daarnaast is onderzocht of deze 
verbanden in 2012 zwakker of sterker zijn dan in 2010. De laatste kolom geeft informatie 
over de interacties tussen de kenmerken en het peiljaar.

Beide metingen blijken over het algemeen dezelfde samenhangen tussen sociale uit
sluiting en de achtergrondkenmerken te hebben opgeleverd. Tabel 4.1 laat zien dat 
55plussers minder risico op sociale uitsluiting lopen dan mensen die jonger zijn dan 
55jaar, en dat ook leden van paren zonder kinderen, autochtone Nederlanders en hoog
opgeleiden relatief laag scoren op de uitsluitingsindex. Daarentegen hebben mensen 
van 1834 jaar, alleenstaanden en eenoudergezinnen, nietwesterse migranten en 
laagopgeleiden een verhoogde kans om sociaal uitgesloten te zijn. Ook werklozen en 
arbeidsongeschikten, mensen die (naar eigen zeggen) te kampen hebben met een lang
durige ziekte of aandoening, en bewoners van een huurhuis hebben een relatief hoge 
uitsluitingsscore.
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In enkele gevallen, zoals bij de 55plussers en bij de huurders, is er een statistisch signifi
cant verschil tussen de twee meetjaren wat betreft de aangetroffen verbanden. In al deze 
gevallen is er in 2012 een sterkere samenhang gevonden dan in 2010. De richting van het 
verband is wel in beide jaren dezelfde.

Tabel 4.1

Bivariate verbanden tussen sociale uitsluiting en achtergrondkenmerken, 2010 en 2012  

(in gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten)

verbanden in 2010 verbanden in 2012 verschil 2010-2012

geslacht
vrouw 0,04 n.s. –0,06 n.s. n.s.

leeftijd
18-34 jaar 0,15 ** 0,18 ** n.s.
35-54 jaar –0,03 n.s. 0,07 * n.s.
≥ 55 jaar –0,10 * –0,21 ** **

samenstelling huishouden
alleenstaand 0,16 ** 0,16 ** n.s.
eenoudergezin 0,15 ** 0,17 ** n.s.
paar zonder kinderen –0,16 ** –0,21 ** n.s.
paar met kinderen –0,06 n.s. –0,06 n.s. n.s.

arbeidsmarktpositie
werkzaam –0,07 n.s. –0,11 ** n.s.
werkloos/ 
arbeidsongeschikt 0,20 ** 0,21 ** n.s.
schoolgaand 0,08 n.s. 0,20 ** *
niet-participerend –0,02 n.s. –0,01 n.s. n.s.
gepensioneerd –0,09 * –0,20 ** **

opleidingsniveau
laag (basis, vmbo) 0,12 ** 0,08 * n.s.
midden (mbo, havo, vwo) –0,00 n.s. 0,08 * n.s.
hoog (hbo, wo) –0,14 ** –0,19 ** n.s.

etnische herkomst
autochtone Nederlander –0,17 ** –0,21 ** n.s.
westerse migrant 0,06 n.s. 0,06 n.s. n.s.
niet-westerse migrant 0,18 ** 0,22 ** n.s.

woning
huurwoning 0,27 ** 0,37 ** **

gezondheid
≥ één ziekte/aandoening 0,09 * 0,10 ** n.s.

* Verband tussen score op sociale-uitsluitingsindex en kenmerk is statistisch significant 
(p < 0,05).

