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Samenvatting

Eén van de uitdagingen van het huidige overheidsbeleid zoals verwoord in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is om mensen met beperkingen in de 
samenleving te laten meedoen. Met inclusief beleid wil de overheid voorkomen dat 
mensen met beperkingen in een uitzonderingspositie terechtkomen. Inclusief beleid 
houdt in dat de samenleving ook toegankelijk is voor mensen met beperkingen en 
dat zij net als iedereen kunnen meedoen, liefst zonder dat hier specifi eke voorzienin-
gen voor nodig zijn. Daar staat tegenover een eigen verantwoordelijkheid van burgers 
om die deelname naar tevredenheid in te vullen (tk 2005/2006; tk 2004/2005). Sinds 
1 januari 2007 is mede in dit kader de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 
werking getreden, waarmee de overheid de participatie van mensen met beperkingen 
wil faciliteren op tal van terreinen, zoals arbeid, sport en uitgaansleven.

Dit is niet voor niets. De ervaring is dat participatie niet vanzelfsprekend is: 
mensen met beperkingen participeren op allerlei terreinen minder dan mensen 
zonder beperkingen (De Klerk 2007; Van den Brink-Muinen et al. 2007; Cardol et al. 
2006; Kooiker et al. 2006; De Klerk 2002; Heijmans et al. 2002). Sommige mensen 
met beperkingen lukt dit beter dan anderen. Zij vinden werk dat hen past en in staat 
stelt om naar tevredenheid te participeren en hun dagelijkse leven te leiden. In dit 
onderzoek zijn we nagegaan hoeveel mensen met een chronische ziekte en een lang-
durige lichamelijke beperking tevreden meedoen aan de samenleving. Uit de eer-
dergenoemde studies blijkt dat arbeid het terrein is waar de grootste obstakels voor 
participatie liggen. Bovendien is arbeid een belangrijk terrein, onder meer omdat het 
inkomen verschaft, maar ook sociale contacten en sociaal aanzien. Daarom zoomen 
we hier in op arbeidsparticipatie.

Werk vatten we ruim op. Naast de deelname aan betaald werk nemen we ook de 
deelname aan vrijwilligerswerk in ogenschouw. Voor veel jongere gehandicapten is 
vrijwilligerswerk een opstapje naar betaald werk en voor veel oudere gehandicapten 
een zinvolle activiteit na hun pensionering.

‘Meedoen’ kan op verschillende manieren opgevat worden. Een manier is om het 
hebben van werk te beschouwen als ‘meedoen’. Dat vinden wij een te beperkte opvat-
ting van meedoen. Niet alleen het hebben van werk, maar het hebben van volwaar-
dig werk dat een zinvolle invulling geeft aan iemands leven is van belang. Daarom 
defi niëren we tevreden meedoen als: het vervullen van sociale en maatschappelijke 
rollen, al dan niet met ondersteuning, op een voor de persoon zinvolle manier (vgl. 
Cardol et al. 2006). Deze defi nitie heeft twee aspecten: a) het vervullen van sociale 
rollen, zoals het hebben van een betaalde baan of vrijwilligerswerk, en b) op een voor 
de persoon zinvolle manier (bv. een positieve evaluatie door de persoon van de baan 
of het vrijwilligerswerk).

In ons onderzoek onder mensen met een chronische ziekte en een langdurige 
lichamelijke beperking hebben we daarom niet alleen gekeken of zij betaald werk 
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of vrijwilligerswerk verrichten maar ook of ze tevreden (of gelukkig) zijn met hun 
huidige leven. De achterliggende gedachte is dat werk een belangrijk onderdeel van 
iemands leven is dat bijdraagt aan iemands levensgeluk en tevredenheid met het 
bestaan.

Aan de hand van deze twee criteria – (1) het verrichten van betaald werk en/of 
vrijwilligerswerk en (2) tevreden zijn met het huidige leven – hebben we met behulp 
van het Patiëntenpanel Chronisch Zieken (ppcz-2) bepaald hoeveel mensen met een 
chronische ziekte en beperking tevreden meedoen.

Daarmee stellen we vanzelfsprekend ook vast hoeveel personen niet naar hun 
tevredenheid meedoen, dat wil zeggen, geen betaalde arbeid of vrijwilligerswerk 
verrichten en ontevreden zijn met hun huidige leven. Daarnaast kwamen tijdens het 
onderzoek nog twee groepen in beeld: personen die wel werk verrichten maar onte-
vreden zijn, en mensen die geen werk verrichten maar wel tevreden met het leven zijn.

Volgens onze defi nitie doet 16% van de mensen met een chronische ziekte en 
lichamelijke beperkingen tevreden mee aan de arbeidsmarkt (incl. vrijwilligers-
werk). Een derde van dezelfde groep neemt niet deel aan betaalde arbeid of vrijwil-
ligerswerk en is ontevreden met het leven dat ze leiden. In vergelijking met chronisch 
zieken zonder beperkingen en mensen zonder beperkingen in de (potentiële) 
beroepsbevolking is dat aandeel hoog. Daarnaast zijn vier op de tien personen met 
een chronische ziekte en lichamelijke beperkingen tevreden met het leven dat ze 
leiden, al verrichten ze geen betaald werk of vrijwilligerswerk.

In de potentiële beroepsbevolking van 18-65-jarige personen met een chronische 
ziekte en lichamelijke beperkingen ligt het aandeel tevreden deelnemers hoger (22%) 
maar is nog altijd lager dan het aandeel ontevreden niet-werkenden (35%) of het 
aandeel tevreden niet- werkenden (35%). De verschillen in aandeel tussen drie onder-
zochte typen lichamelijke beperkingen (in beweging, zien en horen) zijn niet erg 
groot. Alleen personen met een gehoorbeperking wijken iets meer af van de gemid-
delde groep. Zij zijn vaker tevreden.

In vergelijking met de totale groep van personen met een chronische ziekte en 
lichamelijke beperkingen, die voornamelijk bestaat uit ouderen (gemiddelde leeftijd 
64 jaar), vrouwen (tweederde) en mensen met een lage sociaaleconomische status, 
zijn de personen die werken en tevreden zijn relatief jonger (gemiddeld 59 jaar), is de 
man-vrouwverhouding evenwichtiger en komen ernstige beperkingen in het alge-
meen minder vaak voor.

Op welke kenmerken onderscheiden de tevreden deelnemers zich van minder 
tevreden werkenden en niet-werkenden met beperkingen? Volgens onderzoek naar 
de maatschappelijke participatie van mensen met beperkingen maken met name 
leeftijd, sociaaleconomische status en ernst van de lichamelijke beperkingen het 
verschil tussen wel of niet meedoen. Maar geldt dat ook voor tevreden meedoen? 
In een eerste model is uitgegaan van de volgens de literatuur relevante kenmerken: 
demografi sche en sociaaleconomische kenmerken en lichamelijke beperkingen. Drie 
(van de onderzochte) kenmerken blijken tevreden werkenden goed te onderscheiden 
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van minder tevreden niet-werkenden: de ernst van bewegingsbeperking, leeftijd en 
opleidingsniveau.

Halen we overigens het tevreden meedoen meer uit elkaar en onderzoeken we de 
elementen werk en tevredenheid apart, dan blijkt dat de deelname aan werk door een 
combinatie van bewegingsbeperking en leeftijd voorspeld te worden en tevredenheid 
door een combinatie van bewegingsbeperking en opleidingsniveau.

Maar we hebben hier nog maar naar een beperkt aantal kenmerken geanalyseerd. 
Een model met deze kenmerken samen kan ongeveer de helft (54%) de personen juist 
toewijzen als meer of minder tevreden werkenden en niet-werkenden. Dat betekent 
dat de andere helft van de groep niet correct toegewezen wordt. In vervolgonderzoek 
zou bekeken kunnen worden of competenties (zoals sociale vaardigheden en coping-
vaardigheden) de voorspellingskracht van het model verbeteren.

