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In opdracht van KRO-NCRV heeft Motivaction International B.V. een 

onderzoek uitgevoerd naar eenzaamheid onder gehandicapten. Dit 

onderzoek is ten behoeve van de Minister van Gehandicaptenzaken, een 

KRO-NCRV initiatief waarbij minister Rick Brink met programmamakers van 

KRO-NCRV ervoor zorgt dat mensen met een beperking zichtbaarder 

worden.    

Het onderzoek is online in het Motivaction StemPunt uitgevoerd onder een 

representatieve steekproef van 16.998 Nederlanders van 18-65 jaar. Deze 

mensen vroegen we de vragenlijst door te sturen aan anderen met een 

handicap. Op deze wijze zijn er totaal =2.073 mensen met een beperking 

ondervraagd en n=430 mensen zonder beperking.

Het doel van het onderzoek was inventariseren in welke mate personen met 

een beperking zich eenzaam voelen in vergelijking met mensen zonder 

beperking, waardoor eventuele eenzaamheid wordt veroorzaakt en welke 

gevolgen dit heeft in hun leven. Door middel van dit onderzoek wil de 

Minister van Gehandicaptenzaken aandacht vragen voor de problematiek van 

eenzaamheid onder mensen met een beperking. 
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Achtergrond
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• Het onderzoek is uitgevoerd door middel van online, kwantitatief 

onderzoek onder Nederlanders in de leeftijd 18-65 jaar. Hierbij hebben we 

ons in het bijzonder gericht op mensen met een lichamelijke of 

verstandelijke beperking of een psychische aandoening.  

• In totaal hebben n=2.073 mensen met een beperking deelgenomen, met de 

volgende spreiding:

• Ter vergelijking hebben we ook een groep Nederlanders zonder beperking 

meegenomen in het onderzoek. In totaal hebben n=430 mensen zonder 

beperking deelgenomen aan het onderzoek.
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Methode en opzet

Methode

Online vragenlijst,

25 vragen

Doelgroep

Nederlanders 18-
65 jaar

Werving

Via StemPunt.nu, 
het online panel van 
Motivaction waarbij 
men de vragenlijst 

kon doorsturen aan 
anderen met een 

handicap

Veldwerkperiode

20-12-2019 t/m 10-

01-2020

Invultijd

10 minuten

Weging

De data zijn 

gewogen

29%
18%

17%
16%
16%
15%
15%
14%
13%

8%
6%
5%

Chronisch ziek
Lichamelijke beperking (slecht  ter been)

Psychiat rische aandoening
Doof/slechthorend

Lichamelijke beperking (anders)
WAO (anders)

Blind/slechtziend
Aut ist isch

Leer- of  informatiebeperkingsstoornis
Niet aangeboren hersenletsel

Verstandelijke beperking
Lichamelijke beperking (rolstoel gebonden)

Beperking:
(Basis - allen, n=2.073)
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Hoofdconclusie

Meetellen in de maatschappij en volledig mee kunnen doen in de samenleving, lijkt voor mensen met een 

beperking minder vanzelfsprekend dan voor mensen zonder beperking. Op verschillende belangrijke aspecten 

in het dagelijks leven, zoals op het gebied van werk, vrije tijd en sociale relaties hebben mensen met een 

beperking het zwaarder dan mensen zonder beperking. Mensen met een beperking voelen zich vaak alleen en 

niet begrepen en hebben sterker het gevoel een sociaal vangnet te missen. Eenzaamheid, depressie en 

verdriet zijn dan ook problemen waar zij regelmatig mee kampen, aanzienlijk vaker dan mensen zonder 

beperking. Dit geldt het sterkste voor mensen met een psychiatrische aandoening. 
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Persoonlijke situatie
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Samenvatting belangrijkste resultaten (1/4)

Mensen met een beperking hebben minder vaak een partner (63%) dan mensen zonder beperking (73%). Ook wonen ze vaker alleen (30%) dan mensen 

zonder beperking (20%).

• Ruim een derde (36%) van de mensen met een beperking oefent een ‘regulier’ beroep uit, tegenover bijna driekwart van de mensen zonder beperking 

(73%). 

