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Samenvatting 

Dit proefschrift rapporteert over twee studies: (1) een analyse van Europees gehan-
dicaptenbeleid en (2) een verkennende kwantitatieve analyse van sociale participatie 
en subjectief  welbevinden van mensen met en mensen zonder beperkingen in een 
aantal Europese landen.

In het eerste hoofdstuk wordt de achtergrond van de studies geschetst, gevolgd 
door de doelstellingen en de onderzoeksvragen. Het doel van de beleidsstudie is een 
analyse van de ontwikkeling van gehandicaptenbeleid op het niveau van de Europese 
Unie (EU) en een cross-nationale studie naar de overeenkomsten en verschillen in 
gehandicaptenbeleid in verschillende Europese landen, alsmede een analyse van de 
relatie tussen het beleid op EU en op nationaal niveau. De doelstelling van de kwan-
titatieve studie is een vergelijking van de situatie van mensen met beperkingen in 
een aantal Europese landen en een verkenning van de relatie tussen deze situatie en 
de beleidsomstandigheden in deze landen. Van belang hierbij zijn de uitkomstmaten 
teneinde de effecten van gehandicaptenbeleid te kunnen bepalen. Beargumenteerd 
wordt dat sociale participatie, omschreven als ‘involvement in life situations’, gebruikt 
kan worden als uitkomstmaat. Maar sociale participatie is geen einddoel in zichzelf. 
Het is ook een middel om een bevredigend leven te leiden. Dus, ook een subjectieve 
waardering van de levensomstandigheden, subjectief  welbevinden, is gebruikt als 
een uitkomstmaat. Sociale participatie en subjectief  welbevinden worden evenwel, 
naast beperkingen, ook bepaald door individuele kenmerken. De algemene vraag van 
de tweede studie is dus: leiden verschillende beleidsomstandigheden (i.c. landen) tot of  
zijn deze gerelateerd aan een verschillend niveau van sociale participatie en subjectief  
welbevinden van mensen met beperkingen in aanvulling op de invloed van individuele 
kenmerken? Om deze vraag te verkennen is een gefaseerd model gebruikt van het pad 
of  de route van beperkingen naar sociale participatie en subjectief  welbevinden.
 In hoofdstuk twee wordt de methodologie beschreven. Teneinde voor de cross-
nationale studie specifieke informatie over de landen te kunnen verzamelen is een 
gestructureerde vragenlijst verstuurd naar 20 Europese landen. Deze behandelde 
het gehele, brede veld van het gehandicaptenbeleid en was er op gericht informatie 
te verzamelen over beleid, implementatie van beleid en beleidsinstrumenten en 
-maatregelen. Negen landen retourneerden de lijst. De data werden kwalitatief  ge-
analyseerd op basis van de volgende karakteristieken: coherentie of  fragmentatie in 
beleid, wetgeving en implementatie, en het niveau van de invloed van (organisaties 
van) mensen met beperkingen op beleid, wetgeving en implementatie. Wat de ont-
wikkeling van gehandicaptenbeleid op Europees niveau betreft is de inhoud geanaly-
seerd van relevante documenten van de Europese Raad en de Europese Commissie. 
De relatie tussen het beleid op EU niveau en het nationale niveau wordt besproken 
aan de hand van de uitkomsten van de analyse van het gehandicaptenbeleid op EU 
en het nationale niveau.
 Om de onderzoeksvraag van de kwantitatieve studie te beantwoorden is een 
secundaire analyse uitgevoerd van data afkomstig uit het European Social Survey 
(ESS). Mensen met beperkingen zijn geïdentificeerd aan de hand van een globale 
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vraag of  globale beoordelingsschaal van zelf  waargenomen gezondheidstoestand:  
de zogenaamde ‘survey definition of  disability’. Drie subgroepen zijn onderscheiden: 
mensen met ernstige beperkingen, mensen met lichte beperkingen en mensen zonder 
beperkingen. Voor het meten van sociale participatie is een schaal geconstrueerd op 
basis van de volgende variabelen: de frequentie van sociale ontmoetingen en acti-
viteiten, het hebben van betaald werk, en het doen van huishoudelijke taken. Een 
schaal voor subjectief  welbevinden is geconstrueerd met variabelen over tevreden-
heid met het leven en geluk. Twee soorten verschillen in sociale participatie en 
subjectief  welbevinden zijn behandeld: verschillen tussen landen voor elk van de drie 
subgroepen en verschillen tussen de subgroepen binnen de landen. Wat individuele 
kenmerken als potentiële determinanten van sociale participatie en subjectief  wel-
bevinden betreft is een aantal sociaaldemografische variabelen gebruikt, alsmede een 
drietal variabelen aangaande zelf  beoordeelde gezondheid, zelf  beoordeelde mentale 
toestand en zelf  beoordeelde huiselijke financiële omstandigheden.