** Verband tussen score op sociale-uitsluitingsindex en kenmerk is statistisch significant 
(p < 0,01).

Bron: scp (msu’10; su’12)
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Zelfstandige effecten van de risicofactoren
In het voorgaande is gekeken naar de relaties tussen afzonderlijke risicofactoren enerzijds 
en de mate van sociale uitsluiting anderzijds. Voor een deel overlappen de bijbehorende 
 bevolkingsgroepen elkaar echter. Zo zijn personen met een nietwesterse achtergrond relatief 
vaak lager opgeleid (Gijsberts en Iedema 2012) en behoren vrouwen vaker dan mannen tot de 
nietparticiperenden (cbs 2013a). Om inzicht te verkrijgen in hoeverre de risicofactoren zelf
standig bijdragen aan de mate van sociale uitsluiting toetsen we een model waarin ze allemaal 
tegelijk zijn opgenomen. Om pragmatische redenen zijn enkele categorieën (alleenstaanden 
en eenoudergezinnen, resp. laag en middelbaar opleidingsniveau) daarbij samengenomen. 
Figuur 4.3 toont de resultaten voor zowel 2012 als 2010.

Figuur 4.3

Directe effecten van risicofactoren op sociale uitsluiting, 2010 en 2012 (in gestandaardiseerde 

 regressiecoëfficiënten)a, b
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a De blauwe regressiecoëfficiënten geven de verbanden weer voor 2010, de rode coëfficiënten betreffen 2012.
b Tenzij de coëfficiënt tussen haakjes staat, is het verband met sociale uitsluiting statistisch significant (p < 0,05).

Bron: scp (msu’10; su’12)
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Uit figuur 4.3 blijkt dat in 2012 alle onderzochte risicofactoren een zelfstandig effect had
den op sociale uitsluiting. Dit gaat ook op voor het geslacht en een westerse herkomst; 
factoren die beide bivariaat geen relatie met sociale uitsluiting vertoonden. Rekening 
houdend met de invloed van onder meer de samenstelling van het huis houden, de 
arbeidsmarktpositie en het opleidingsniveau blijken vrouwen minder risico op soci
ale uitsluiting te lopen dan mannen. Westerse migranten hebben, net als personen 
met een nietwesterse achtergrond, een verhoogd risico. De figuur laat verder zien dat 
leeftijd, etnische herkomst en woonsituatie relatief het sterkst aan sociale uitsluiting 
gerelateerd zijn (gestandaardiseerde effecten in 2012 > 0,15). Nietwesterse migranten 
en bewoners van een huurwoning zijn daarmee de belangrijkste risicogroepen, terwijl 
55plussers juist een duidelijk verminderd risico op sociale uitsluiting hebben. Ten slotte 
blijkt uit de analyse dat bij enkele factoren (geslacht, leeftijd, schoolgaandzijn en woon
situatie) sprake is van een statistisch significante interactie met het jaar van meting. 
Bij de respondenten van de huidige studie is een sterkere samenhang gevonden tussen 
deze kenmerken en sociale uitsluiting dan op grond van de gegevens van de onderzoeks
deelnemers uit 2010.

4.3 De sociale-uitsluitingsindex bij migranten

Uit figuur 4.3 kwam naar voren dat er een verband bestaat tussen de etnische herkomst 
en de score op de socialeuitsluitingsindex. Zowel westerse als nietwesterse migran
ten hebben in vergelijking met autochtone Nederlanders een relatief hoge indexscore 
en daarmee een verhoogde kans op sociale uitsluiting, ook wanneer rekening wordt 
gehouden met de overlap met andere risicofactoren. Tot nog toe is in onderzoek nooit 
specifiek aandacht besteed aan de incidentie van sociale uitsluiting bij migranten, 
mede doordat zij vaak slecht vertegenwoordigd zijn onder de respondenten. Om na te 
gaan of de  socialeuitsluitingsindex geschikt is voor toepassing bij migranten, heb
ben we bij de huidige studie een panel betrokken dat grotendeels is samengesteld uit 
migranten. Gebleken is helaas dat de deelnemers aan dit zogenoemde Migrantenpanel 
afwijken van de migranten in de totale bevolking (zie hoofdstuk 2). Dit geldt vooral 
voor degenen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Weliswaar stemt hun aandeel 
binnen het onderzoekspanel  redelijk overeen met dat in de totale populatie, maar 
hun  achtergrondkenmerken vertonen enkele duidelijke verschillen. De sterke onder
vertegenwoordiging van  laagopgeleiden in het panel vormt daarbij het grootste 
probleem. Processen van zelf selectie maken dat onder de deelnemers aan de enquête het 
aandeel laaggeschoolden nog kleiner is.