• Bijna een derde van de mensen met een beperking is arbeidsongeschikt (31%). Wel doen zij relatief veel vrijwilligerswerk (19% versus 11% van de 

mensen zonder beperking). 

• Mensen met een beperking die wel kunnen werken, hebben het soms lastig op de arbeidsmarkt: 34% geeft aan dat zij niet makkelijk aan een baan 

komen. Daarnaast voelt 21% zich niet begrepen door hun collega’s. 

Er lijkt een verband tussen het soort onderwijs en het eenzaamheidsgevoel op school. Van de 18 t/m 24 jarigen ging 58% naar een reguliere middelbare 

school, tegenover 89% van de 55 tot 65 jarigen. De jongere groepen voelden zich ook vaker alleen dan de oudere generatie, 42% van de 18 t/m 24 jarigen 

versus 25% van de 55 t/m 65 jarigen. 

Zowel mensen met als mensen zonder beperking spreken gemiddeld 2 à 3 keer per week af met familie of vrienden. De meeste mensen zonder beperking 

vinden dit voldoende, maar mensen met een beperking zouden liever frequenter willen afspreken. Ze zeggen echter dat dit niet lukt, omdat ze maar 

weinig mensen hebben om mee af te spreken (39%) en omdat hun vrienden/familie te weinig tijd hebben (38%). 

Mensen met een beperking kunnen in hun vrije tijd minder makkelijk doen wat zij willen (63%) dan mensen zonder beperking (83%). Vrije tijdsbesteding 

en hobby’s zijn echter wel een belangrijke factor in hun leven: 35% van de mensen met een beperking geeft aan dat hun contact met anderen grotendeels 

wegvalt als hun hobby weg zou vallen. Dit geldt voor 18% van de mensen zonder beperking. 
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Eenzaamheid

• Mensen met een beperking voelen zich significant vaker eenzaam dan mensen zonder beperking. 

37% van de mensen met een beperking voelt zich wekelijks eenzaam. 11% geeft zelfs aan zich 

(bijna) dagelijks eenzaam te voelen. Dit geldt in (veel) mindere mate voor mensen zonder 

beperking, waar 14% zich wekelijks eenzaam voelt en 2% (bijna) dagelijks. 

• Eenzaamheid wordt vooral veroorzaakt doordat mensen zich vaak alleen voelen. Dit geldt sterker 

voor mensen met een beperking (37%) dan voor mensen zonder beperking (23%). Ook voelen 

mensen met een beperking zich vaak een blok aan het been van anderen (33%) en zijn ze bang dat 

anderen hun zat worden (28%). Bovendien voelt ruim een kwart zich niet begrepen (26%). 

• De mate waarin mensen met een beperking zich eenzaam voelen, is zeer verschillend per type 

beperking. Mensen met een psychiatrische aandoening voelen zich het meest eenzaam (zie 

overzicht rechts). 
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Samenvatting belangrijkste resultaten (2/4)

Eenzaamheidsscore* per type beperking

1. Psychiatrische aandoening (64%)

2. WAO (50%)

3. Autistisch (49%)

4. Chronisch ziek (49%)

5. Rolstoelgebonden (46%)

6. Niet-aangeboren hersenletsel (43%)

7. Slecht ter been (44%)

8. Verstandelijk beperkt (39%)

9. Blind/slechtziend (42%)

10. Leerstoornis (38%)

11. Doof/slechthorend (37%)

*Percentages staan voor: sterk eenzaam. Zie 
bijlage voor de totstandkoming van de 
eenzaamheidsscore.
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Soorten eenzaamheid

Er zijn verschillende soorten eenzaamheid te onderscheiden. Met alle soorten eenzaamheid hebben mensen met een beperking significant meer te maken dan 

mensen zonder beperking. 

• Emotionele eenzaamheid is het gemis van intimiteit in persoonlijke relaties, van een vertrouwenspersoon of van een emotioneel hechte band met een 

partner of vriend(in).