 Hoofdstuk 3 presenteert de resultaten van de beleidsstudie. Gehandicapten-
beleid op Europees niveau heeft zich gedurende de laatste 15 jaar voornamelijk 
ontwikkeld als onderdeel van sociaal beleid. De doelstellingen zijn tamelijk abstract 
geformuleerd: gelijke mogelijkheden, inclusief  beleid, en ‘mainstreaming’. Ondanks 
de talrijke initiatieven is het bereik van het formele directe Europese gehandicapten-
beleid bescheiden. Het is vooral gericht op werkgelegenheid en sociale integratie. Er 
is slechts één ‘harde’ maatregel met wettelijke zeggenschap: de richtlijn voor gelijke 
behandeling in werkgelegenheid, beroep en scholing daartoe. De andere initiatieven 
zijn louter ‘zachte’ resoluties, mededelingen en actieplannen zonder wettelijke bete-
kenis voor de lidstaten. Deze maatregelen zijn meer gericht op ‘invloed door over-
tuigen’ dan op ‘invloed door wetgeving’.
 Wat de doelstelling van de cross-nationale beleidsstudie betreft zijn de overeen-
komsten en verschillen in gehandicaptenbeleid in negen Europese landen onderzocht. 
Dit heeft geleid tot een indeling van de landen in drie clusters: coherent, gefragmen-
teerd en transitie beleid. Er is geen duidelijke trend naar meer overeenkomst of  con-
vergentie in het beleid van de verschillende landen. De bestaande overeenkomsten 
tussen de landen zijn niet het gevolg van EU beleid, maar bestaan al langer en zijn 
ingebed in het algemene nationale sociale en welzijnsbeleid.
 De bescheiden invloed van de EU kan voor een groot deel verklaard worden uit 
het subsidiariteitsbeginsel. Er lijkt echter wel een indirecte en informele EU invloed 
te bestaan. Indirect omdat wetgeving op andere beleidsterreinen ook van invloed 
is op mensen met beperkingen, sociale uitkeringen, gezondheidszorg en sociale 
dienstverlening. En informeel omdat - naast de indirecte ‘invloed door wetgeving’ 
– nationaal gehandicaptenbeleid ook beïnvloed kan worden door de effecten van 
instrumenten als de Open Methode van Coördinatie (‘invloed door overtuigen’) en 
door de activiteiten van de diverse Europese organisaties, comités en raadgevende 
commissies (‘invloed door dialoog’). Deze mogelijke ‘beïnvloedingsmechanismen’ 
van het Europese niveau op het nationale niveau overziend lijkt het waarschijnlijk 
dat Europese initiatieven en activiteiten niet alleen op het gebied van gehandicapten-
beleid maar ook op andere terreinen van invloed zullen zijn op het nationale gehan-
dicaptenbeleid. 
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In hoofdstuk 4 tot en met 8 worden de resultaten van de verkennende kwantitatieve 
analyse gepresenteerd.
 Hoofdstuk 4 richt zich op de verschillen in sociale participatie van mensen 
met en mensen zonder beperkingen tussen de verschillende landen. In Denemarken, 
Nederland en vervolgens Finland en het Verenigd Koninkrijk scoren alle drie de 
subgroepen in vergelijking met de andere landen het hoogst op sociale participatie. 
In Duitsland, Slovenië en Slowakije scoren alle groepen het laagste. In alle landen 
participeren mensen met een ernstige beperking het minst aan de samenleving.  
Gezien het kleine aantal significante verschillen voor deze subgroep tussen de landen 
lijkt het erop dat de positie van mensen met een ernstige beperking in de verschil-
lende landen meer op elkaar lijkt dan de positie van de twee andere subgroepen.  
Gezien de onderlinge verschillen tussen de landen en de grootte van de verschillen 
voor de drie subgroepen is er een patroon zichtbaar. Dit kan een aanwijzing zijn voor 
een specifieke ‘landeninvloed’.
 In hoofdstuk 5 worden de verschillen in sociale participatie tussen mensen 
met en mensen zonder beperking binnen de landen beschreven. Wat het aantal en de 
grootte (‘effect sizes’) van de statistisch significante verschillen tussen de subgroepen 
betreft bevinden Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Slovenië zich in een goede 
positie, d.w.z. er zijn minder verschillen en de verschillen zijn kleiner in vergelijking 
met de andere landen. België, Finland en Nederland bevinden zich in een midden-
positie en Duitsland en Slowakije in een slechtere. In de meeste gevallen zijn er signi-
ficante verschillen tussen de subgroepen binnen de landen. Het aantal onderlinge 
verschillen tussen de twee groepen met beperkingen is kleiner dan het aantal ver-
schillen tussen elk van deze twee subgroepen met de subgroep zonder beperkingen. 
