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Bijlage A Databronnen 

1. Consumenten Conjunctuur Onderzoek (CCO) 
Het CCO verschaft maandelijks actuele informatie over opvattingen met betrekking tot de algemene 
economische ontwikkeling en de financiële situatie van het eigen huishouden. De omvang is 1000 
huishoudens per maand en de gegevens worden verzameld via (telefonische) enquêtes. 

2. Enquête Beroepsbevolking (EBB) 
De EBB geeft een beeld van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder, en dan met name van de 
vroegere en huidige arbeidsmarktpositie, het opleidingsniveau en diverse andere kenmerken van de 
betrokkenen. Het onderzoek is een zogenoemd roterend panelonderzoek, waarbij de respondenten 
eenmaal mondeling worden geïnterviewd en vervolgens nog viermaal telefonisch worden benaderd. 
Aan het onderzoek nemen jaarlijks circa 50.000 huishoudens (95.000 personen) deel. 

3. European Social Survey (ESS) 
Het ESS heeft tot doel de attitudes, overtuigingen en gedragspatronen van inwoners van Europa in 
kaart te brengen en te verklaren. Het onderzoek wordt sinds 2002 tweejaarlijks uitgevoerd. Er nemen 
meer dan 20 landen aan deel. In 2002 varieerde het aantal deelnemers per land van iets meer dan 
1200 (Italië) tot ruim 2900 (Duitsland). De respondenten worden mondeling geïnterviewd en krijgen 
een aanvullende schriftelijke vragenlijst voorgelegd. 

4. European Union – Statistics on income and living conditions (EU-SILC) 
EU-SILC is een onderzoek dat in alle lidstaten van de Europese Unie wordt uitgevoerd. In een 
Europese verordening is vastgelegd welke gegevens verzameld moeten worden, en zijn richtlijnen 
aangegeven voor de methode van gegevensverzameling. Het voornaamste doel van EU-SILC is het 
beantwoorden van de toenemende vraag naar internationaal vergelijkbare gegevens over inkomen, 
armoede en sociale uitsluiting. Het onderzoek is opgezet als een roterend panelonderzoek met een 
steekproefomvang van ruim 9000 personen. Het panel wordt getrokken uit personen die eerder 
hebben meegedaan aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De steekproefpersonen worden 4 jaar 
lang met tussenpozen van een jaar gevolgd. Bovenop de beschikbare EBB-gegevens over 
arbeidspositie en genoten onderwijs worden de benodigde gegevens ontleend aan registraties en 
additionele telefonische enquêtering. 

5. Inkomenspanelonderzoek (IPO) 
Het IPO schetst een beeld van de samenstelling en verdeling van inkomens in Nederland. De omvang 
is 85.000 huishoudens (245.000 personen). De gegevens zijn gebaseerd op administratieve bronnen 
van met name de Belastingdienst, het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(vanwege huursubsidie), en de Informatie Beheergroep (studiefinanciering). 

6. Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) 
Het NKO 2006 is rondom de vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2006 
gehouden. Het betrof een samenwerkingsverband tussen CBS en de Stichting Kiezersonderzoek 
Nederland (SKON). Het onderzoek kent een meting vóór en een meting ná de verkiezingen bij 
dezelfde aselect getrokken steekproef van 4000 stemgerechtigden van 18 jaar en ouder. In de 
voormeting participeerde 71,6% van de steekproefpersonen en in de nameting 64,4%. In beginsel zijn 
de deelnemers CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) bevraagd. 

7. Niet-gebruik inkomensvoorzieningen (NGI) 
Het NGI 2005 betreft een enquête, gehouden onder ruim 1400 potentiële rechthebbenden op een of 
meer inkomensafhankelijke regelingen (o.a. huursubsidie en kwijtschelding van lokale heffingen). Het 
onderzoek had tot doel na te gaan in welke mate er sprake was van niet-gebruik van deze regelingen, 
en om welke redenen men er wel of geen gebruik van maakt. De enquêtegegevens zijn verrijkt met 
gegevens uit landelijke registraties. 



8. Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) 
Het Permanent Onderzoek Leefsituatie geeft een beeld van de leefsituatie van de bevolking. Aan de 
orde komen o.a. gezondheid, veiligheid, rechtsbescherming, milieu en wonen. De steekproefomvang 
varieert per onderwerp van 5.000 tot 10.000 personen. De gegevens worden via enquêtes verzameld. 
Vanaf 2003 zijn de inkomensgegevens gebaseerd op registraties van onder meer de Belastingdienst. 