• Mensen met een beperking hebben in mindere mate het gevoel dat zij mensen om zich heen hebben waar zij volledig op kunnen vertrouwen (67%) dan 

mensen zonder beperking (79%). Ook hebben ze minder mensen in hun leven met wie zij zich nauw verbonden voelen (48%, versus 63% van de mensen 

zonder beperking). Bovendien ervaren mensen met een beperking vaker een leegte om zich heen (21%) dan mensen zonder beperking (8%) en zeggen 

ze mensen om zich heen te missen (21%, tegenover 9% van de mensen zonder beperking). 

• Sociale eenzaamheid is een situatie waarin men zich niet ingebed voelt. Het aantal of de kwaliteit van de persoonlijke relaties is lager dan gewenst. Men voelt 

zich niet geborgen en betrokken in een sociaal netwerk.

• Ongeveer de helft van de mensen met een beperking geeft aan dat zij genoeg mensen hebben op wie ze kunnen terugvallen bij narigheid (51%). Dat is 

aanzienlijk minder dan mensen zonder beperking, waar dit percentage 70% is.

• Ook hebben mensen met een beperking minder mensen om zich heen die hun echt begrijpen (37%) dan mensen zonder beperking (53%).

• Existentiële eenzaamheid is het gevoel dat je niet van belang bent, dat het leven geen zin heeft.

• Bijna 40% van de mensen met een beperking heeft soms het gevoel zich in een uitzichtloze situatie te bevinden (38%). 18% van de mensen zonder 

beperking hebben soms dit gevoel. 

• Tot slot voelt 18% van de mensen met een beperking zich vaak in de steek gelaten. Dit geldt voor 7% van de mensen zonder beperking. 
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Samenvatting belangrijkste resultaten (3/4)
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Verdriet en depressie

Mensen met een beperking hebben meer last van verdrietige gevoelens en 

depressies dan mensen zonder beperking. 

• Bijna een derde van de mensen met een beperking geeft aan zich 

regelmatig heel verdrietig te voelen (31%). Bij mensen zonder beperking is 

dit 9%. 

• Daarnaast zegt ruim een kwart van de mensen met een beperking zich 

regelmatig depressief te voelen (26%), tegenover 9% van de mensen 

zonder beperking. Mensen met een beperking voelen zich soms zelfs zo 

depressief dat het hun gezondheid schaadt (23%). Dit komt bij mensen 

zonder een beperking maar weinig voor (6%). 

• Met name mensen met psychische/psychiatrische beperkingen en mensen 

die chronisch ziek zijn, hebben zeer regelmatig met verdriet- en 

depressieklachten te maken. 

Ondanks dat mensen met een beperking regelmatig erg eenzaam, verdrietig 

en depressief zijn, weten ze het wel te relativeren: 74% zegt dat er ergere 

dingen denkbaar zijn in het leven dan hun beperking. Ook kunnen ze heel erg 

genieten van onverwachte, mooie momenten (78%) en onverwachte, prettige 

contacten (64%) in het leven. 
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Samenvatting belangrijkste resultaten (4/4)

Oplossingen voor eenzaamheid

Voor mensen met een beperking bestaan er diverse activiteiten om 

eenzaamheid tegen te gaan. Deze activiteiten zijn nog lang niet allemaal 

bekend bij mensen met een beperking en hier wordt dus ook niet altijd 

gebruik van gemaakt.

• Praten met anderen (één-op-één of in groepsverband) is de meest bekende 

activiteit voor mensen met een beperking. Een derde van de mensen met 

een beperking heeft ook ervaring met één-op-één gesprekken (33%) en 

15% heeft ervaring met gespreksgroepen.

• Trainingen en cursussen zijn minder bekend:

• 51% van de mensen met een beperking is bekend met sociale 

vaardigheidstrainingen, waarvan 12% hier ook ervaring mee heeft. 

• Vriendschapscursussen zijn bekend bij 22% van de mensen met een 

beperking. 4% heeft hier ervaring mee.

De Minister van Gehandicaptenzaken is bekender bij mensen met een 

beperking (26% kent hem, 23% kent hem van naam) dan bij mensen zonder 

beperking (18% kent hem, 19% kent hem van naam). 