Ondanks deze bevindingen is het mogelijk na te gaan of nietwesterse migranten de 
vragen uit de index voor sociale uitsluiting op dezelfde wijze interpreteren als autoch
tonen (onderzoeksvraag 2; zie § 1.3). Wanneer een vraag voor de migranten iets anders 
betekent, kan dit wijzen op cultuurverschillen en dus op onvergelijkbaarheid van de 
antwoorden. De conclusie dient dan te zijn dat het meetinstrument niet geschikt is om 
sociale uitsluiting bij nietwesterse migranten vast te stellen. Voor deze analyses hebben 
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we de nietwesterse respondenten uit het Migrantenpanel vergeleken met de autochtone 
respondenten uit het l isspanel.

Om te bepalen of een vraag voor de ene groep iets anders betekent dan voor een andere 
groep dienen de desbetreffende groepen wat betreft hun achtergrondkenmerken zoveel 
mogelijk vergelijkbaar te zijn. Alleen dan zijn eventuele verschillen in antwoorden toe 
te schrijven aan cultuurverschillen en is uitgesloten dat ze voortkomen uit een verschil 
in groepssamenstelling. We hebben daarom de twee groepen respondenten (de niet
westerse uit het Migrantenpanel en de autochtone uit het l isspanel) op een aantal 
achtergrondkenmerken naar elkaar toe gewogen met behulp van propensity score weighting 
(zie Rosenbaum en Rubin 1983 voor een beschrijving van deze techniek).4 Een aantal 
respondenten is door de herweging verloren gegaan. Voor 451 autochtonen en 277 niet
westerse migranten kon wel een goede match worden gerealiseerd.

Op grond van de herwogen gegevens is vervolgens getoetst of het conceptuele model 
de data goed beschrijft, net als in de paragraaf 4.2 is gedaan ter vergelijking van de hui
dige studie met die uit 2010. Opnieuw bestaat dit model uit de vijftien geobserveerde 
indicatoren die tezamen de vier theoretische dimensies van sociale uitsluiting verte
genwoordigen. Deze worden zelf weer verklaard door een tweedeorderfactor die het 
algemene concept van sociale uitsluiting meet. Uit de analyse blijkt dat het conceptuele 
model de data goed beschrijft (zie tabel E.1 in internetbijlage E).

Als derde stap is nagegaan of het onderliggende concept sociale uitsluiting op een 
vergelijkbare manier is gemeten bij de nietwesterse migranten als bij de autochtone 
respondenten (zie internetbijlage F). Uit de analyse blijkt dat er bij de herwogen groe
pen inderdaad sprake is van meetinvariantie.5 Het concept ‘sociale uitsluiting’ is dus op 
dezelfde manier begrepen door de twee groepen. De fit van het model duidt aan dat het 
gaat om een ‘acceptabel’ model (zie het eerste model in tabel F.1 in internetbijlage F). In 
een tweede model hebben we opgelegd dat de gemiddelde score van de nietwesterse 
migranten – net als bij de autochtone respondenten – gelijk moet zijn aan nul. Door deze 
extra voorwaarde is dit model echter significant slechter dan het oorspronkelijke model 
(zie het tweede model in tabel F.1 in internetbijlage F). Dit betekent dat de gemiddelde 
score van de gematchte groep nietwesterse migranten significant verschilt van die van 
hun autochtone evenknie.