Zal de groep tevreden werkenden in de toekomst toenemen? Een applicatie van 
een rekenmodel kan inschatten welke effecten een verandering in de input (de 
persoonskenmerken) heeft op de output: de verdeling tussen tevreden werkende en 
minder tevreden niet-werkende personen. De applicatie laat met andere woorden 
zien welke effecten veranderingen in de demografi sche en sociaaleconomische 
samenstelling van de groep hebben op de verhouding tussen tevreden en minder 
tevreden werkenden en niet-werkenden.

Wat zou er bijvoorbeeld veranderen wanneer de belemmeringen in bewegen door 
de inzet van nieuwe hulpmiddelen verminderd zou worden? Het model laat zien dat 
het aandeel tevreden werkenden zou toenemen en het aandeel tevreden niet-werken-
den zou dalen. Een ander voorbeeld is het effect van een mogelijke stijging van het 
gemiddelde opleidingsniveau van mensen met beperkingen. Het model laat zien dat 
het aandeel tevreden werkenden dan zou toenemen en het aandeel tevreden niet-wer-
kenden zou dalen.

De effecten zijn bekeken bij de gehele bevolking en de potentiële beroepsbevol-
king (18-65 jaar). In beide gevallen zijn de meest substantiële effecten te verwachten 
van veranderingen in het niveau van bewegingsbeperkingen, opleidingsniveau en 
leeftijd. De eerste twee bieden handvatten voor beleid, de laatste is een demografi sch 
gegeven.
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1 Meedoen aan de samenleving

‘De Wmo heeft als doel dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Maar mee-
doen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Ouderdom, handicap, sociaaleco-
nomische klasse of “moeilijkheden thuis” kunnen hindernissen opwerpen om volop 
in de maatschappij te participeren. De Wmo stelt mensen in staat om mee te doen. 
Zodat mensen zichzelf beter kunnen redden.’ (http://www.minvws.nl/
dossiers/wmo).

‘Meedoen’ is de kernachtige samenvatting van een van de beoogde hoofddoelen 
van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die op 1 januari 
2007 in werking is getreden, namelijk het vergroten van de deelname aan de samen-
leving van kwetsbare groepen zoals mensen met beperkingen en kwetsbare ouderen.

In deze studie defi niëren we ‘meedoen’ als maatschappelijke participatie: het 
vervullen van sociale en maatschappelijke rollen, al dan niet met ondersteuning, op 
een voor de persoon zinvolle manier (cf. Cardol et al. 2006). Deze defi nitie heeft twee 
aspecten: a) het vervullen van sociale rollen (bv. het hebben van een betaalde baan of 
vrijwilligerswerk) en b) op een voor de persoon zinvolle manier (dat wil zeggen pas-
send bij mogelijkheden, talenten en behoeften en leidend tot tevredenheid).

De ervaring is dat maatschappelijke participatie niet vanzelfsprekend is: mensen 
met beperkingen participeren op allerlei terreinen minder dan mensen zonder 
beperkingen (De Klerk 2007; Van den Brink-Muinen et al. 2007; Cardol et al. 2006; 
Kooiker et al. 2006; De Klerk 2002; Heijmans et al. 2002). In dit onderzoek willen we 
nagegaan hoeveel mensen met een chronische ziekte en een langdurige lichamelijke 
beperking tevreden meedoen aan de samenleving. Uit de eerdergenoemde studies 
blijkt dat arbeid het terrein is waar de grootste obstakels voor participatie liggen. 
Bovendien is arbeid een belangrijk sociaal terrein, omdat het niet alleen inkomen 
verschaft, maar ook contacten en sociaal aanzien. Daarom zoomen we hier in op 
arbeidsparticipatie. Naast de deelname aan betaald werk nemen we ook de deelname 
aan vrijwilligerswerk in ogenschouw. Voor veel jongere gehandicapten is vrijwil-
ligerswerk een opstapje naar betaald werk en voor veel oudere gehandicapten een 
zinvolle activiteit na hun pensionering.
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2 Evenredige en evenwaardige participatie

In deze studie nemen we een voorbeeld aan Amerikaanse, Canadese en Vlaamse 
studies naar inclusief beleid voor mensen met beperkingen zoals de studies naar de 
gevolgen van de Americans with Disabilities Act (cf. Stephens et al. 2005), de Canadese 
monitor Advancing the inclusion of persons with disabilities (Offi ce for Disability Issues 
2005) en de Vlaamse Inclusiespiegel (Ruts 2006). Met inclusief beleid wil de ook de 
Nederlandse overheid voorkomen dat mensen met beperkingen in een uitzonde-
ringspositie terechtkomen. Inclusief beleid houdt in dat de samenleving toegankelijk 
is voor mensen met beperkingen en dat zij net als iedereen kunnen meedoen, liefst 
zonder dat hier specifi eke voorzieningen voor nodig zijn. Daar tegenover staat een 
eigen verantwoordelijkheid om die deelname naar tevredenheid vorm te geven (tk 
2005/2006; tk 2004/2005).

In de Vlaamse inclusiespiegel wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘evenredige 
participatie’ (bv. gelijke toegang tot de arbeidsmarkt) en ‘evenwaardige participatie’ 
(bv. gelijke waardering van werk) (Ruts 2006). Evenredige participatie houdt in dat 
mensen met beperkingen in gelijke mate deelnemen aan de arbeidsmarkt (en vrijwil-
ligerswerk) als mensen zonder beperkingen (Ruts 2006). Evenredige participatie 
komt globaal overeen met de impliciete defi nitie van het Nederlandse overheidsbe-
leid (cf. De Klerk 2007). Evenwaardige participatie sluit beter aan bij onze defi nitie 
van maatschappelijke participatie, waarin naast participatie ook het vervullen van 
sociale rollen en op een zinvolle manier werken centraal staan. Evenwaardige parti-
cipatie betekent dat mensen niet alleen in gelijke getale deelnemen aan werk, maar 
ook even (veel of weinig) tevreden zijn met hun werk en leven als mensen zonder 
beperkingen. Tevredenheid in enge zin is het tevreden zijn met je werk, tevreden-
heid in brede zin is gelukkig zijn ofwel tevreden zijn met het leven in het algemeen. 
We gebruiken hier de termen ‘geluk’ en ‘tevredenheid met het leven’ als synoniemen 
(vgl. Veenhoven 2002).

Verschillende studies laten zien dat evenredige participatie niet altijd samengaat 
met evenwaardige participatie (Kwekkeboom et al. 2006; Van Campen et al. 2006). 
In de praktijk evalueert de overheid haar doelstellingen veelal aan de beschikbare 
cijfers over evenredige participatie (m.n. arbeidsparticipatiegraad). Om haar doelstel-
ling van ‘volwaardig deelnemen van mensen met beperkingen aan de samenleving’ 
(tk 2005/2006) te kunnen evalueren zou zij ook cijfers over de evenwaardige deelname 
in ogenschouw kunnen nemen.

Deze studie gaat in op de achterliggende redenen voor verschillen in evenwaardige 
participatie. Hierover is nog nauwelijks literatuur. Wel zijn er algemene verklaringen 
van verschillen in enerzijds arbeidsparticipatie en anderzijds tevredenheid of geluk, 
die inzicht geven in de achterliggende mechanismen van evenwaardige participatie.
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Verklaringen voor verschillen in participatie
De gedachte van het inclusief beleid steunt op theorieën die stellen dat de samenle-
ving minder toegankelijk is voor mensen met beperkingen en dat zij daarom minder 
werken. Dat varieert van ontoegankelijke gebouwen en werkplekken die niet zijn 
aangepast tot vervoersvoorzieningen om bij het werk te komen (vgl. tk 2003/2004a).

Naast de fysieke omgeving van mensen met beperkingen is ook de sociale omge-
ving van invloed. Mensen met beperkingen hebben gemiddeld een kleiner sociaal 
netwerk en dat betekent dat ze minder makkelijk aan werk komen, enerzijds omdat 
ze de contacten missen en anderzijds omdat ze minder steun van het sociale netwerk 
krijgen (De Boer et al. 2006).