9. Sociaal-economisch panelonderzoek (SEP) 
Het Sociaal-economisch panelonderzoek geeft een samenhangende beschrijving van de sociaal-
economische situatie van huishoudens en personen, met name van de veranderingen daarin. De 
omvang is 5.000 huishoudens. De gegevens werden tot en met 2002 via enquêtes verzameld. In 2003 
is het onderzoek voortgezet op basis van administratieve bronnen. 

10. Sociale uitsluiting (SU) 
Doel van het SU 2003 was inzicht te verkrijgen in de mate van sociale uitsluiting, de omvang van 
risicogroepen en de relatie tussen risicofactoren en sociale uitsluiting. De gegevens zijn verzameld met 
behulp van mondelinge interviews. Aan het onderzoek is deelgenomen door ruim 400 bewoners van 
achterstandswijken en ruim 400 bewoners van niet-achterstandswijken. 



Bijlage B5 Effecten van het ontvangen van inkomensvoorzieningen en van individuele 
kenmerken op zoekgedrag, werkaanvaarding en gemiddelde deeltijdfactor 

Tabel B5.1 Effecten van individuele kenmerken op de kans op niet-zoeken van werk, naar inkomensvoorziening, niet-werkenden eind 2004 van 18-64 jaar, 
2005 (in gewogen odds ratio’s) 

huursubsidie aanvullende bijstand
kwijtschelding lokale 

heffingen Wtos
het ontvangen van de regeling 0,55 0,98 0,66 1,61
vrouw 1,94 2,06 2,12 2,10
18-24 jaar 1,01 1,23 1,26 1,24
55-64 jaar 2,97** 2,86** 3,06** 2,87**
slechte gezondheid 5,25*** 4,66*** 4,99*** 4,60***
sociaal isolement 3,90*** 3,66*** 3,74*** 3,67***
taalprobleem 0,61 0,62 0,59 0,61
niet-westerse allochtoon 0,47* 0,48* 0,50* 0,48*
westerse allochtoon 0,44 0,43 0,43 0,44
partner in 2004 0,92 0,99 0,91 0,95
kind(eren) < 18 jaar in 2004 1,55 1,68 1,76 1,32
eenoudergezin in 2004 1,39 1,21 1,25 1,14
opleidingsniveau laag 3,20** 2,75* 2,93* 2,82*
opleidingsniveau midden 0,73 0,68 0,67 0,67
bijstand in 2004 1,13 – 1,14 0,95
WAO in 2004 8,34*** 8,18*** 8,52*** 8,01***
looninkomsten 2004a 0,44* 0,47* 0,47* 0,47*

(n = 502) 
adj. R2 0,23 0,22 0,12 0,21

a Op huishoudensniveau, logaritme. 
Bron: SCP (NGI’05); CBS (SSB’05) 

Tabel B5.2 Effecten van individuele kenmerken op werkzaamheid eind 2005, naar inkomensvoorziening, niet-werkenden eind 2004 van 18-64 jaar, (in 
gewogen odds ratio’s) 

huursubsidie aanvullende bijstand
kwijtschelding lokale 

heffingen Wtos
het ontvangen van de regeling 0,71 2,20 0,94 1,69
vrouw 0,84 1,10 0,91 0,92
18-24 jaar 1,48 3,42 1,55 1,62
55-64 jaar 0,05** 0,14* 0,05** 0,05***
slechte gezondheid 0,68 0,64 0,64 0,61
sociaal isolement 0,85 0,53 0,80 0,80
taalprobleem 0,88 1,00 0,91 0,89
niet-westerse allochtoon 0,57 0,77 0,59 0,59
westerse allochtoon 0,56 0,38 0,54 0,55
partner in 2004 0,89 1,20 0,93 0,90
kind(eren) < 18 jaar in 2004 0,28 0,45 0,32 0,22
eenoudergezin in 2004 0,48 0,28* 0,44 0,41
opleidingsniveau laag 1,23 0,95 1,13 1,13
opleidingsniveau midden 1,40 1,54 1,34 1,29
bijstand in 2004 0,10*** – 0,10*** 0,09***
WAO in 2004 0,11*** 0,33 0,11*** 0,11***
looninkomsten 2004a 1,09 1,00 1,10 1,10
niet actief werkzoekend 0,20*** 0,34* 0,21*** 0,21***

