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Samenvatting in het Nederlands 

Doelstelling van dit proefschrift is om te onderzoeken in hoeverre binnen de 
sociale bijstandsprogramma’s van de overheid, activeringsbeleid zoals het geven 
van trainingen en het bieden van werk, sociale integratie van 
bijstandsgerechtigden bevordert. Dit wordt onderzocht door de resultaten van 
diverse kwalitatieve en kwantitatieve evaluaties van objectieve arbeidsmarkt 
gegevens als ook van subjectief welzijn te analyseren. Er wordt gekeken vanuit een 
macroniveau waarbij de focus ligt op sociale en economische factoren die het 
betreffende sociale beleid en de resultaten daarvan in landen beïnvloeden, maar 
ook vanuit een microniveau waarbij de benadering geheel land-specifiek is.  Deze 
gecombineerde aanpak biedt een krachtig en gedetailleerd beeld van met elkaar 
samenhangende processen die sociale uitsluiting en sociale integratie van 
bijstandsgerechtigden beïnvloedt. In dit proces gaan we uit van drie hypothesen. 
Ten eerste: activering en sociaal-professionele integratie van bijstandsgerechtigden 
die kunnen werken is een noodzakelijke conditie voor het verminderen van hun 
armoede. Ten tweede: sociale uitsluiting van bijstandsgerechtigden is 
multidimensionaal en significant hoger in bepaalde domeinen en ten opzichte van 
andere bevolkingsgroepen. Ten derde: het activeren van bijstandsgerechtigden 
door werk heeft een belangrijke positieve invloed op hun sociale integratie in 
termen van objectieve (arbeidsmarkt) en subjectieve (welzijn) resultaten. De 
bevindingen van iedere stap van de analyse worden hieronder samengevat. 

Sociale uitsluiting is een complex sociaal fenomeen. Met behulp van een analyse 
van set relaties werden complexe causale verklaringen van zogenaamde 
noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor sociale uitsluiting vastgelegd. 
Mogelijke combinaties van relevante voorwaarden werden verkend, die leiden tot 
de gekozen maatstaf voor sociale uitsluiting, ‘de lage-risico-armoede-graad’ (low 
at-risk-poverty-rate’). De analyse is uitgevoerd in twaalf EU-landen. Hierbij is 
vooral gekeken naar de rol van activering en de sociaal-professionele integratie 
van bijstandsgerechtigden binnen bepaalde combinaties van factoren. In lijn met 
onze verwachtingen, toonde de analyse aan dat sterke activering en sociaal-
professioneel integratiebeleid bijdragen aan verbeterde armoede uitkomsten onder 
uitkeringsontvangers. Niettemin, de bevindingen suggereren dat alleen activering, 
niet leidt tot de noodzakelijke of voldoende voorwaarde die nodig is voor lagere 
niveaus van armoede. Met ander woorden, activering is een onvoldoende maar 
noodzakelijk onderdeel van een voorwaarde die bestaat uit bepaalde macro-
economische factoren in combinatie met de respectievelijke sociale 
zekerheidsstelsels om op  die manier bij te dragen aan verbeterde resultaten voor 
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bijstandsgerechtigden.  

Van deze één-dimensionale definitie van sociale uitsluiting gericht op relatieve 
armoede uitkomsten, gaan we naar de meer omvattende verklaring van 
multidimensionale aard. Sociale uitsluiting is in dit proces gedefinieerd om zowel 
het onvermogen van burgers om hun fundamentele rechten uit te oefenen op het 
hebben van een minimale levensstandaard, als ook om een aantal andere vormen 
van niet-deelname aan de samenleving te verklaren. Op die basis wordt een 
context-specifieke index voor sociale uitsluiting ontwikkeld voor Servië. Dit vereist 
een zorgvuldige afweging van de verschillende dimensies van sociale uitsluiting 
en de daarbij behorende relevante indicatoren, alsmede een analyse van elke 
specifieke bijdrage van de dimensies aan de index van sociale uitsluiting. Met 
betrekking tot de indicatoren, onderzoeken we het verband tussen monetaire en 
niet-monetaire achterstanden als ook het belang van monetaire armoede voor het 
verklaren van andere ontberingen. Bijzondere aandacht wordt besteedt aan die 
groep van uitkeringsgerechtigden die traditioneel een groter risico hebben op 
armoede en uitsluiting. 

De resultaten van het onderzoek naar sociale uitsluiting in Servië laten zien dat 
bijna iedere tiende persoon uitgesloten is. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen 
vier groepen: stad en platteland, sociale uitkeringsgerechtigde en niet sociaal 
uitkeringsgerechtigden. De analyse bevestigt dat personen in 
uitkeringsgerechtigde plattelands huishoudens relatief hogere niveaus van sociale 
uitsluiting ervaren.  De resultaten suggereren verder dat terwijl uitsluiting van 
diensten zoals gezondheidszorg, onderwijs en dergelijke het meest bijdraagt aan 
sociale uitsluiting, alle drie de dimensies een belangrijke rol spelen in het verklaren 
van de uitsluiting.  Uit de analyse van het verband tussen monetaire en niet-
monetaire achterstanden blijkt dat er slechts beperkt sprake is van overlap, wat 
aangeeft dat veel vormen van sociale uitsluiting niet kunnen worden verklaard 
door geld gebrek alleen. Bovendien toont de analyse van het relatieve belang van 
bepaalde voorspellende variabelen aan dat monetaire armoede weliswaar een 
belangrijke rol speelt, maar dat de status van werkloosheid de kans op 
achterstanden in andere gebieden aanzienlijk verhoogt. Dit resultaat heeft 
belangrijke implicaties voor beleid dat sociale uitsluiting tegen gaat. 