Maar ook de individuele hulpbronnen van personen verklaren verschillen in parti-
cipatie. Veel mensen met beperkingen hebben een lage opleiding. Daardoor hebben 
ze minder kansen op de arbeidsmarkt, komen terecht in de lager betaalde banen en 
verwerven minder inkomen. Er is een wisselwerking tussen het hebben van beper-
kingen en sociaaleconomische status.

Naast de door scholing verkregen cognitieve en praktische vaardigheden zijn ook 
de psychosociale vaardigheden van belang. Mensen met beperkingen komen moei-
lijker aan een baan, omdat ze meer obstakels moeten overwinnen. De een lukt dat 
beter dan de ander, omdat de een assertiever is dan de ander of makkelijker contac-
ten legt dan de ander (Kooiker et al. 2006).

Samenvattend: verklaringen voor onevenredige arbeidsparticipatie van mensen 
met beperkingen zijn enerzijds te vinden in hun omgeving (de fysieke ontoegan-
kelijkheid van de samenleving en een klein sociaal netwerk) en anderzijds in hun 
persoonlijke hulpbronnen (opleiding en psychosociale vaardigheden).

Verklaringen voor verschillen in geluk
Vroeger werd gedacht dat een verhoging van de welvaart vanzelf zou leiden tot een 
verhoging van het geluk. Op persoonsniveau zou dat betekenen dat met de toename 
van het inkomen of het stijgen van de sociaaleconomische status het geluksniveau 
van burgers zou stijgen. Dit hangt vanzelfsprekend nauw samen met het hebben van 
een baan. Een goede baan zou een garantie zijn voor geluk. Later werd deze gedachte 
gecorrigeerd door empirisch onderzoek. Ten eerste bleken mensen die meer gaan 
verdienen niet gelukkiger te worden en op nationaal niveau heeft de welvaartstijging 
in de laatste halve eeuw niet tot een evenredige stijging in het geluksniveau in de 
bevolking geleid (Lane 2000; Veenhoven 2004; Layard 2005). Verschillende studies 
lieten zien dat niet het salaris maar de uitdagingen en vooruitzichten belangrijker 
determinanten van arbeidssatisfactie zijn (Gersthuizen 2007; De Beer 2001).

Verwant hieraan stellen anderen dat een breed en goed functionerend sociaal 
netwerk belangrijker is voor iemands geluk dan het hebben van een goede baan en 
sociale status. De sociaal-emotionele status is belangrijker dan de sociaaleconomi-
sche status (Veenhoven 2004).
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Verschillen in gezondheid verklaren ook verschillen in geluk (kwaliteit van leven), 
met name door de belemmeringen die aandoeningen en beperkingen met zich 
kunnen brengen in het dagelijks functioneren (Cummins et al. 2004; vtv 2006). 
Mensen met beperkingen ondervinden zowel op het lichamelijke als het psycho-
sociale vlak belemmeringen in het uitvoeren van dagelijkse taken zoals werk, huis-
houden en vrienden bezoeken (Van Campen 2006).

Figuur 1 schetst hoe de determinanten van participatie en tevredenheid indirect van 
invloed zijn op het ‘tevreden meedoen’ van personen met een chronische ziekte en 
langdurige lichamelijke beperkingen. Merk op dat de determinanten van participatie 
en tevredenheid ten dele verschillend, ten dele hetzelfde zijn.
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3 Vraagstelling en methode van onderzoek

De algemene vraag van het onderzoek ‘Welke personen met een chronische ziekte 
en lichamelijke beperkingen nemen deel aan de arbeidsmarkt en/of het vrijwilli-
gerswerk en zijn tevreden met hun leven in het algemeen?’ beantwoorden we in vier 
stappen:
1 Hoe groot is de groep van tevreden werkenden onder mensen met een chronische 

ziekte en lichamelijke beperkingen?
2 Wat zijn de kenmerken van tevreden werkenden?
3 Op welke kenmerken onderscheiden ze zich van minder tevreden mensen met 

beperkingen?
4 Welke factoren bepalen de omvang van de groep in de toekomst?

Bestand
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het databestand van het Patiëntenpa-
nel Chronisch Zieken 2 (ppcz-2). Dit is een panelbestand van circa 1750 chronisch 
zieken, inclusief circa 600 mensen met langdurige lichamelijke beperkingen. Het 
panel is gevolgd in de jaren 2002-2004. Zie Rijken en Spreeuwenberg (2004) voor de 
verantwoording.

Om vergelijkingen met de potentiële beroepsbevolking te maken is daarnaast 
gebruik gemaakt van de pols (Permanent onderzoek leefsituatie) bestanden van het 
cbs, jaargangen 2003 en 2004 (zie www.cbs.nl voor de onderzoeksverantwoording).

Meetinstrumenten

oeso maat van de ernst van langdurige lichamelijke beperkingen
De aard en de ernst van langdurige lichamelijke beperkingen zijn in dit onderzoek 
gemeten met de vragenlijst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (oeso). Deze bestaat uit zeven vragen over horen, zien en beperkingen 
bij het bewegen (zie kader). Een persoon heeft ernstige beperkingen wanneer hij een 
van de vragen met ‘kan niet’ beantwoordt, matige beperkingen wanneer hij een van 
de vragen ‘met grote moeite’ beantwoordt (en verder geen vragen met ‘kan niet’), 
lichte beperkingen wanneer hij tenminste eenmaal ‘met enige moeite’ antwoordt. 
Op grond van deze regels is een totaalscore te berekenen en afzonderlijke scores 
voor horen, zien en bewegen. De psychometrische kenmerken van de oeso-indicator 
zijn gerapporteerd in Botterweck et al. (2001).
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OESO-items

Horen
– Kunt u een gesprek volgen in een groep van drie of meer personen?

(zo nodig met hoorapparaat)
– Kunt u met één andere persoon een gesprek voeren? (zo nodig met hoorapparaat)

Zien
– Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine letters in de krant te kunnen lezen?

(zo nodig met bril of contactlenzen)
– Kunt u op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkennen?

(zo nodig met bril of contactlenzen)

Beweging
– Kunt u een voorwerp van 5 kilo, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 10 meter dragen?
– Kunt u als u staat, bukken en iets van de grond oppakken?
– Kunt u 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan? (zo nodig met stok)

Antwoordcategorieën
1 ja, zonder moeite
2 ja, met enige moeite
3 ja, met grote moeite
4 nee, dat kan ik niet

Bron: CBS (POLS-GEA)

De totaalscore van de oeso schaal is gebaseerd op alle bovengenoemde items en 
resulteert in vier categorieën: geen, lichte, matige of ernstige beperkingen. Op 
grond van eerder vergelijkend onderzoek van de oeso-schaal met de scp-maat voor 
lichamelijke beperkingen blijkt dat de categorieën ‘matig’ en ‘ernstige’ beperkingen 
een goede schatting geven van de groep van mensen met langdurige lichamelijke 
beperkingen. De oeso-schaal is daarom gedichotomiseerd in twee categorieën: 
geen beperkingen (= geen of lichte beperkingen) en wel een beperking (= matige of 
ernstige beperkingen).

Deelname aan betaald werk en vrijwilligerswerk
In het panel zijn onder meer de volgende twee vragen over deelname aan betaald 
werk en vrijwilligerswerk aan de deelnemers gesteld:
– Verricht u momenteel betaald werk (als werknemer of zelfstandig ondernemer)?
– Verricht u momenteel vrijwilligerswerk voor een organisatie, instelling of vereniging?

Personen die op een van de twee vragen ‘ja’ antwoorden werden aan de categorie 
‘werkenden’ toegewezen, de resterende personen aan de groep ‘niet-werkenden’. 
In 2002 en 2003 werden dezelfde vragen gesteld. In de pols-bestanden is alleen de 
deelname aan betaald werk te achterhalen.
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Geluk en tevredenheid met het leven
Geluk wordt in onderzoek doorgaans gemeten met de vraag naar de tevredenheid 
met het huidige leven (Veenhoven 2002). Aan het panel is in 2002 en 2003 de vol-
gende vraag gesteld:
– In welke mate bent u tevreden met het leven dat u op dit moment leidt?
 (buitengewoon tevreden / zeer tevreden / tevreden / tamelijk tevreden / niet zo 

tevreden)

De eerste drie antwoordcategorieën zijn samengenomen tot de categorie ‘tevreden’ 
en de laatste twee categorieën tot de categorie ‘ontevreden’. In pols wordt dezelfde 
vraag naar tevredenheid gesteld en zijn de categorieën op identieke wijze samenge-
nomen.