Ook voor de vier afzonderlijke dimensies is getoetst op meetinvariantie. Hieruit komt 
eveneens naar voren dat de nietwesterse migranten en de autochtonen de vragen op 
gelijke wijze hebben opgevat. De waarden van de fit liggen bovendien alle boven de 
 richtlijn van 0,95 voor een goed passend model.
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De hiervoor beschreven bevindingen geven aan dat de nietwesterse respondenten met 
(afgezien van hun herkomst) dezelfde achtergrondkenmerken als de autochtone respon
denten de indexvragen voor sociale uitsluiting op dezelfde wijze hebben opgevat als de 
autochtone respondenten. Bij deze groep nietwesterse migranten is er derhalve geen 
sprake van cultuurverschillen en is de index geschikt om de mate van sociale uitslui
ting vast te stellen. Of dit ook voor de totale groep Nederlanders met een nietwesterse 
achtergrond opgaat, kunnen we op grond hiervan niet zeggen. Daarvoor is nieuw 
onderzoek nodig met een steekproef van migranten die daadwerkelijk representatief zijn 
voor hun herkomstgenoten in de bevolking, inclusief degenen die zeer laagopgeleid of 
 analfabeet zijn.

4.4 Materiële deprivatie nader belicht

In hoofdstuk 1 is beschreven hoe de Europese Commissie op grond van drie sociaal
economische indicatoren vaststelt of men tot de populatie ‘met risico op armoede 
en sociale uitsluiting’ behoort. Het terugdringen van die populatie met 20 miljoen 
mensen is een van de beleidsdoelstellingen die in het kader van de zogenoemde Europa 
2020strategie zijn geformuleerd (ec 2010b). Iedereen in de eu die aan minimaal een 
van de drie indicatoren voldoet, maakt deel uit van de doelgroep waar de Europese Com
missie zich in dat verband op richt. De eerste indicator betreft het inkomen: personen 
met een gestandaardiseerd besteedbaar inkomen dat lager is dan 60% van het mediane 
besteedbare inkomen lopen risico op armoede en behoren daarom tot de doelgroep. 
De tweede indicator betreft de deelname aan de formele arbeidsmarkt: personen lopen 
risico op sociale uitsluiting als zij behoren tot een huishouden waarvan de 1859jarige 
leden in het afgelopen jaar minder dan 20% van hun totale arbeidspotentieel hebben 
gewerkt. De laatste indicator voor het vaststellen van sociale uitsluiting betreft de aan
wezigheid van materiële tekorten. Er is sprake van ernstige materiële deprivatie wanneer 
men zich naar eigen zeggen vier van negen specifieke, vooraf bepaalde goederen of 
voorzieningen niet kan veroorloven. Hierbij gaat het om basisvoorzieningen zoals de 
verwarming van de woning, om de dag een warme maaltijd of de betaling van de woon
lasten, en om duurzame goederen zoals een wasmachine, telefoon of auto.6

Een van de doelen van het huidige onderzoek is na te gaan of onze meting van mate
riële deprivatie soortgelijke resultaten oplevert als de euindicator voor materiële 
tekorten (onderzoeksvraag 3; zie § 1.3). Vooral willen we weten in hoeverre de twee 
meet instrumenten aan elkaar gerelateerd zijn en in hoeverre de relaties met achter
grondkenmerken en overige externe factoren identiek zijn. Om deze reden hebben 
we een aantal van de vragen uit de eumeting in onze enquête overgenomen. Naar de 
aanwezigheid van een telefoon hebben we niet gevraagd, vanuit de aanname dat ieder 
huishouden een vaste dan wel mobiele telefoon bezit.7 Figuur 4.4 toont met hoeveel 
materiële tekorten de respondenten naar eigen opgave te maken hebben.
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Figuur 4.4