De volgende stap in het onderzoek is een analyse van een bepaald overheidsbeleid 
vanuit het perspectief van subjectief welzijn. Onderzocht is of en hoe activering 
van uitkeringsgerechtigden via publieke werkgelegenheidsprogramma’s (public 
works) hun subjectieve welzijn beïnvloed en wat het verband is met de 
doelstellingen van sociale integratie. Het onderzochte beleidsprogramma betrof 
het ‘Public Works Programme’ in Servië. De analyse van de gegevens die 
verkregen zijn uit semigestructureerde diepte interviews was gericht op de 
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veranderingen in de verschillende dimensies van subjectief welzijn. Er werd 
gekeken naar de perioden voor en na de programma activiteiten. Ondanks de lage 
arbeidsparticipatie van de deelnemers na voltooiing van het programma, die over 
het algemeen wordt gezien als een belangrijke arbeidsmarkt  doelstelling,  bleek uit 
de kwalitatieve analyse dat deelname aan werk een significant positief effect had 
op het subjectieve welzijn van de bijstandsgerechtigden.  Directe positieve 
gevolgen van deelname aan het werk programma waren: de frequentie en het 
niveau van sociale contacten waren verbeterd; uitkeringsgerechtigden voelen zich 
meer en beter gehoord; hun werk wordt gewaardeerd; hun motivatie om te 
werken en zelfvertrouwen namen toe; het aantal contacten als ook hun positie in 
de samenleving verbetert met hun participatie in de arbeidsmarkt; ze voelen zich 
meer geaccepteerd en geïntegreerd. Alle genoemde  veranderingen moeten in acht 
genomen worden bij het meten van sociale integratie resultaten. In dit specifieke 
geval lijkt activering van uitkeringsgerechtigden een belangrijke rol te spelen bij 
het aanpakken van sociale uitsluiting en bij het versterken van de resultaten in 
sociale integratie. 

In het voorliggende onderzoek zijn een aantal effecten van de indicatoren voor de 
objectieve arbeidsmarkt als ook die voor subjectief welzijn onderzocht. Hieruit 
komen minimaal twee trajecten naar voren die de interactie tussen activering en 
sociale integratie verklaren. Aan de ene kant, zal sociale integratie naar 
verwachting plaatsvinden via directe formele werkgelegenheid. Echter, de 
beschikbare literatuur suggereert dat tijdelijke werk (zoals publieke 
werkgelegenheids programma’s)over het algemeen niet erg effectief is in termen 
van formele werkgelegenheidsuitkomsten. In het onderzoek wordt erkend dat heel 
weinig bijstandsgerechtigden werk vinden na voltooiing van de publieke 
werkgelegenheid-activiteit. Aan de andere kant, en zoals ook blijkt uit  deze studie, 
is er een significante invloed van deelname aan deze publieke werkgelegenheid 
programma’s op bepaalde aspecten van het leven, zoals het verwerven van 
kwalificaties en vaardigheden, het verbreden van sociale contacten en het 
opbouwen van zelfvertrouwen voor een meer sociale uitwisseling. Deze 
ontdekking verhoogt niet alleen ons begrip van subjectief welzijn van de armen en 
hun vooruitzichten, maar voorziet ook in de noodzakelijke koppeling tussen 
activering, subjectief welzijn en sociale integratie. 

Hoewel de algemene bevinding suggereert dat activering door middel van 
publieke werkgelegenheidsprogramma’s belangrijke positieve effecten heeft op het 
subjectief welzijn en de sociale integratie van bijstandsgerechtigden, wordt er 
rekening gehouden met de bestaande meningsverschillen ten aanzien van de 
algemene effectiviteit van publieke werkgelegenheidsprogramma's. Op welke 
wijze het programma wordt bezien, is afhankelijk van een aantal factoren, 
variërend van het programma-ontwerp, institutionele regelingen, processen en 
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verwachte resultaten. Het doel van dit onderzoek was vooral om het belang van 
het meten van de perceptie van de deelnemers aan het programma te benadrukken 
en om de gevolgen voor hun welzijn in relatie tot de resultaten van sociale 
integratie te bespreken. De analyse bevestigt dat het bieden van gelijke kansen op 
de arbeidsmarkt aan hen die gemarginaliseerd en vaak verwaarloosd worden, hun 
sociale integratie in de samenleving verhoogt. Dit maakt de weg vrij voor meer 
beleidsacties die leiden tot een verhoogde activering en sociale integratie van 
uitkeringsgerechtigden. 

  