Achtergrondvariabelen
Bij de verklarende analyses is verder gebruik gemaakt van de volgende achtergrond-
variabelen: geslacht, leeftijd, comorbiditeit (twee of meer chronische aandoenin-
gen), nettohuishoudinkomen (in 16 klassen) en hoogste behaalde opleidingsniveau 
(in 8 niveaus).
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4 Gelukkige werkenden

In dit hoofdstuk wordt de volgende vraagstelling beantwoord: Hoe groot is de groep 
van gelukkige werkenden onder mensen met een chronische ziekte en lichamelijke 
beperkingen?

Aan het panel zijn in 2002 en 2003 de lichamelijke beperkingen, de deelname aan 
betaald werk en vrijwilligerswerk en de tevredenheid met het huidige leven gevraagd. 
We rapporteren eerst over de gegevens van 2002 en zullen daarna bij wijze van 
controle dezelfde analyses op de gegevens van 2003 uitvoeren. Vergelijking van de 
resultaten van 2002 en 2003 geeft aan hoe robuust de uitkomsten zijn.

In 2002 namen 2264 personen met een chronische aandoening deel aan het panel. 
600 hiervan hadden een matige of ernstige langdurige lichamelijke beperking. In 
de groep van 600 verrichten 52 personen betaald werk (de helft parttime, de andere 
helft fulltime) en 87 personen vrijwilligerswerk. 356 van de 600 personen waren 
tevreden met hun leven en 244 ontevreden.

Net als in de totale bevolking is er onder personen met een chronische ziekte en 
lichamelijke beperkingen een verband tussen werk en geluk (zie tabel 4.1). Werken-
den zijn gelukkiger dan niet-werkenden. Dat geldt zowel voor personen die betaald 
werk als personen die vrijwilligerswerk verrichten.

Tabel 4.1
Geluk van chronisch zieken met een lichamelijke beperking naar werktype, 2002 (horizontaal 
gepercenteerd)

ontevreden tevreden sign. n

betaald werk *

nee 42 58 548

ja 27 73 52

vrijwilligerswerk *

nee 43 57 513

ja 26 74 87

betaald werk en/of vrijwilligerswerk *

nee 44 56 470

ja 27 73 130

totaal 41 59  600

* signifi cant (p < 0,05).

Bron: PPCZ2’02-’04 (SCP-bewerking)
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Deze tabel laat echter niet de omvang van de groepen gelukkig werkenden en 
anderen zien. Daarom is vervolgens een classifi catie met vier groepen geformeerd 
in de steekproef van chronisch zieken met langdurige beperkingen, met de volgende 
verdeling als resultaat:
– 35% van de personen werkt niet en is ontevreden met het leven dat ze leiden;
– 16% van de personen werkt wel en is tevreden met het leven dat ze leiden;
– 44% van de personen met beperkingen werkt niet en is tevreden met het leven dat 

ze leiden;
– 6% van de personen werkt wel en is ontevreden met het leven dat ze leiden.

Vervolgens is deze analyse herhaald op de metingen in 2003, hetgeen resulteerde in 
vrijwel dezelfde uitkomsten. In de groep van 554 mensen met een chronische ziekte 
en lichamelijke beperkingen (kleiner aantal door uitval in het panel) is de verdeling:
– 34% van de personen werkt niet en is ontevreden met het leven dat ze leiden;
– 18% van de personen werkt wel en is tevreden met het leven dat ze leiden;
– 42% van de personen werkt niet en is tevreden met het leven dat ze leiden;
– 6% van de personen werkt wel en is ontevreden met het leven dat ze leiden.

De gegevens van het panel bieden de mogelijkheid om deze verdeling te vergelijken 
met die van chronisch zieken zonder (d.w.z. geen of lichte) langdurige lichamelijke 
beperkingen.

De pols enquêtes van het cbs bieden vervolgens de mogelijkheid om de verde-
ling te bekijken in de potentiële beroepsbevolking van 18-65 jaar, al is daar alleen 
naar arbeidsparticipatie (12 uur of meer in de week) en niet naar vrijwilligerswerk 
gevraagd. De vragen naar beperkingen (oeso) en de tevredenheid met het huidige 
leven zijn in pols en ppcz2 identiek.

Tabel 4.2 laat de verdeling zien van de vier genoemde groepen in drie populaties:
1 mensen met een chronische ziekte en langdurige lichamelijke beperkingen;
2 chronisch zieken zonder langdurige lichamelijke beperkingen en
3 personen uit de potentiële beroepsbevolking zonder langdurige lichamelijke 

beperkingen.

De verdeling in 2002 laat zien dat de groep ontevreden niet-werkenden onder chro-
nisch zieken met beperkingen relatief groter is dan onder chronisch zieken zonder 
beperkingen. Bijna vanzelfsprekend is dan ook de groep van tevreden werkenden 
onder chronische zieken met beperkingen kleiner dan onder chronisch zieken 
zonder beperkingen. Opvallend is dat in beide groepen het aandeel tevreden niet-
werkenden groot is (38% en 44%). Hetzelfde patroon vinden we in de data van 2003.

Tabel 4.2 laat tevens zien dat een derde van de personen met een chronische ziekte 
en lichamelijke beperkingen niet deelneemt aan betaalde arbeid of vrijwilligerswerk 
en ontevreden is met het leven dat ze leiden. In vergelijking met chronisch 
zieken zonder beperkingen en mensen zonder beperkingen in de potentiële 
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beroepsbevolking is dat aandeel hoog. Daarnaast zijn vier op de tien personen met 
een chronische ziekte en lichamelijke beperkingen tevreden met het leven dat ze 
leiden, al verrichten ze geen betaald werk of vrijwilligerswerk.

Tabel 4.2
Deelname aan betaald werk en/of vrijwilligerswerk en tevredenheid met het huidige leven, 
2002/2003 (verticaal gepercenteerd)

 

chronisch zieken met 
langdurige lichamelijke 
beperkingena

chronisch zieken 
zonder beperkingena

potentiële beroeps-
bevolking zonder 
beperkingenb 

 2002 2003 2002 2003 2002 2003

werkt wel en is tevreden met 
het leven dat ze leiden. 16 18 46 46 67 66

werkt wel en is ontevreden 
met het leven dat ze leiden. 6 6 8 7 7 6

werkt niet en is tevreden met 
het leven dat ze leiden. 44 43 38 39 23 24

werkt niet en is ontevreden 
met het leven dat ze leiden. 35 34 9 9 4 5

(n) = 600 554 1191 1009 4302 4834

a  15 jaar en ouder.
b  Arbeidsparticipatie bij 18-65-jarigen.

Bron: PPCZ2’02-’04, POLS’02-’03 (SCP-bewerking)

Verdeling binnen specifi eke groepen
Het zou kunnen zijn dat de verdeling binnen specifi eke groepen anders ligt, bijvoor-
beeld voor mannen en vrouwen of voor 65-plussers en 65-minners. Of dat het type 
beperking een rol speelt. In tabel 4.3 is de verdeling binnen de genoemde demogra-
fi sche groepen weergegeven en in tabel 4.4 binnen groepen van personen met een 
bewegings-, een gehoor- of een gezichtsbeperking.