Aantal materiële tekorten, 2012 (in procenten)
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Uit figuur 4.4 blijkt dat bij een meerderheid van de respondenten geen van de gevraagde 
goederen en voorzieningen ontbreekt. Nadere analyse leert dat vooral de afwezig
heid van een wasmachine of kleurentelevisie om financiële redenen niet of nauwelijks 
voorkomt. Weliswaar geeft een enkeling te kennen dat deze goederen (tijdelijk) in het 
huishouden ontbreken, maar tegelijk stelt men dat dit een andere reden heeft dan een 
gebrek aan geld. Voor zover men tekorten rapporteert, gaat het vooral om ‘luxe’ zaken, 
zoals een vakantie of een auto. Daarnaast komt het regelmatig voor dat men te weinig 
geld heeft voor het opbouwen van een financiële buffer: ongeveer een kwart van de 
ondervraagden zegt niet in staat te zijn om onverwacht een grote uitgave te kunnen 
doen.
Al met al komt het weinig voor dat men voldoet aan het criterium voor materiële depri
vatie dat de eu hanteert. Figuur 4.4 laat zien dat minder dan 3% te kennen geeft dat het 
hun aan vier of meer van de genoemde goederen en voorzieningen ontbreekt. Dit is min 
of meer gelijk aan het percentage dat volgens de officiële eucijfers ‘ernstig gedepri
veerd’ is (2,3%) (ec 2013).

Een manier om na te gaan in hoeverre de euindicator en onze subschaal voor materiële 
deprivatie hetzelfde meten, is door de samenhang tussen beide te berekenen. Deze blijkt 
zeer sterk te zijn: de Pearson correlatie bedraagt 0,87. Hierbij zal meespelen dat de twee 
metingen enkele vragen (over de verwarming van de woning en de aanwezigheid van een 
financiële buffer) gemeenschappelijk hebben.
Figuur 4.5 presenteert de antwoordverdeling op de dimensie materiële deprivatie, uit
gesplitst naar het gerapporteerde aantal ontbrekende goederen en voorzieningen. 
In overeenstemming met de verwachting neemt de score op de subschaal toe met het 
aantal gemelde tekorten. De maximale score op materiële deprivatie bedraagt iets meer 
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dan 1 bij degenen die zich alle gevraagde artikelen uit de eumeting kunnen veroorloven, 
maar dit loopt op naar bijna 3,5 wanneer er meer goederen om financiële redenen in het 
huishouden ontbreken. Ook de minimale score komt steeds hoger te liggen: onder dege
nen die drie of meer tekorten melden, is er niemand meer met een deprivatiescore lager 
dan 1.

Figuur 4.5

Antwoordverdeling op subschaal materiële deprivatie per gerapporteerd aantal materiële tekorten, 2012 
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Tot slot zijn we nagegaan welke samenhangen er zijn tussen enerzijds de beide metingen 
van materiële deprivatie en anderzijds de risicofactoren die we eerder aan de alge
mene index voor sociale uitsluiting relateerden (zie § 4.2). Over het algemeen komen 
die verbanden met elkaar overeen. Zowel de score op de dimensie materiële deprivatie 
als het aantal gerapporteerde materiële tekorten (de euindicator) hangt samen met 
leeftijd, huishoudenssamenstelling en arbeidsmarktpositie. Tevens zijn er relaties 
met opleidingsniveau, etnische herkomst, wonen in een huurwoning en gezondheid. 
De verbanden zijn in de verwachte richting: materiële deprivatie komt relatief weinig 
voor bij 55plussers, hoogopgeleiden, werkenden en autochtonen, en relatief vaak 
bij alleenstaanden en eenoudergezinnen, werklozen en arbeidsongeschikten, niet
westerse migranten, bewoners van een huurwoning en mensen die met een langdurige 
 aandoening te kampen hebben.
Tezamen wijzen de bevindingen erop dat onze deprivatiemeting en die van de eu inder
daad hetzelfde achterliggende begrip meten. De meting die wij hanteren, verdient 
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daarbij de voorkeur: er zijn slechts vier enkelvoudige items nodig om vast te stellen of 
er sprake is van materiële deprivatie, waarmee deze meting aanmerkelijk beknopter en 
eenvoudiger is dan de euindicator. Belangrijker is dat de laatstgenoemde indicator het 
aantal gedepriveerden waarschijnlijk onderschat. Zowel volgens de officiële cijfers als in 
onze steekproef voldoet nog geen 3% aan het criterium volgens de euindicator; een zeer 
laag percentage gezien de aanhoudende economische crisis en de oplopende armoede 
in Nederland (cbs/scp 2013). Het gegeven dat het aantal gedepriveerden volgens de 
eucijfers bovendien tussen 2011 en 2012 iets is afgenomen, versterkt de indruk dat de 
euindicator mogelijk geen correct beeld van de mate van materiële deprivatie geeft. 
Het bevestigt de kritiek dat deze indicator in welvarender landen tot een kunstmatig laag 
aandeel gedepriveerden leidt, als gevolg van het feit dat bepaalde duurzame goederen in 
alle huishoudens aanwezig zijn.