Dit betekent dat de twee groepen met beperkingen over het algemeen meer op elkaar 
lijken en min of  meer in gelijke mate verschillen van de groep zonder beperkingen.
Hoofdstuk 6 is gewijd aan de vraag of  en hoe individuele kenmerken geassocieerd 
zijn met en bijdragen aan of  invloed hebben op sociale participatie bovenop de in-
vloed van beperkingen en voorts of  er verschillen in dit opzicht bestaan tussen de 
afzonderlijke landen. Naast beperkingen hebben de sociaaldemografische determi-
nanten en de zelf  beoordeelde condities een significant verband met sociale partici-
patie. Na opneming van alle determinanten in de analyse hebben beperkingen geen 
significant verband meer met sociale participatie. Twee determinanten, ‘leeftijd’ en 
‘gevoel van optimisme en energie’, spelen een belangrijke rol in vergelijking met de 
andere determinanten. Deze twee determinanten hebben in alle landen een gelijke 
mate van invloed. De rol van de andere determinanten is gemengd; zij hebben een 
verschillende invloed in verschillende landen. Er zijn dus verschillen tussen landen, 
maar voor het grootste deel alleen wat de determinanten betreft met een minder 
belangrijke rol. De gecombineerde invloed van de determinanten leidt tot een betere 
voorspelling van sociale participatie in sommige landen dan in andere. 
 Hoofdstuk 7 is gewijd aan de verschillen in subjectief  welbevinden van mensen  
met en mensen zonder beperkingen tussen en binnen de afzonderlijke landen. In een  
meerderheid van de gevallen zijn er voor alle drie de subgroepen significante verschil-
len tussen de landen. In Denemarken, Finland en Nederland hebben mensen met 
beperkingen een hogere score op subjectief  welbevinden dan in de andere landen. 
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Maar in alle landen zijn de mensen met ernstige beperkingen slechter af  dan mensen 
met lichte beperkingen, die op hun beurt slechter af  zijn dan mensen zonder beper-
kingen. Bijna alle verschillen tussen de drie subgroepen binnen de landen zijn signifi-
cant. Wat de verschillen binnen de landen betreft is de grootte van de verschillen het 
kleinst in Denemarken, Finland en het Verenigd Koninkrijk. Slowakije bevindt zich 
voor beide soorten verschillen in een relatief  slechte positie. Voor de verschillen tus-
sen de landen bevinden Duitsland en Slovenië zich ook in een relatief  slechte positie, 
maar voor de verschillen binnen de landen staan zij dicht naast België en Nederland, 
in een midden positie.
 In hoofdstuk 8 wordt onderzocht of  en hoe individuele kenmerken, inclusief  
sociale participatie, een verband hebben met en bijdragen aan of  een invloed heb-
ben op subjectief  welbevinden naast de invloed van beperkingen en voorts of  er 
verschillen in dit opzicht bestaan tussen de afzonderlijke landen. Naast beperkingen 
hebben individuele kenmerken een verband met subjectief  welbevinden. Wanneer 
voor de invloed van deze determinanten in de analyse gecontroleerd wordt, hebben 
beperkingen geen significant verband meer met subjectief  welbevinden. De drie zelf  
beoordeelde condities en vooral ‘gevoel van optimisme en energie’ spelen de belang-
rijkste rol in vergelijking met de andere determinanten en zij hebben in gelijke mate 
invloed in alle landen. Sociale participatie is ook in alle landen van invloed op subjec-
tief  welbevinden, maar het verband is minder sterk. De rol van de andere determi-
nanten is gemengd; zij hebben in verschillende landen een verschillende invloed. Dit 
betekent dat er verschillen zijn tussen de landen, maar dat geldt overwegend alleen 
voor determinanten met een minder belangrijke rol. De gecombineerde invloed van 
de determinanten heeft in sommige landen een betere voorspellende waarde dan in 
andere landen.

In het laatste hoofdstuk, Hoofdstuk 9, worden de belangrijkste bevindingen van de 
twee studies gepresenteerd, gevolgd door een discussie van deze bevindingen en een 
aantal methodologische overwegingen. Het hoofdstuk sluit af  met een serie aanbe-
velingen voor beleid en onderzoek. Met betrekking tot de relatie tussen gehandicap-
tenbeleid op nationaal en Europees niveau wordt besproken dat, naast een aantal al 
beschreven ‘beïnvloedingsmechanismen’, er nog twee andere mechanismen zijn, die 
vermoedelijk van invloed zullen zijn op gehandicaptenbeleid op zowel nationaal als 
Europees niveau: de Conventie voor de rechten van mensen met beperkingen van de 
Verenigde Naties en de beslissingen van het Europese Hof  van Justitie. 