Tabel 4.3 toont verschillende verdelingen tussen demografi sche groepen wat vooral 
terug te voeren is op verschillen in arbeidsparticipatie. 65-minners en mannen ver-
richten vaker betaald werk en daarom zijn de groepen van werkenden groter. Onder 
65-plussers vinden we minder (on)tevreden werkenden (want minder werkend, maar 
gemiddeld even tevreden als 65-minners). Er is een zeer grote groep die niet werkt 
en tevreden is (51%). Onder vrouwen is de groep tevreden werkenden kleiner (want 
ze werken minder) en is de groep tevreden werkenden groot (bijna de helft). Merk op 
dat mannen met beperkingen meer werken dan vrouwen maar dat beide geslachten 
gemiddeld wel even tevreden zijn.
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Tabel 4.3
Verdeling van vier groepen van chronisch zieken met een lichamelijke beperking naar 
demografi sche kenmerken, 2002 (in procenten)

 < 65 jaar ≥ 65 jaar  man vrouw totaal

werkend en tevreden 22 10 22 13 16

werkend en ontevreden 9 3 7 5 6

niet-werkend en tevreden 35 51 38 47 44

niet-werkend en ontevreden 35 35 34 35 35

(n) = 281 319  207 393 600

Bron: PPCZ2’02-’04 (SCP-bewerking)

Tabel 4.4 laat zien dat de verschillen in werk en geluk tussen de drie typen 
beperkingen niet erg groot zijn. Alleen personen met een gehoorbeperking wijken 
iets meer af van de gemiddelde groep. Mensen met een gehoorbeperking die werken 
zijn in het algemeen vaker tevreden. Alle typen zijn gemiddeld ongeveer even 
tevreden.

Tabel 4.4
Verdeling van vier groepen van chronisch zieken met een lichamelijke beperking naar type 
beperking, 2002 (in procenten)

bewegings- beperking gehoor- beperking visuele beperking totaal

werkend en tevreden 14 18 12 16

werkend en ontevreden 5 9 7 6

niet-werkend en tevreden 43 35 45 44

niet-werkend en ontevreden 38 37 36 35

(n) = 502 116 134 600

Bron: PPCZ2’02-’04 (SCP-bewerking)
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5 Onderscheidende persoonskenmerken

In dit hoofdstuk worden de volgende vraagstellingen behandeld: Wat zijn de sociale 
kenmerken van tevreden deelnemers? En op welke kenmerken onderscheiden meer 
en minder tevreden mensen met beperkingen zich van elkaar?

Na een schatting van de omvang van de vier groepen in de vorige paragraaf geven we 
in deze paragraaf een eerste beschrijving van de vier groepen aan de hand van de preva-
lenties van beperkingen en de demografi sche en sociaaleconomische samenstelling.

Eerst geven we in tabel 5.1 de kenmerken van werkenden en in tabel 5.2 de ken-
merken van gelukkigen apart weer om vervolgens in tabel 5.3. de kenmerken van de 
in het vorige hoofdstuk bepaalde vier groepen weer te geven binnen de populatie van 
mensen met een chronische ziekte en lichamelijke beperkingen in 2002. Van het lijstje 
van determinanten dat we eerder afl eidden (zie hoofdstuk 2), beperken we ons hier tot 
gezondheids-(beperkingen), demografi sche en sociaaleconomische kenmerken.

Tabel 5.1 laat zien dat chronisch zieken met lichamelijke beperkingen die werken 
vaker een matige dan een ernstige beperking hebben, minder vaak meer chronische 
aandoeningen hebben, vaker jonger zijn en minder vaak een lage opleiding en een 
laag inkomen hebben.

Tabel 5.1
Kenmerken van werkendena en niet-werkenden chronisch zieken met een langdurige lichamelijke 
beperking, 2002 (in procenten)

 werkend niet-werkend totaal

beperkingen

ernst 

matige beperking 65 41 46

ernstige beperking 35 59 54

type

bewegingsbeperking 74 87 84

gehoorbeperking 25 18 19

gezichtsbeperking 20 23 22

comorbiditeitb 32 44 41

demografi e

leeftijd

15-34 jaar 6 2 3

35-64 jaar 60 38 43

a Verricht betaald werk of vrijwilligerswerk.
b Twee of meer chronische aandoeningen.

Bron: PPCZ2’02-’04 (SCP-bewerking)
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Tabel 5.1 (vervolg)

 werkend niet-werkend totaal

≥ 65 jaar 34 59 54

vrouwen 55 68 66

alleenstaand 23 30 28

SES

lage opleiding (geen, basisonderwijs, lager beroepsonderwijs) 42 61 56

laag inkomen (netto 1500 euro of minder per maand) 43 52 50

(n) = 130 470 600
a Verricht betaald werk of vrijwilligerswerk.
b Twee of meer chronische aandoeningen.

Bron: PPCZ2’02-’04 (SCP-bewerking)

Tabel 5.2
Kenmerken van tevreden en ontevreden chronisch zieken met een langdurige lichamelijke 
beperking, 2002 (in procenten)

 tevreden ontevreden totaal

beperkingen

ernst 

matige beperking 51 39 46

ernstige beperking 49 61 54

type

bewegingsbeperking 81 87 84

gehoorbeperking 17 22 19

gezichtsbeperking 21 24 22

comorbiditeita 42 41 41

demografi e

leeftijd

15-34 jaar 2 5 3

35-64 jaar 42 45 43

≥ 65 jaar 56 51 54

vrouwen 65 66 66

alleenstaand 26 32 28

SES

lage opleiding (geen, basisonderwijs, lager beroepsonderwijs) 63 41 56

laag inkomen (1500 euro of minder per maand) 48 53 50

(n) = 356 244 600

a Twee of meer chronische aandoeningen

Bron: PPCZ2’02-’04 (SCP-bewerking)
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Tabel 5.2 laat zien dat gelukkige mensen met een chronische ziekte en lichamelijke 
beperkingen vaker matige beperkingen hebben, vaker ouder zijn en vaker een lage 
opleiding hebben.

Tabel 5.3
Kenmerken van de vier groepen onder mensen met beperkingen, 2002 (procenten)

 
tevreden 
werkend

ontevreden 
werkend

tevreden 
niet- werkend

ontevreden 
niet- werkend totaal

beperkingen

ernst 

ernstige beperking 37 31 54 66 54

type

bewegingsbeperking 76 69 83 90 84

gehoorbeperking 22 31 16 21 19

gezichtsbeperking 17 29 23 23 22

comorbiditeita 31 37 46 41 41

demografi e

gemiddelde leeftijd (jaren) 59 55 67 65 64

vrouwen 53 60 70 67 66

alleenstaand 18 38 30 30 28

SES

lage opleiding (geen, basis-
onderwijs, lager beroepsonderwijs)

44 37 70 48 56

laag inkomen (netto 1500 euro of 
minder per maand)

39 54 51 53 50

(n) = 95 35 261 209 600

a Twee of meer chronische aandoeningen.

Bron: PPCZ2’02-’04 (SCP-bewerking)

Globaal laat tabel 5.3 zien dat de populatie voor de helft bestaat uit mensen met 
een ernstige beperking (de andere helft heeft een matige beperking). Personen met 
een bewegingsbeperking domineren het beeld van de populatie; personen met een 
zintuiglijke beperking komen veel minder voor. De gemiddelde leeftijd is hoog (64 
jaar) en tweederde van de groep bestaat uit vrouwen. Veel mensen hebben een lage 
sociaaleconomische status: ongeveer de helft van de personen heeft een lage oplei-
ding en/of een laag inkomen.

Waarin onderscheiden de vier groepen zich van dit totaalbeeld? Tabel 5.3 biedt 
een eerste impressie. De groep ontevreden niet-werkenden bestaat uit relatief meer 
mensen (tweederde) met ernstige beperkingen en mensen met een bewegingsbe-
perking (9 op de 10 personen). Relatief veel mensen hebben twee of meer aandoe-
ningen. De gemiddelde leeftijd is 65 jaar en tweederde is vrouw. Opvallend is dat de 
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groep relatief minder mensen telt met een lage opleiding. Globaal bestaat de groep 
ontevreden niet-werkenden uit relatief hoger opgeleide personen met een ernstige 
bewegingsbeperking.

In vergelijking met de totale groep bestaat de groep van tevreden niet-werkenden uit 
iets oudere personen en meer vrouwen. Relatief veel mensen hebben twee of meer 
aandoeningen. Opvallend is het hoge aandeel van personen met een lage opleiding 
(7 van de 10 personen).