Resultaten
Persoonlijke situatie
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• Meetellen in de maatschappij en volledig mee kunnen doen 

in de samenleving, lijkt voor mensen met een beperking 

minder vanzelfsprekend dan voor mensen zonder 

beperking. Het hebben van een beperking wordt door een 

ruime meerderheid dan ook niet gezien als een verrijking 

van hun leven (63%). Dit gevoel is het sterkst bij 55 tot en 

met 65 jarigen (70%). 

• Bijna een kwart van de mensen met een beperking (23%) 

heeft het gevoel niet mee te tellen in de maatschappij.

• Tevens zegt 40% niet volledig mee te kunnen doen in de 

samenleving. Dit gevoel wordt sterker naarmate men 

ouder wordt. 55 tot 65 jarigen geven vaker aan niet mee te 

kunnen doen in de samenleving dan 18 tot 35 jarigen 

(respectievelijk 43% en 31%). 

• Deze percentages zijn aanzienlijk lager bij mensen zonder 

beperking, daar heeft 4% het gevoel niet mee te tellen en 

slechts 2% geeft aan niet volledig mee te kunnen doen in 

de samenleving. 
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23%

4%

40%

21%

26%

45%

63%

25%

19%

22%

10%

21%

19%

32%

22%

50%

72%

37%

85%

56%

55%

19%

11%

4%

4%

2,3

2,7

2,0

2,9

2,4

2,3

1,7

1,5

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Wel beperking (n=2.073)

Wel beperking (n=2.073)

Wel beperking (n=2.073)

In hoeverre ben je het  eens met  de volgende stellingen?

Oneens Niet oneens, niet  eens Eens Weet  niet / n.v.t.

Ik heb het gevoel dat ik meetel in de maatschappij

Ik kan volledig meedoen in de samenleving

In het contact met anderen word ik naar mijn idee hetzelfde 
behandeld als iemand zonder een beperking

Door mijn beperking kan ik niet volledig deelnemen in de maatschappij

Ik heb het gevoel dat mensen zich proberen te verplaatsen in mijn situatie 

Mijn beperking is een verrijking van mijn leven

Persoonlijke situatie
Mensen met een beperking tellen voor hun gevoel minder mee in de maatschappij

De gemiddelden voor de grafiek zijn gebaseerd op een schaal van oneens heeft waarde 1 tot eens 
heeft waarde 3. 
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• Het hebben van en samenwonen met een partner komt minder voor bij 

mensen met een beperking (63% heeft een partner, 53% woont samen met 

partner) dan bij mensen zonder beperking (73% heeft een partner, 63% 

woont samen met partner). 

• Mensen met een beperking wonen vaker in een aangepaste woning (7%), 

wonen begeleid (2%) of wonen beschermd (1%) dan mensen zonder 

beperking. 

• 25 tot 34 jarigen met een beperking wonen vaker begeleid  of beschermd 

(24%) en minder vaak in een reguliere woning (76%) dan andere 

leeftijdsgroepen. 
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Leef- en woonsituatie

45%

5%

12%

37%

52%

6%

15%

27%

Ja, ik ben gehuwd (of geregist reerd
partnerschap)

Ja, ik heb een samenlevingscontract

Ja, maar ik ben niet  get rouwd/geen
samenlevingscont ract

Nee, ik heb geen partner

Heb je een partner?
(Basis - allen)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Mensen met een beperking hebben minder vaak een partner

82%

18%

96%

4%

Reguliere woning

Aangepaste woning/begeleid
wonen/woongroep

Wat  is jouw huidige woonsituat ie?
(Basis - allen)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

53%

30%

8%

3%

3%

4%

63%

20%

11%

4%

3%

Samenwonend met  partner

Alleenstaand

Inwonend bij ouders

Woongroep (bijv. verzorgingstehuis, begeleid
wonen)

Samenwonend met  huisgenoot

Anders, namelijk:

Wat  is jouw huidige leefsituat ie?
(Basis - allen)
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• Zowel mensen met als zonder beperking hebben het meest 

contact met familie, gevolgd door vrienden. 