(n = 502) 
adj. R2 0,19 0,17 0,12 0,16

a Op huishoudensniveau, logaritme. 
Bron: SCP (NGI’05); CBS (SSB’05) 



Tabel B5.3 Effecten van individuele kenmerken op de gemiddelde deeltijdfactor bij baanvinders, naar inkomensvoorziening, niet-werkenden eind 2004 van 
18-64 jaar, 2005 (in gewogen regressiecoëfficiënten)

huursubsidie aanvullende bijstand
kwijtschelding lokale 

heffingen Wtos
het ontvangen van de regeling –0,19** –0,09 0,12 0,09
vrouw –0,33*** –0,24** –0,26** –0,23**
18-24 jaar –0,05 –0,05 0,03 0,05
55-64 jaar 0,18 0,27 0,24 0,27*
slechte gezondheid –0,21 –0,29 –0,31* –0,31*
sociaal isolement –0,08 –0,08 –0,07 –0,07
taalprobleem –0,12 –0,07 –0,02 –0,05
niet-westerse allochtoon 0,06 0,05 0,03 0,06
westerse allochtoon . . . .
partner in 2004 0,01 –0,02 –0,01 –0,04
kind(eren) < 18 jaar in 2004 –0,13 –0,04 0,01 –0,07
eenoudergezin in 2004 0,13 –0,05 –0,04 –0,06
opleidingsniveau laag 0,18 0,16 0,14 0,18
opleidingsniveau midden –0,08 –0,08 –0,07 –0,08
bijstand in 2004 –0,07 – –0,17* –0,12
WAO in 2004 0,57*** 0,54*** 0,52*** 0,53***
looninkomsten 2004a 0,06 0,08 0,09 0,08

(n = 82) 
adj. R2 0,47 0,43 0,35 0,44

a Op huishoudensniveau, logaritme. 
. Aantal waarnemingen is te gering. 

Bron: SCP (NGI’05); CBS (SSB’05) 

Tabel B5.4 Kans op het ontvangen van inkomensvoorzieningen, naar achtergrondkenmerken, werkenden eind 2004 en eind 2005 van 18-64 jaar (in 
gewogen logistische schattingen) 

huursubsidie aanvullende bijstand
kwijtschelding lokale 

heffingen Wtos
vrouw 1,70*** – – –0,87
18-24 jaar –1,55 – –1,79 –
55-64 jaar 1,98** – -0,98 –1,02
slechte gezondheid 1,58* –1,57 – 1,10
sociaal isolement 0,62 – – –0,30
taalprobleem 0,62 0,94 1,24* –0,01
niet-westerse allochtoon – – – –0,69
westerse allochtoon –0,82 –1,48 –0,93 –1,27
partner in 2004 –1,46** – –1,17 3,36***
kind(eren) < 18 jaar in 2004 –1,23** –2,13** –0,12 1,44***
eenoudergezin in 2004 0,63 – 0,50 3,69***
opleidingsniveau laag 0,52 2,87*** 0,84 0,73
opleidingsniveau midden –0,64 – 0,62 –0,17
bijstand in 2004 1,22 – 1,64** –0,21
WAO in 2004 –1,66 0,02 –0,94 0,52
looninkomsten 2004a –0,67 –0,72 –1,93** 0,15

(n = 295) 
Adjusted R2 0,32 0,20 0,25 0,35

a Op huishoudensniveau, logaritme. 
Bron: SCP (NGI’05); CBS (SSB’05) 



Tabel B5.5 Effecten van individuele kenmerken op de gemiddelde deeltijdfactor, naar inkomensvoorziening, werkenden eind 2004 én 2005 van 18-64 jaar 
(in gewogen regressiecoëfficiënten)

huursubsidie aanvullende bijstand
kwijtschelding lokale 

heffingen Wtos
het ontvangen van de regeling –0,03 –0,31*** –0,16*** 0,07
vrouw –0,07 –0,08 –0,07 –0,07
18-24 jaar 0,07 0,08 0,04 0,07
55-64 jaar –0,10 –0,07 –0,12 –0,10
slechte gezondheid 0,08 0,06 0,08 0,08
sociaal isolement –0,07 –0,05 –0,07 –0,05
taalprobleem –0,11* –0,10 –0,09 –0,11*
niet-westerse allochtoon 0,08** 0,07* 0,10*** 0,08**
westerse allochtoon 0,05 0,05 0,05 0,07
partner in 2004 –0,03 –0,02 –0,03 –0,05
kind(eren) < 18 jaar in 2004 0,03 0,02 0,04 0,01
eenoudergezin in 2004 –0,11 –0,10 –0,11 –0,13
opleidingsniveau laag 0,03 0,03 0,03 0,02
opleidingsniveau midden –0,03 –0,03 –0,02 –0,03
bijstand in 2004 –0,18* – –0,13 –0,20**
WAO in 2004 –0,18** –0,17** –0,18*** –0,17***
looninkomsten 2004a 0,20*** 0,20*** 0,18*** 0,20***