De twee groepen van werkenden laten een duidelijk andere samenstelling zien.
De groep van tevreden werkenden bestaat uit relatief weinig personen met ernstige 

beperkingen (en dus veel personen met matige beperkingen) en relatief minder 
mensen met bewegingsbeperkingen dan in de totale groep. De gemiddelde leeftijd 
is lager en het aandeel mannen hoger. De groep bevat meer samenwonenden dan de 
andere groepen. Het aandeel personen met een hogere opleiding en een hoger inko-
men is beduidend groter dan in de andere groepen.

De groep van ontevreden werkenden bevat relatief meer mensen met matige, veelal 
zintuiglijke beperkingen. De gemiddelde leeftijd is het laagst van alle groepen en de 
man:vrouw verhouding is 2:3. De groep bevat meer alleenstaanden dan de andere 
groepen. Opvallend is dat het aandeel personen met een hogere opleiding groter is 
dan in andere groepen, maar ook het aandeel personen met een laag inkomen.

Vooruitlopend op de volgende paragraaf lijkt opleiding een belangrijk onder-
scheidend kenmerk tussen de groepen. Het aandeel personen met een lage opleiding 
verschilt het meest tussen de groepen. De ernst van de beperking en de aanwezigheid 
van bewegingsbeperkingen, gemiddelde leeftijd en man:vrouw verhouding lijken 
vooral een onderscheid te maken tussen werkenden en niet-werkenden.

Onderscheiden van meer en minder tevreden personen
Nadat in de vorige paragraaf een beeld is geschetst van de vier groepen gaan we in 
deze paragraaf onderzoeken waarom een persoon tot de ene groep behoort en niet 
tot een andere. Door middel van multivariate analyse gaan we na welke van deze 
kenmerken meer en minder onderscheid maken. We bekijken tevens hoeveel van de 
verschillen tussen de groepen verklaard wordt door deze kenmerken. Zoals in de 
vorige paragraaf reeds gemeld, beperken we ons voorlopig tot gezondheids-, demo-
grafi sche en sociaaleconomische determinanten.

De analyse geeft antwoord op drie vragen:
1 Voorspellen de ernst en type van de beperkingen, demografi sche en sociaalecono-

mische persoonskenmerken tot welke groep personen behoren?
2 Welke persoonskenmerken voorspellen het beste?
3 Hoe goed voorspellen deze kenmerken samen tot welke groep personen behoren?

Eerst is onderzocht of werk en geluk verschillende determinanten hebben in deze 
populatie. We hebben voor ieder een logistische regressieanalyse uitgevoerd: een van 
werkenden versus niet werkenden en een analyse van tevredenen versus niet-tevre-
den. De resultaten staan in tabel 5.4 vermeld.
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Tabel 5.4
Determinanten van werk en geluk onder chronisch zieken met een matige tot ernstige beperking, 
2002 (gestandaardiseerde regressiecoëffi ciënten, n = 600)

 
werkend versus 
niet-werkend sign.

tevreden versus niet 
niet-tevreden sign.

beperkingen

ernst totale beperkingen 0,779 1,219

ernst mobiliteitsbeperkingen 0,623 * 0,556 *

ernst gehoorsbeperkingen 0,868 0,667

ernst gezichtsbeperkingen 0,950 0,909

comorbiditeit 0,732 * 0,949

demografi sche kenmerken

geslacht 0,444 * 1,190

leeftijd 0,961 * 1,021 *

huishoudensvorm 0,811 * 0,982

sociaaleconomische kenmerken

hoogst voltooide opleiding 1,260 * 0,697 *

inkomenscategorie 1,031 1,055 *

werk (betaald/vrijwilligerswerk) n.v.t. 2,753 *

constante 161,483 * 5,657 *

Binaire logistische regressie, * = signifi cant (p < 0,05).

Bron: PPCZ2’02-’04 (SCP-bewerking)

Tabel 5.4 laat zien dat het verrichten van werk (betaald en/of vrijwilligerswerk) 
bepaald wordt door de ernst van de mobiliteitsbeperkingen, de comorbiditeit, het 
geslacht, de leeftijd, de huishoudensvorm en de opleiding. Het geluk wordt bepaald 
door de ernst van de mobiliteitsbeperkingen, de leeftijd, de opleiding, het inkomen 
en het verrichten van betaald en/of vrijwilligerswerk.

Vervolgens analyseren we werk en geluk tegelijkertijd in een discriminantanalyse, 
die beter dan de logistische regressieanalyses de onderscheidende kenmerken van 
de vier groepen naar voren brengt. We bouwen stapsgewijs een model waarin we per 
stap voorspellende factoren toevoegen en kijken hoe goed ze kunnen voorspellen in 
welke groep een persoon terecht komt.1

1 We gebruiken de techniek van discriminant analyse. Dit is een multivariate regressie-
technniek die analyseert in welke mate variabelen voorspellen in welke van de vier groe-
pen een persoon terecht komt. Hiervoor wordt een model geschat. De voorspellingen 
van het model kunnen vergeleken worden met de werkelijke verdeling en zo kan bepaald 
worden hoe goed het model voorspelt.
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We beginnen met een 0-model, een model dat zuiver toevallig personen aan de vier 
groepen toewijst. In model 1 nemen we de ernst van de beperking (in deze groep 
kan dat alleen ‘matig’ of ‘ernstig’ zijn) en drie typen beperkingen (beweging, zien, 
horen) op. De typen beperkingen hebben vier categorieën: geen, lichte, matige of 
ernstige beperkingen.

In model 2 voegen we de demografi sche kenmerken leeftijd (in jaren) en geslacht 
(mannen zijn de referentiecategorie) toe en in model 3 tenslotte ook de sociaalecono-
mische kenmerken nettohuishoudinkomen (in 16 klassen) en het hoogste behaalde 
opleidingsniveau (in 8 niveaus).

Tabel 5.5 laat zien de 3 stappen zien. De coëffi ciënten geven de sterkte van het 
onderscheidend vermogen van de variabelen aan. De percentages in de onderste 
rij geven aan hoeveel personen van het totaal de achtereenvolgende modellen juist 
voorspellen.

Tabel 5.5
Onderscheidende kenmerken tussen de vier groepen

 model 1 model 2 model 3

 functie 1  functie 1 functie 2  functie 1 functie 2

beperkingen   

ernst mobiliteitsbeperkingen 0,866  0,666 0,425  0,450 0,598

ernst totale beperkingen 0,711  0,546 0,349  0,371 0,488

ernst gehoorsbeperkingen 0,091  -0,035 0,403  -0,112 0,244

ernst gezichtsbeperkingen 0,125  0,099 0,033  0,088 0,058

comorbiditeit 0,284  0,276 -0,080  0,257 0,068

demografi sche kenmerken   

geslacht  0,286 -0,161  0,282 0,021

leeftijd  0,647 -0,495  0,641 -0,021

huishoudensvorm  0,163 0,186  0,086 0,206

sociaaleconomische kenmerken   

hoogst voltooide opleiding   -0,609 0,453

inkomenscategorie   -0,255 -0,166

  

% juist voorspeld 46,3  50,5   54,4  

Coefffcients are pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized canonical 
discriminant functions.

Bron: PPCZ2’02-’04 (SCP-bewerking)

Model 0 (niet in tabel) voorspelt zuiver op basis van de gegeven verdeling, dus zonder 
informatie van de persoonskenmerken. Het aantal correcte voorspellingen is dan 
gelijk aan de grootste groep, in dit geval 43,5%. Dit is de basis waar we de volgende 
voorspellingen mee gaan vergelijken.
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In model 1 beginnen we met de gezondheidsfactoren ernst en type beperkingen en 
comorbiditeit als onderscheiders van de vier groepen. Het hebben van bewegingsbe-
perkingen blijkt de factor die het beste de vier groepen onderscheidt. 46,3% van de 
personen wordt op grond van ernst en type beperkingen correct geclassifi ceerd. Ten 
opzichte van model 0 is de winst 2,8%.

In model 2 worden ook leeftijd, geslacht en huishoudensvorm opgenomen. 
Leeftijd blijkt nu ook een belangrijk onderscheid te maken tussen de groepen. Het 
aandeel juist geclassifi ceerde personen stijgt met 4,2 procentpunten naar 50,5%.