• Mensen met een beperking hebben wel minder contact met 

familie (89%) dan mensen zonder beperking (94%). Omdat 

mensen met een beperking vaker werkloos zijn en niet studeren, 

hebben ze ook minder contact met collega’s of medestudenten 

(40%) dan mensen zonder beperking (63%).

• Mensen met een beperking hebben vaker contact met vrienden 

die ook een beperking hebben (39% vs. 23% van de mensen 

zonder beperking). 

• Daarnaast hebben mensen met een beperking vaker te maken 

met andere typen contacten dan mensen zonder beperking, zoals 

mensen uit de zorginstelling/woongroep waar zij wonen of met 

hulpverleners.
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89%

73%

59%

55%

40%

39%

25%

11%

3%

3%

94%

71%

60%

63%

23%

10%

8%

3%

1%

Familie

Vriend(en) zonder beperking

Mensen in de zorginstelling, woongroep,
werkgroep waar ik woon

Buurtbewoners

Collega’s of  medestudenten

Vriend(en) met beperking

Hulpverlener(s)

Mantelzorger(s)

Vertegenwoordiger, wet telijke voogd of
belangenbehartiger

Anders, namelijk:

Met  welke van onderstaande mensen heb je contact?
(Basis - allen)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Relaties/sociale contacten
Mensen met een beperking hebben minder vaak contact met familie
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• Mensen met een beperking zouden liever vaker willen 

afspreken met vrienden of familie. Dit geldt in mindere mate 

voor mensen zonder beperking. 

• Mensen met een beperking geven aan dat dit niet lukt omdat 

zij weinig mensen hebben om mee af te spreken (39%), 

omdat vrienden of familie geen tijd hebben (38%) of omdat 

het lastig is om vaker af te spreken in verband met hun 

beperking (32%). 

• Mensen zonder beperking geven juist aan dat zij zelf te 

weinig tijd hebben om vaker af te spreken met vrienden of 

familie (61%). Ook wonen vrienden of familie te ver weg om 

vaker af te spreken (34%). Ze geven minder vaak aan dat ze 

weinig mensen hebben om mee af te spreken (25%). 
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39%

38%

32%

30%

21%

18%

12%

9%

6%

25%

34%

61%

2%

6%

5%

13%

Ik heb weinig mensen om mee af  te spreken

Vrienden/ familie hebben te weinig t ijd

Is last ig in verband met  mijn beperking

Ze wonen te ver weg

Ik heb te weinig t ijd

Geen goede vervoersopties

Ik heb niemand om mee te gaan

Anders, namelijk:

Weet  niet

Wat  zijn voor jou de belangrijkste redenen dat  je minder vaak afspreekt  met  
vrienden en/ of familie dan je zou willen?

(Basis - Zou vaker af  w illen spreken)

Wel beperking  (n=867)

Geen beperking  (n=118)

Wel 

beperking

Geen 

beperking

Hoe vaak spreek je gemiddeld per week af met vrienden en/of familie? 2,5 2,3

Hoe vaak zou je het liefste per week willen afspreken met vrienden 

en/of familie?

3,2 2,5

Relaties/sociale contacten
Mensen met een beperking zouden het liefst vaker afspreken met vrienden of familie
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• Ten opzichte van mensen zonder beperking, hebben mensen met 

een beperking minder vaak iemand om mee te praten als zij 

ergens mee zitten. 69% van de mensen met een beperking kan 

met iemand praten als zij ergens mee zitten, tegenover 79% van 

de mensen zonder beperking.

• Bovendien hebben mensen met een beperking minder vaak het 

gevoel dat zij vrienden hebben waar ze op kunnen terugvallen: 

bijna twee derde geeft aan terug te kunnen vallen op vrienden in 

moeilijke periodes (61%), terwijl dit geldt voor driekwart van de 

mensen zonder beperking (75%). 

• Meer dan de helft van de mensen met een beperking heeft 

moeite met anderen om hulp vragen (56%), terwijl een aanzienlijk 

deel van hen aangeeft hulp nodig te hebben van anderen om hun 

sociale leven vorm te geven (27%). Met name 25 t/m 34 jarigen 

lopen hier tegenaan en geven vaker dan andere leeftijdsgroepen 

aan dat zij moeite hebben met het vragen om hulp (65%), terwijl 

zij wel hulp van anderen nodig hebben (31%).  