Noten

1 Aangezien ‘af en toe iets doen voor de buren’ niet kan plaatsvinden zonder dat er contact is met die 

buren, is er een directe samenhang tussen deze twee items gemodelleerd.

2 De analyse betreft een multigroup second order confirmative factor analysis (mg cfa).

3 De deelnemers aan het onderzoek van 2012 blijken het vaker (zeer) oneens te zijn met deze stelling 

dan de respondenten uit 2010.

4 De weging vond plaats op de kenmerken geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, armoede, het hebben 

van een partner, het hebben van kinderen en stedelijkheidsgraad van de woonplaats.

5 Opnieuw gaat het hier om een multigroup second order confirmative factor analysis (mg cfa).

6 In de Nederlandse versie van de vragenlijst is dit alles vastgesteld aan de hand van veertien enquête

vragen.

7 Het cbs (2011) vraagt evenmin naar de aanwezigheid van een telefoon, aangezien de dataverzameling 

ten behoeve van de euindicator telefonisch plaatsvindt.
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Summary and conclusion

Replication of a measurement instrument for social 
exclusion

Policymakers have been seeking to combat social exclusion since the beginning of the 
1990s. Not only does social exclusion have a negative impact on people’s wellbeing, but 
in extreme cases it may also lead to conflicts between population groups and to social 
disruption. Definitions of social exclusion often refer to social, cultural and economic 
disadvantage. That is also true of the definition used by the Netherlands Institute for 
Social Research¦ scp. According to our definition, a person is socially excluded when 
there is an accumulation of disadvantage in four areas: social participation; cultural or 
normative integration; access to basic social rights; and material deprivation. As regards 
social participation, exclusion means that the person concerned does not participate much 
in social networks, is socially isolated and has little involvement with other people. Nor-
mative integration is concerned with compliance with central norms and values that apply 
in a society; weak integration can manifest itself in lawbreaking or, more generally, 
inappropriate behaviour. Disadvantage in relation to basic social rights occurs when the 
right to provisions such as healthcare and adequate housing is constrained by long wait
ing lists or financial barriers. Finally, signs of material deprivation include things such as 
the inability to pay for basic needs (such as a daily hot meal), or the presence of payment 
arrears.

scp has carried out several studies of social exclusion over the last decade, in which the 
four areas cited above have been operationalised in different ways depending on the 
target group of the study (general population aged 18 years and older, only children or 
only older persons). These studies have increased the understanding of the phenomenon 
that is social exclusion, but have also made clear the need for a readily usable instrument 
to measure the concept adequately. In 2010, scp carried out a study with the specific 
aim of developing such an instrument. Using focus groups, a survey was compiled based 
on questions that had been used earlier, covering each of the four areas referred to 
above. A total of 15 items were then distilled from the overall list, which together seek to 
measure the concept ‘social exclusion’ (Hoff en Vrooman 2011; Vrooman en Hoff 2013). 
Examples of these questions are: ‘I feel isolated from other people’ (social participation); 
‘I occasionally do something for my neighbours’ (normative integration); ‘How satisfied 
or dissatisfied are you with the quality of your home?’ (basic social rights); and ‘Does 
your household have enough money to visit family or friends?’ (material deprivation). 
This new15item index forms the basis for this study.