 Het nationale gehandicapten beleid is gegroepeerd in drie ‘ideal type’ clusters, 
gebaseerd op zogenaamd ‘policy on the books’. Besproken wordt dat een analyse van 
de wijze waarop wetgeving en maatregelen geïmplementeerd en uitgevoerd worden 
(‘policy on the streets’) zou kunnen leiden tot een andere clustering, een clustering 
van ‘real world types’.
 De data van het ESS waren adequaat en toereikend voor onze doelstelling om 
acht Europese landen te vergelijken op sociale participatie en subjectief  welbevinden 
van mensen met beperkingen. Geconcludeerd wordt dat mensen met beperkingen 
in alle onderzochte landen in een achterstandspositie verkeren; vooral de mensen 
met ernstige beperkingen zijn het slechtst af  in alle landen. Vragen zijn gesteld bij 
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de invloed en effectiviteit van gehandicaptenbeleid. Onze bevindingen, die laten 
zien dat sociale participatie en subjectief  welbevinden voornamelijk bepaald worden 
door leeftijd en subjectieve waarderingen en gevoelens, zijn nauwelijks toepasbaar in 
gehandicaptenbeleid. Het mag duidelijk zijn dat leeftijd niet beïnvloed kan worden. 
Houdingen en gevoelens van mensen zijn heel moeilijk te veranderen en het huidige 
gehandicaptenbeleid heeft geen instrumenten tot zijn beschikking om deze te beïn-
vloeden of  te veranderen. Dit roept de vraag op of  sociale participatie en subjectief  
welbevinden wel gebruikt kunnen worden als adequate uitkomstmaten van gehandi-
captenbeleid.
 Voor wat het verband tussen de twee studies betreft bevinden de landen in de 
coherente beleidscluster zich - met een gedeeltelijke uitzondering voor het Verenigd 
Koninkrijk - overwegend in de beste positie op sociale participatie en subjectief   
welbevinden. Dit komt nog duidelijker naar voren vanuit het gezichtspunt dat, in het 
licht van nationaal gehandicaptenbeleid, de verschillen binnen landen belangrijker 
zijn dan de verschillen tussen landen. Het verbeteren en verhogen van participatie 
en het verkleinen van verschillen tussen mensen met en mensen zonder beperkingen 
is tenslotte een belangrijke doelstelling van gehandicaptenbeleid. De landen in de 
gefragmenteerde	beleidscluster bevinden zich, zeker wat de verschillen binnen de lan-
den betreft, in een midden positie op sociale participatie en subjectief  welbevinden. 
Duitsland vormt deels een uitzondering; indien ook de verschillen tussen de landen 
erbij betrokken worden, staat het land grotendeels dicht bij de andere landen in het 
transitie beleidscluster. Er is dus een verband tussen de beleidstypering en sociale 
participatie en subjectief  welbevinden. Aan de hand van onze data is het echter niet 
mogelijk aan te tonen dat de verschillende posities van de landen op sociale partici-
patie en subjectief  welbevinden een gevolg zijn van de verschillen in nationaal gehan-
dicaptenbeleid. Een zekere ‘landeninvloed’ werd echter wel gevonden.
De methodologische overwegingen hebben betrekking op de definitie en het meten 
van beperkingen; de dataverzameling en de informatie bronnen van de beleidsstudie; 
de data van de empirische studie; het concept sociale participatie en het meten ervan; 
en het meten van de individuele kenmerken, die gebruikt zijn als determinanten van 
sociale participatie en subjectief  welbevinden.
 De beleidsaanbevelingen richten zich op de volgende punten: de wenselijkheid 
van een meer coherent en samenhangend gehandicaptenbeleid; de ontwikkeling van 
beleidsmaatregelen gericht op doelgroepen, zoals mensen met ernstige beperkingen; 
een gezamenlijke uitdaging voor de Europese landen om het gehandicaptenbeleid te 
verbeteren, met de EU in een coördinerende en stimulerende rol; en de behoefte aan 
specifieke, welomschreven beleidsdoelen.
 De aanbevelingen voor onderzoek hebben betrekking op: de ontwikkeling van 
een meer specifiek en uniform instrument voor het meten van beperkingen; verder 
onderzoek naar het concept en het meten van sociale participatie; een herhaling van 
de empirische studie met verbeterde instrumenten; een onderzoek naar de beschik-
baarheid en toereikendheid van bestaande Europese data; een adequaat georgani-
seerde samenwerking tussen Europese instituten op het gebied van beperkingen; en 
een herhaling van de beleidsstudie met een bredere invalshoek en een meer omvat-
tende benadering. 