• Voor mensen zonder een beperking lijkt de drempel minder hoog 

om hulp te vragen aan anderen (38%). 

14-4-2020 15

Relaties/sociale contacten
Mensen met een beperking lijken in mindere mate terug te kunnen vallen op hun sociale omgeving

11%

4%

16%

5%

19%

29%

27%

26%

45%

27%

54%

64%

47%

19%

13%

21%

16%

23%

30%

25%

26%

30%

37%

24%

20%

24%

69%

79%

61%

75%

56%

38%

45%

44%

25%

33%

20%

13%

27%

4%

4%

5%

2,6

2,8

2,5

2,7

2,4

2,1

2,2

2,2

1,8

2,1

1,7

1,5

1,8

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

In hoeverre ben je het  eens met  onderstaande stellingen? 

Oneens Niet oneens, niet  eens Eens Weet  niet / n.v.t.

Ik heb mensen om mee te praten als mij iets dwarszit

Ik heb vrienden die er voor mij zijn op moeilijke momenten

Ik vind het moeilijk om anderen om hulp te vragen

Social media helpt mij om contacten te onderhouden

Ik heb een druk sociaal leven

Mijn sociale leven speelt zich voornamelijk online af 

Om mijn sociale leven vorm te geven heb ik in verband met mijn
beperking hulp van anderen nodig 
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• Mensen zonder een beperking vinden het openbaar vervoer in 

hun gemeente beter geregeld (57%) dan mensen met een 

beperking (45%). 

• Hoewel de helft van de mensen met een beperking aangeeft dat 

er voldoende vormen van vervoer beschikbaar zijn voor hun 

beperking (50%), geeft ook 11% aan dat dit niet zo is. 

• De hulp- en dienstverlening vanuit de gemeente sluit volgens 

zo’n een op de vijf mensen met een beperking goed aan op hun 

behoeften (22%), maar ook geeft een op de vijf aan dat dit juist 

niet zo is (20%).

14-4-2020 16

Voorzieningen en vervoer

20%

11%

20%

19%

45%

57%

14%

12%

2,3

2,5

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

In hoeverre ben je het  eens met  de volgende stellingen? 

Oneens Niet oneens, niet  eens Eens Weet  niet / n.v.t.

Het openbaar vervoer in mijn gemeente is goed geregeld

11%

12%

20%

15%

19%

23%

50%

25%

22%

25%

44%

35%

2,5

2,2

2,0

Voor mijn beperking zijn er voldoende vormen van vervoer
beschikbaar

Contactpersonen bij de gemeente weten niet  goed wat  de
mogelijkheden zijn als ik vraag naar zorg en ondersteuning

die voor mij relevant zijn

Mijn gemeente biedt  hulpverlening en dienstverlening die
aansluit  op mijn behoef ten

In hoeverre ben je het  eens met  de volgende stellingen? 
(Basis: heef t  een beperking, n=2.073)

Oneens Niet oneens, niet  eens Eens Weet  niet / n.v.t.

Voorzieningen en vervoer (vanuit de gemeente) zijn niet optimaal voor mensen met een beperking
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• 7% van de mensen met een beperking hebben speciaal onderwijs gevolgd. Dit geldt zowel voor de basisschool als de middelbare school.

• Mensen met een verstandelijke beperking volgen vaker speciaal onderwijs op de basisschool (45%) en de middelbare school (36%). Ook mensen met autisme 

hebben vaker op het speciaal onderwijs gezeten (basisonderwijs: 17%, middelbaar onderwijs: 19%). 