The purpose of the present study is to obtain a clearer insight into the usability of the 
new index. We investigate whether the index can be replicated and whether it produces 
comparable results as an independent measurement tool to those in the scp study car
ried out in 2010, when the items formed part of a much longer questionnaire. Another 
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aim in this study is to investigate whether the index is suitable for use with migrants; 
with this in mind, part of the data collection was carried out specifically among people 
of foreign origin. Finally, we seek to compare our measurement of material deprivation 
with the method used at European level (as part of the Europe 2020 strategy) to establish 
the presence of material deficits.

S.1 The social exclusion index is suitable as an independent measurement 
instrument

This study was the first opportunity to use the abridged 15item index derived from the 
earlier scp study in 2010 as an independent measurement instrument. First, it was nec
essary to determine whether the index was replicable, based on the assumption that it 
makes a difference whether the items form part of a long questionnaire or whether they 
are submitted to respondents in the form of an independent, concise index. In addition, 
all respondents in the present study were drawn from an online research panel, whereas 
in the earlier scp study part of the data collection (30%) was based on paper question
naires. Finally, the size of the panels also differed: the research panel in the earlier study 
was considerably larger (approximately 140,000 persons) than in the present study (just 
over 7,000 persons). One consequence of this might be that the respondents in the pre
sent study are more accustomed to completing questionnaires.
Despite these differences, the social exclusion index proved to be reasonably robust. It 
meets the relevant technical criteria, with acceptable eigenvalues and canonical correla
tions, and all four theoretical dimensions contribute sufficiently to the overall index. 
The quality of the individual items is also generally adequate, though one item now 
‘performs’ less well. This did not influence the results, however, so that all in all we may 
conclude that the index is a suitable tool for measuring social exclusion.

Comparison with the scp study from 2010
To discover whether the index ‘behaves’ in a comparable way when used as an independ
ent measurement instrument to when it forms part of a much longer questionnaire, a 
direct comparison was made between the present study and the 2010 study. To do this, 
the databases from the two studies were merged, following which an analysis was car
ried out to determine whether the instrument measured the same things in both survey 
years. The analysis confirmed the invariance between the two measurements, both 
for the index as a whole and in each of the four subdimensions. The response distribu
tions were also found to be comparable: generally, the curves based on the cumulative 
percentages in 2010 deviate little from those in the present study. The proportion of 
respondents with a low score was greater in 2010 than in 2012, though this may be partly 
attributable to differences in the composition of the two respondent groups.
Finally, comparable relationships were found in the two studies between social exclu
sion and a number of risk factors. In both 2010 and 2012 older persons, Dutch natives and 
people with a high education level score relatively low on the general index, while single 
persons and loneparent families, young adults aged up to 35 years and persons with 
a nonWestern background have a greater chance of being socially excluded. The few 
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 differences found between the two measurements (e.g. for the over55s) suggest a stronger 
relationship based on the data from the present study, but that the direction of the rela
tionship is the same as in the 2010 study. All in all, the conclusion is that the instrument 
has good external validity.

We make no statements in this publication about the prevalence of social exclusion in 
the Netherlands. The reason for this is that the sample was drawn from participants in an 
online research panel. As we concluded in the 2010 study, when we also obtained a propor
tion of the data via an online panel, such samples may contain a relatively high proportion 
of individuals who are not socially excluded. These are after all people who by participat
ing in a panel are already demonstrating a degree of involvement in society, in that they 
are willing to complete questionnaires on a regular basis and thus to express an opinion 
on all kinds of topics. Using an online research panel is therefore not suitable for deter
mining the number of socially excluded persons, because it will lead to an underestimate 
of the problem of social exclusion.

S.2 Use of the social exclusion index for migrants requires further research

The second research question addressed in this study related to the suitability of the 
index for measuring social exclusion among Western and nonWestern migrants in the 
Netherlands. With this in mind, part of the data collection was carried out using a panel 
consisting largely of (first and secondgeneration) migrants. Analysis showed that non
Western migrants and natives who are comparable in terms of background characteristics 
also give comparable responses on the social exclusion index. The index thus proved suit
able for use as an instrument to measure social exclusion for a proportion of migrants. 
Further research is needed to determine to what extent this applies for nonWestern 
migrants as a total group and for Western migrants.