(n = 270) 
Adjusted R2 0,35 0,37 0,37 0,36

a Op huishoudensniveau, logaritme. 
Bron: SCP (NGI’05); CBS (SSB’05) 



Bijlage B6 Enquêtevragen voor de meting van sociale uitsluiting 

Dimensie materiële deprivatie 
De volgende vragen uit EU-SILC 2005 zijn gebruikt om de dimensie materiële deprivatie te 
meten:  
1 Heeft het huishouden betalingsachterstanden voor 1) huur/hypotheek, 2) energie- en 

water, 3) huurkoop of andere leningen (drie vragen met ja/nee). 
2 Vormen de woonlasten een zware financiële last (schaal). 
3 Vormt afbetaling van schulden een zware financiële last (schaal). 
4 Heeft het huishouden de volgende zaken niet vanwege financiële redenen: telefoon, 

kleurentelevisie, wasmachine, personal computer (vier vragen met ja/nee). 
5 Heeft het huishouden voldoende geld voor de volgende basisbehoeften: 1) het huis 

verwarmen, 2) om de dag een volledige maaltijd (met vlees, vis, kip of vegetarisch), 3) 
kosten voor medische behandeling, 4) kosten voor tandheelkundige behandeling (vier 
vragen met ja/nee). 

6 Heeft het huishouden moeite de eindjes aan elkaar te knopen (schaal). 
7 Kan het huishouden onverwachte onkosten het hoofd bieden (ja/nee). 

Dimensie toegang tot social rights
Van twee aspecten van social rights is in EU-SILC 2005 informatie beschikbaar: huisvesting 
en zorg. De volgende vragen zijn gebruikt om de dimensie toegang tot social rights te meten:  
1 Kwaliteit van huisvesting: 1) lekkend dak, vochtige muren/vloeren/fundering, rotte 

kozijnen of vloeren, 2) geen toilet met spoeling binnenshuis, 3) geen bad/douche 
binnenshuis, 4) te weinig daglicht in huis (vier vragen met ja/nee). 

2 Heeft iemand in de afgelopen 12 maanden medische en/of tandartszorg nodig gehad, maar 
niet ontvangen (vanwege kosten, wachtlijst, geen vervoer, enz.).

Dimensie sociale participatie 
De volgende vragen uit ESS 2002 zijn gebruikt om de dimensie sociale participatie te meten: 
1 Wat is de frequentie van sociale contacten met familie, vrienden en collega’s (schaal). 
2 Heeft men iemand om persoonlijke zaken mee te bespreken (ja/nee). 
3 Heeft men meer/hetzelfde/minder sociale contacten dan de meeste anderen (schaal). 
4 Is men lid van een of meer clubs (sport, hobby, koor, sociale club, enz.) (ja/nee, gebaseerd 

op telling van lidmaatschappen). 
5 Is men lid van een of meer organisaties (religieuze, politieke, beroepsorganisatie, 

ouderenbond, enz.) (ja/nee, gebaseerd op telling van lidmaatschappen). 
6 Verricht men vrijwilligerswerk (ja/nee). 
7 Hoe vaak verricht men mantelzorg (schaal). 
8 In welke mate vertrouwt/wantrouwt men anderen (schaal). 

Verschillen met eerder onderzoek naar sociale uitsluiting in Nederland 
Uiteraard zijn de in EU-SILC 2005 en ESS 2002 opgenomen vragen niet dezelfde als die in 
het eerdere SCP-onderzoek naar sociale uitsluiting in Nederland. Dit geldt met name voor de 
dimensie social rights, die in het eerdere onderzoek uit meer items en meer soorten social
rights bestond (o.a. veiligheid, goede leefomgeving, toegang tot maatschappelijke instanties). 
De grootste overeenkomst in (aard van de) items is er met de dimensie materiële deprivatie.  