• Negen op de tien 45 tot 65 jarigen met een beperking volgden regulier basis- en middelbaaronderwijs. Hoe jonger men is, hoe vaker men speciaal onderwijs 

heeft gevolgd. 
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Onderwijs en werk
De meeste mensen met een beperking hebben regulier onderwijs gevolgd 

86%

7%

4%

1%

1%

94%

2%

2%

1%

1%

Regul ier onderwijs

Speciaal onderwijs

Regul ier en speciaal onderwijs

Anders

Ik heb dit  onderwijs niet  gevolgd

Welk type onderwijs heb je gevolgd op de basisschool?
(Basis - al len)

Wel beperking  (n=2.073)

Geen beperking  (n=430)

85%

7%

4%

1%

4%

95%

1%

2%

1%

1%

Regul ier onderwijs

Speciaal onderwijs

Regul ier en speciaal onderwijs

Anders

Ik heb dit  onderwijs niet  gevolgd

Welk type onderwijs volg je/  heb je gevolgd op de 
middelbare school?(Basis - al len)

Wel beperking  (n=2.073)

Geen beperking  (n=430)
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Onderwijs en werk
Mensen met een verstandelijke beperking of autisme hebben vaker speciaal onderwijs gevolgd 

Basisschool
Blind/

slechtziend

Doof/
slechthorend

Psychiatrische 
aandoening

Leer- of 
informatie-
beperkings-

stoornis

Autistisch
Verstandelijke 

beperking

Niet 
aangeboren 
hersenletsel

Lichamelijke 
beperking 
(slecht ter 

been)

Lichamelijke 
beperking 
(rolstoel 

gebonden)

Lichamelijke 
beperking 
(anders)

Chronisch ziek WAO (anders)

Regulier onderwijs 80% 81% 86% 79% 73% 39% 88% 89% 79% 91% 91% 92%

Speciaal onderwijs 9% 11% 9% 12% 17% 45% 8% 6% 14% 4% 5% 5%

Regulier en speciaal 
onderwijs

7% 5% 4% 6% 8% 9% 2% 3% 3% 3% 2% 1%

Anders 1% 2% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Ik heb dit onderwijs 
niet gevolgd

3% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 3% 1% 2% 0%

Middelbare 
school

Blind/

slechtziend

Doof/

slechthorend

Psychiatrische 

aandoening

Leer- of 
informatie-

beperkings-
stoornis

Autistisch
Verstandelijke 

beperking

Niet 
aangeboren 
hersenletsel

Lichamelijke 
beperking 

(slecht ter 
been)

Lichamelijke 
beperking 

(rolstoel 
gebonden)

Lichamelijke 
beperking 
(anders)

Chronisch ziek WAO (anders)

Regulier onderwijs 78% 78% 86% 74% 66% 33% 87% 86% 77% 89% 89% 89%

Speciaal onderwijs 9% 9% 5% 11% 19% 36% 6% 5% 11% 4% 4% 5%

Regulier en speciaal 
onderwijs

6% 4% 4% 8% 7% 8% 1% 2% 3% 3% 2% 2%

Anders 2% 2% 1% 1% 1% 3% 2% 2% 1% 2% 1% 2%

Ik heb dit onderwijs 
niet gevolgd

5% 7% 4% 5% 7% 20% 4% 5% 9% 2% 3% 3%

Groen = Significant vaker dan de andere groepen met een beperking.

Oranje = Significant minder vaak dan de andere groepen met een beperking. 

• Mensen met een lichamelijke beperking die niet in een rolstoel zitten en chronisch zieken hebben vaker regulier onderwijs gevolgd dan de andere groepen. Dit 

geldt zowel voor het basis- als middelbaaronderwijs dat zij volgden.  



5%

7%

5%

3%

41%

62%

22%

31%

18%

13%

20%

15%

66%

55%

57%

72%

33%

18%

6%

8%

21%

12%

6%

5%

2,7

2,5

2,7

2,8

1,9

1,5

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

In hoeverre ben je het  eens met  onderstaande stellingen? 

Oneens Niet oneens, niet  eens Eens Weet  niet / n.v.t.

Reguliere scholen moeten toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking

Speciaal onderwijs heeft meerwaarde omdat het passende ondersteuning biedt

Ik voel(de) mij vaak alleen op school 

Minister van Gehandicaptenzaken | B5432 

• Vooral mensen die zelf een beperking hebben vinden dat 

reguliere scholen toegankelijk moeten zijn voor kinderen met 

een beperking (66%). Mensen zonder beperking vinden dit in 

mindere mate (55%). 