In model 3 worden ten slotte ook nettohuishoudinkomen en opleiding opgeno-
men. Opleiding wordt nu de factor die het beste onderscheid maakt, gevolgd door 
leeftijd en bewegingsbeperking. Het aandeel correct geclassifi ceerde personen stijgt 
met 3,9 procentpunten naar 54,4%.

Geconcludeerd kan worden dat op grond van de beperkingen, de demografi sche en 
de sociaaleconomische gegevens iets meer dan de helft van de personen juist toege-
wezen kan worden aan de vier groepen. Met andere woorden deze factoren voorspel-
len in ongeveer de helft van de gevallen of personen wel of niet tevreden meedoen.

In deze analyse blijken twee functies met een verschillende inhoud signifi cant. 
Op de eerste functie scoren voornamelijk leeftijd en opleiding hoog en op de tweede 
functie ernst van de beperking en bewegingsbeperkingen.

Zijn leeftijd, opleiding en beperking de kenmerken die tevreden meedoen voor-
spellen? We vonden dat dit model 54,4% van de personen in de juiste groep plaatst. 
Maar niet alle groepen worden evengoed voorspeld, zoals tabel 5.6 laat zien.

Tabel 5.6
Correcte voorspellingen volgens het model

in aantallen
werkend en 
tevreden 

werkend en 
ontevreden 

niet-werkend 
en tevreden 

niet-werkend 
en ontevreden totaal

werkend en tevreden 24 1 44 26 95

werkend en ontevreden 8 3 15 9 35

niet-werkend en tevreden 9 1 201 51 261

niet-werkend en ontevreden 12 2 96 99 209

in percentages

werkend en tevreden 25 1 46 27 100

werkend en ontevreden 23 9 43 26 100

niet-werkend en tevreden 3 0 77 20 100

niet-werkend en ontevreden 6 1 46 47 100

Uit tabel 5.6 blijkt dat het model de twee groepen van niet-werkenden beter voor-
spelt dan de twee groepen werkenden. Dit is een nadeel van de analysetechniek die 
probeert de grootste groep zo goed mogelijk te voorspellen omdat daar de meeste 
personen aan toegewezen kunnen worden.
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Model 3 kan nog verbeterd worden want het voorspelt maar 54% van de gevallen 
 correct. Zo zou onderzocht kunnen worden of door uitbreiding van het model met 
psychosociale kenmerken tevreden deelnemers beter onderscheiden kunnen worden.
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6 Rekenmodel tevreden deelname

Als laatste wordt in dit hoofdstuk de volgende vraagstelling behandeld: Welke fac-
toren bepalen de omvang van de groep in de toekomst? Door middel van de techniek 
van marginale effecten kunnen effecten van kleine (= marginale) veranderingen in 
de determinanten op de verdeling van de vier onderscheiden groepen gesimuleerd 
worden.

De vier onderscheiden groepen hebben een bepaalde verdeling: 16% is tevreden 
werkend, 6% ontevreden werkend, 44% tevreden maar niet-werkend en 35% is onte-
vreden en niet-werkend (tabel 6.1). In dit model zijn de volgende persoonskenmerken 
opgenomen: ernst en type beperkingen, demografi sche en sociaaleconomische (zie 
linkerkolom in tabel). De marginale effecten in tabel 6.1 laten zien hoe kleine veran-
deringen in de determinanten in de toekomst kunnen leiden tot andere verdelingen.

Tabel 6.1
Marginale effectena van veranderingen in determinanten op de verdeling in 4 groepen,
2002 (n = 600)

  tevreden 
werkenden

ontevreden 
werkenden

tevreden niet- 
werkenden

ontevreden 
niet- werkenden

verdeling van groepen eenheden 15,8% 5,8% 43,5% 34,8%

ernst beperkingen matig, ernstig 0,00 -0,03 0,05 -0,02

bewegingsbeperking geen, licht, matig, ernstig -0,07 -0,01 -0,11 0,18

gehoorbeperking geen, licht, matig, ernstig -0,03 0,01 -0,07 0,10

gezichtsbeperking geen, licht, matig, ernstig -0,02 0,01 0,00 0,01

aantal aandoeningen 1,2,3, 4 of meer -0,05 0,00 0,02 0,02

leeftijd jaren -0,003 -0,002 0,007 -0,002

geslacht man, vrouw -0,10 -0,02 0,12 -0,01

huishoudensvormb -0,02 -0,01 0,01 0,02

huishoudinkomen 16 inkomensklassen 0,00 0,00 0,01 -0,01

opleiding 8 opleidingsniveaus 0,03 0,01 -0,12 0,08

Signifi cante effecten (p < 0,05) vetgedrukt.
a Marginaal effect is de verandering in proportionele verdeling van 4 groepen als gevolg van een verandering in eenheid 

(bv. 0 naar 1) in de determinant.
b Alleenstaand, samenwonend zonder kinderen, samenwonend met kinderen jonger dan 18 jaar, samenwonend met 

kinderen van 18 jaar en ouder, anders/onbekend

Bron: PPCZ2’02-’04 (SCP-bewerking)

Tabel 6.1 laat zien dat veranderingen in acht determinanten signifi cante effecten op 
de verdeling van de vier groepen laten zien: ernst van bewegingsbeperkingen, ernst 
van gehoorbeperkingen, aantal aandoeningen, leeftijd, geslacht, huishoudensvorm, 
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huishoudinkomen en opleidingsniveau. We zullen de mogelijke veranderingen voor 
een aantal determinanten bespreken.

Ernst van de bewegingsbeperkingen
Wanneer de gemiddelde ernst van de bewegingsbeperkingen in de totale populatie 
van personen met een chronische ziekte en lichamelijke beperkingen toeneemt, zal 
(grosso modo, de indirecte effecten van andere determinanten zijn namelijk hierin 
verwerkt) de groep van ontevreden niet-werkenden toenemen ten koste van de twee 
tevreden groepen.
Een rekenvoorbeeld:

Wanneer het aandeel personen met ernstige bewegingsbeperkingen stijgt van 
54% naar 64% (verandering in proportie = 0,1) en de andere kenmerken blijven gelijk, 
dan zal het aandeel tevreden niet-werkenden toenemen met 1,9% (me=0,19*0,1) van 
34,8% naar 36,7%.

Het aandeel tevreden werkenden zal met 0,7% afnemen (me=-0,07 * 0,1) en dalen 
van 15,8% naar 15,1%. Het aandeel tevreden niet-werkenden zal afnemen met 1,1% 
(me=-0,11 * 0,1) van 43,5% naar 42,4%. Deze rekensom laat zien hoe een verslechtering 
van de bewegingsbeperkingen leidt tot meer ontevredenheid en minder participatie.

Ernst van gehoorbeperkingen
Een verslechtering van de gehoorbeperkingen zou alleen een signifi cante verschui-
ving laten zien binnen de groep van niet-werkenden (denk aan de ouderen met toene-
mende gehoorproblemen). Binnen de niet-werkenden zou het aandeel ontevredenen 
toenemen ten koste van het aandeel tevredenen.

Leeftijd
De marginale effecten in de tabelrij ‘leeftijd’ lijken klein in de tabel, maar dat komt 
omdat elk jaar telt. Wanneer de gemiddelde leeftijd van de totale groep 1 jaar stijgt neemt 
het aandeel tevreden niet-werkenden toe ten koste van de andere groepen. De participa-
tie neemt af (zie eerste twee groepen) maar dit leidt niet tot meer ontevredenheid.

Geslacht
Deze determinant is moeilijk te interpreteren omdat de man/vrouw verhouding in 
de populatie nauwelijks verandert. Het is niet waarschijnlijk dat er plotseling meer 
vrouwen of mannen met lichamelijke beperkingen komen. De interpretatie laten we 
daarom achterwege. We handhaven de variabele wel in het model.

Huishoudensinkomen
Het model laat weinig signifi cante effecten van inkomensveranderingen op de verde-
ling in groepen zien. Een verhoging van het gemiddelde nettohuishoudinkomen 
zou alleen samenhangen met een signifi cante verkleining van de groep ontevreden 
niet-werkenden.



