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Kwaliteit van leven 
2019

Onveranderd
“Met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht.”

Maar ...

- de verschillen tussen groepen nemen toe

- de regionale verschillen nemen toe

- de positie van jongeren verandert 7,8
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Zorg: verschillen in 
regionaal beschikbare 
(mantel)zorg

aantal gevers en ontvangers van mantelzorg

Bron: SCP/CBS (IZG ’14-’16; OZG ’14-’16) en PBL/CBS (regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019)



Armoede: regionale
verschillen in armoede
› Armoede het grootst in Rotterdam, 

Amsterdam en Den Haag

› Arbeidsmarktregio Groningen heeft 
de meeste arme gemeenten

› Kwetsbare groepen: kinderen, 
zelfstandigen, bijstandsontvangers 
en niet-westerse migranten

Bron: CBS (IIV’11-’17), SCP-bewerking



Klimaat en wonen
Gastransitie bij woningeigenaren: 
voorlopers en achterblijvers
› Draagvlak aardgasvrij wonen beperkt.

› Zorgen over betaalbaarheid en 
alternatieven.

› Behoefte aan duidelijkheid beleid en 
informatie.

› Eigenaren willen zelf in control blijven.

“Het moet eerst concreet zijn: wat wil de overheid, wat wil de 
gemeente, welke wijken, wat voor initiatief? Dan ben ik ook bereid 
om mee te denken, mee te kijken, te informeren, in te lezen.” 

Citaat uit ‘Onder de pannen zonder gas? SCP, 2019
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Sociale cohesie in de regio
› Maatschappelijke scheidslijnen

- Opleidingsniveau

- Randstad versus regio’s

› Binding met omgeving
- Verschillende vormen van binding

- Vooral verschil naar leeftijd

› Regionale identiteit
- Zoektocht naar verbondenheid

- Thuisgevoel belangrijk voor ‘grip’
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Kennis van en voor beleid

Vanuit de kennis voor beleid
1) Geen one size fits all beleid: regionale variatie.

2) Over ‘uitruil’ economische, sociale, ecologische belangen (brede welvaart en kwaliteit 
van leven centraal).

Vanuit de kennis van beleid 
1) Meer ex ante toetsing en citizen science: onuitvoerbaar beleid versterkt polarisatie en 

onbehagen.

2) Betere dialoog over solidariteit en eigen verantwoordelijkheid, vanuit het besef dat 
burgers niet de hele dag met beleid bezig zijn. 



@SCPonderzoek

Het PON en de planbureaus
delen hierbij de komende tijd
een belangrijke taak!

Bedankt voor uw aandacht.


	Sociale cohesie in de regio op de kennisagenda
	Inhoud
	Kwaliteit van leven �2019
	Inhoud
	Zorg: verschillen in regionaal beschikbare (mantel)zorg�
	Armoede: regionale verschillen in armoede
	Klimaat en wonen
	Inhoud
	Sociale cohesie in de regio
	Inhoud
	Kennis van en voor beleid �
	Het PON en de planbureaus delen hierbij de komende tijd een belangrijke taak!���Bedankt voor uw aandacht.