S.3 Two indicators for material deprivation

There is little policy in the Netherlands specifically aimed at combating social exclusion; 
the Dutch government gives priority to tackling poverty and problematic debt. Policy to 
combat social exclusion tends to be organised more at European level. The Europe 2020 
strategy sets a target of reducing the number of people who ‘are a risk of poverty or social 
exclusion’ by 20 million in 2020. However, the European Commission applies a narrow 
definition of social exclusion, based purely on the presence of material deficits. Material 
deprivation is equated to a lack of at least four out of nine durable goods and provisions.
In our approach, material deprivation is one of the four theoretical dimensions that form 
the basis of social exclusion. We identify whether there are material deficits using four 
questions focusing on the adequacy of a person’s income for a number of general pur
poses, such as visiting family and friends and the ability to meet unexpected expenses. 
By including a number of extra questions in the survey, we were able to emulate the eu 
indicator and investigate whether the two measurements produce comparable results.
The outcomes confirm this to be the case. Not only is there a close relationship between 
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the indicators, they are moreover both associated with the same background charac
teristics. As expected, material deprivation is relatively common among people who 
are loweducated, unemployed and have an incapacity for work, as well as among  single 
persons and loneparent families, people living in rented homes and nonWestern 
migrants.
The eu indicator has been criticised in some quarters on the basis that a number of 
the consumer goods featured in the questionnaire (e.g. a colour television) are present 
in virtually all households in the prosperous countries of Western Europe. The risk of 
material deprivation therefore reduces by definition, leading to an underestimate of the 
number of deprived people. This also appears to apply for the Netherlands: according to 
the official eu figures, only 2.3% of the adult population were classed as deprived in 2012. 
The questions in our index appear to contain less cultural bias, thus reducing the risk of 
artificial differences between regions in the number of deprived people.

S.4 Implications for follow-up research

This study has shown that the new index appears to be suitable as a means of establish
ing social exclusion, but that using an online research panel does not enable statements 
to be made about the extent of social exclusion in the population as a whole, because 
this would lead to an underestimate – possibly considerable – of the extent of the prob
lem. To determine the prevalence of social exclusion, it would be necessary to draw 
a ‘fresh’ sample, in which the representativeness of the respondents is the primary 
consideration. Data collection could take place partly via the Internet, but would also 
require some personal interviews; that would increase the likelihood of reaching people 
with lower reading and writing skills, or people who are less confident in using a com
puter and/or the Internet. Regularly monitoring social exclusion would then provide an 
insight into developments in the size of the problem in the Netherlands.

A second conclusion based on this study is that our social exclusion index appears in 
principle to be suitable for use among nonWestern migrants as well, but that the chal
lenge once again lies in obtaining a representative sample. Earlier research among the 
four main minority groups in the Netherlands (people of Turkish, Moroccan, Surinamese 
and Antillean or Aruban origin) has delivered promising results using a mixedmode 
approach, in which the questionnaires are completed both online and via personal 
interviews. Translating the questions into the mother tongue of the respondents and 
using bilingual fieldworkers could help ensure that people with a low or very low edu
cation level and people with a poor command of Dutch are also included in the study 
(Korte en Dagevos 2011).

Another important (and large) section of the population was left out of this study 
entirely, namely children and young people aged up to 18 years. An earlier study by scp 
(Roest et al. 2010) found that 3% of all children aged 517 years were fairly or very socially 
excluded, while a further 8% were excluded to some extent. In total, the number of chil
dren and young persons affected in this age category is almost 275,000. Determining 
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the extent of social exclusion within this group would require a separate measurement 
instrument which is tailored to their experiential world. The study by Roest et al. (2010) 
marks a first step in this direction. It may be that the time is right to develop this instru
ment further and to convert it into a manageable, concise set of questions. This would 
provide a simple means of determining over time the extent to which children are faced 
with accumulations of social, cultural and material disadvantage.
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