32 Rekenmodel tevreden deelname

Opleidingsniveau
Het model laat zien dat een verhoging van de gemiddelde opleidingsgraad gepaard 
zal gaan met een vergroting van het aandeel personen met beperkingen dat tevreden 
werkt. Maar het betekent tevens een toename van het aandeel van de groep onte-
vreden niet-werkenden. De groep tevreden niet-werkenden daalt. Stijging van het 
opleidingsniveau leidt tot minder tevredenheid (bv. door hogere verwachtingen van 
het werk) bij de niet-werkenden (voornamelijk ouderen) en tot meer tevredenheid 
(bv. door betere banen) bij de werkenden (jongeren).

Samengevat zijn de meest substantiële effecten te verwachten van veranderingen in 
het niveau van bewegingsbeperkingen, opleidingsniveau en leeftijd. De eerste twee 
bieden handvatten voor beleid, de laatste is een demografi sch gegeven.

Potentiële beroepsbevolking
Omdat de marginale effecten mogelijk anders liggen voor de groep jonger dan 
65 jaar zijn ze ook voor deze groep berekend (zie tabel 6.2).

Tabel 6.2
Marginale effectena van veranderingen in determinanten op de verdeling in vier groepen, 
18-65 jaar, 2002 (n = 290)

  tevreden 
werkenden

ontevreden 
werkenden

tevreden niet- 
werkenden

ontevreden niet- 
werkenden

verdeling van groepen eenheden 21,7% 8,3% 36,6% 33,5%

ernst beperkingen matig, ernstig 0,03 -0,02 0,07 -0,08

bewegingsbeperking geen, licht, matig, ernstig -0,08 -0,02 -0,13 0,24

gehoorbeperking geen, licht, matig, ernstig -0,04 -0,01 -0,12 0,17

gezichtsbeperking geen, licht, matig, ernstig -0,00 0,03 0,02 0,00

aantal aandoeningen 1,2,3, 4 of meer -0,09 -0,01 0,08 0,02

leeftijd jaren -0,006 -0,004 0,011 -0,001

geslacht man, vrouw -0,21 -0,04 0,19 0,06

huishoudensvormb -0,03 -0,01 -0,01 0,05

huishoudinkomen 16 inkomensklassen 0,02 0,00 0,00 -0,02

opleiding 8 opleidingsniveaus 0,02 0,02 -0,11 0,07

Signifi cante effecten (p < 0,05) vetgedrukt.
a Marginaal effect is verandering in proportionele verdeling van 4 groepen als gevolg van een verandering in eenheid 

(bv. 0 naar 1) in de determinant.
b Alleenstaand, samenwonend zonder kinderen, samenwonend met kinderen jonger dan 18 jaar, samenwonend met 

kinderen van 18 jaar en ouder, anders/onbekend.

Bron: PPCZ2’02-’04 (SCP-bewerking)
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Tabel 6.2 laat zien dat dezelfde acht determinanten signifi cante effecten hebben, 
maar de effecten zijn in veel gevallen sterker in de populatie van 18-65-jarigen. 
Dat betekent dat veranderingen in deze determinanten iets grotere effecten zullen 
hebben op de verdeling. Dit geldt met name voor de kenmerken bewegingsbeperkin-
gen, gehoorbeperkingen en geslacht.

Opvallend is dat een verslechtering van de bewegings- en gehoorbeperkingen leidt 
tot een sterkere vergroting van de groep ontevreden niet-werkenden. Een groot deel 
van deze verschuiving komt uit de groep van tevreden niet-werkenden. Dat laat dus 
zien dat de verslechtering van de beperkingen vooral ontevredenheid teweegbrengt 
en in mindere mate het verliezen van (vrijwilligers)werk. Een toename van het aan-
deel vrouwen zou leiden tot een verschuiving van tevreden werkenden naar tevreden 
niet-werkenden.
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7 Slotbeschouwing

Deze studie verkent de operationalisering van een nieuwe norm voor maatschap-
pelijke participatie van mensen met een chronische ziekte en beperkingen. Naast de 
gebruikelijke norm van evenredige participatie zou ook de evenwaardige participatie 
van deze groep als norm gehanteerd kunnen worden. De norm van evenwaardige 
participatie rekent niet alleen met het wel of geen (betaald) werk verrichten maar 
houdt ook rekening met het geluk of de tevredenheid met het huidige leven. Daarmee 
komt beter in beeld of iemand behalve werk ook een zinvolle invulling van zijn of 
haar leven heeft.

Volgens de defi nitie van evenwaardige participatie doet 16% van de mensen 
met beperkingen tevreden mee aan de arbeidsmarkt (incl. vrijwilligerswerk). Een 
derde van de mensen met langdurige lichamelijke beperkingen neemt niet deel aan 
betaalde arbeid of vrijwilligerswerk en is ontevreden met het leven dat ze leiden. In 
vergelijking met chronisch zieken zonder beperkingen en mensen zonder beperkin-
gen in de (potentiële) beroepsbevolking is dat aandeel hoog. Daarnaast zijn vier op 
de tien mensen met langdurige lichamelijke beperkingen tevreden met het leven dat 
ze leiden, al verrichten ze geen betaald werk of vrijwilligerswerk.

Evenals bij de huidige norm van evenredige participatie kan de norm voor even-
waardige participatie gebruikt worden om verschillen tussen personen met en 
zonder een chronische ziekte en lichamelijke beperkingen in beeld te brengen. 
Achterstanden in evenwaardige participatie kunnen gemeten en in percentages 
uitgedrukt worden.

Met de norm voor evenwaardige participatie kan in bestaande panels zoals het 
gebruikte Patiënten panel Chronisch Zieken (inmiddels voortgezet onder de naam 
Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten) de voortgang van de partici-
patie gevolgd worden. Tevens kan gevolgd worden met welke groepen het beter en 
slechter gaat.

In vergelijking met de totale groep van chronisch zieken met lichamelijke beper-
kingen, die voornamelijk bestaat uit ouderen (gemiddelde leeftijd 64 jaar), vrouwen 
(tweederde) en mensen met een lage sociaaleconomische status, zijn de personen 
die tevreden meedoen relatief jonger (gemiddeld 59 jaar) en hebben minder vaak 
ernstige beperkingen.

De in deze studie gebruikte rekenmodellen geven een eerste inzicht in de ken-
merken die gelukkige werkenden onderscheiden van anderen in de populatie. Maar 
we hebben hier nog maar naar een beperkt aantal kenmerken geanalyseerd. Een 
model met deze kenmerken samen kan ongeveer de helft (54%) van de personen 
juist toewijzen als meer of minder tevreden. Dat betekent dat de andere helft van 
de totale groep van mensen met beperkingen dus niet correct toegewezen wordt. 
Eerder onderzoek geeft aan dat competenties een belangrijke rol spelen. In vervolg-
onderzoek zou bestudeerd moeten welke psychosociale vaardigheden en andere 
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competenties de voorspellingskracht van het model kunnen verbeteren. Hiervoor is 
datamateriaal beschikbaar in het eerdergenoemde panel.

Tot slot zouden eerste voorzichtige schattingen gemaakt kunnen worden van de 
toekomstige omvang van de groep tevreden deelnemers (ofwel gelukkig werkenden) 
in de onderzochte populatie. In deze studie is een applicatie ontwikkeld die zulke 
schattingen kan maken op grond van demografi sche kenmerken, sociaalecono-
mische samenstelling van de groep en enkele gezondheidskenmerken. In zowel 
de gehele populatie van chronisch zieken met lichamelijke beperkingen als in de 
potentiële beroepsbevolking (18-65 jaar) daarvan blijken veranderingen in het niveau 
van bewegingsbeperkingen, opleidingsniveau en leeftijd de omvang van de groep 
tevreden deelnemers in de toekomst te bepalen. Dit biedt handvatten voor beleid om 
effecten van voorgenomen beleid op het tevreden meedoen van chronisch zieken met 
lichamelijke beperkingen door te rekenen.
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