• Wel ziet de meerderheid ook de meerwaarde van speciaal 

onderwijs in. Dat geldt voor 57% van de mensen met een 

beperking en voor 72% van de mensen zonder beperking. 
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Onderwijs en werk
De meerderheid vindt dat reguliere scholen toegankelijk moeten zijn voor kinderen met een beperking

• Mensen met een beperking hebben zich in sterkere mate 

alleen gevoeld op school (33%) dan mensen zonder 

beperking (18%). 

• Met name 18 tot en met 44 jarigen met een beperking 

voelden zich vaker alleen. 
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• Bijna driekwart van de mensen zonder beperking oefent een 

regulier beroep uit (73%) ten opzichte van 36% van de mensen 

met een beperking. 

• Bijna een derde van de mensen met een beperking is 

arbeidsongeschikt (31%). Wel doen zij relatief veel 

vrijwilligerswerk (19% versus 11% van de mensen zonder 

beperking). 
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36%

31%

19%

11%

6%

5%

4%

3%

2%

2%

2%

4%

73%

0%

11%

10%

3%

2%

1%

6%

1%

0%

1%

2%

Ik oefen een 'regulier’ beroep uit

Ik ben arbeidsongeschikt

Ik doe vrijwilligerswerk

Ik ben huisvrouw/huisman

Ik ben werkloos, werkzoekend of  op wachtgeld

Ik ben gepensioneerd, met  de VUT of  rentenierend

Ik oefen een beroep uit  via werk- of  dagbesteding

Ik ben student  met  een (bij)baan

Ik ben student  zonder een (bij)baan

Ik oefen een beroep uit  via een part icipat iebaan

Ik ben scholier

Anders, namelijk:

Welke van onderstaande situat ies is op dit  moment  op jou van toepassing?
(Basis - allen)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Onderwijs en werk
Ruim een derde van de mensen met een beperking oefent een ‘regulier’ beroep uit
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• Het percentage mensen (met een beperking) dat 

makkelijk een baan vindt (34%) is nagenoeg even 

hoog als mensen die niet makkelijk aan een baan 

komen (35%).

• Ongeveer een vijfde van de mensen met een 

beperking voelt zich vaak niet begrepen door hun 

collega’s (21%).
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35%

42%

45%

21%

24%

13%

34%

21%

21%

10%

14%

21%

2,0

1,8

1,7

Het is voor mij makkelijk om een baan te vinden

Ik voel mij vaak niet  begrepen door mijn collega’s   

Het werk dat  ik doe is aangepast  op mijn beperking

In hoeverre ben je het  eens met  onderstaande stellingen? 
(Basis: heef t  een beperking en is w erkend, n=1.211)

Oneens Niet oneens, niet  eens Eens Weet  niet / n.v.t.

Onderwijs en werk
Een derde van de mensen met een beperking vindt makkelijk een baan
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• Sportclubs of andere verenigingen/clubs zijn een plek waar mensen, zowel met als zonder beperking, anderen ontmoeten. Mensen zonder beperking 

ontmoeten vaker mensen op de sportclub (32%) dan mensen met beperking (21%). 

• Mensen met een beperking ontmoeten vaker mensen via een online omgeving (15%) dan mensen zonder beperking (9%). 

• Hobby’s zijn een belangrijk onderdeel van sociale contacten, zeker voor mensen met een beperking. Als hun hobby weg zou vallen, zegt 35% dat het contact 

met anderen ook wegvalt. Dit geldt voor 18% van de mensen zonder beperking.
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Vrije tijd en hobby’s
Een (sport)club of andere hobby’s zijn belangrijk voor sociale contacten 

21%

21%

15%

7%

48%

32%

18%

9%

5%

46%

Sportclub

Vereniging/club (anders dan sport )

Online omgeving

Anders, namelijk:

Ik heb geen hobby waarbij ik anderen
ontmoet

Heb je hobby’s waarbij je anderen ontmoet?
(Basis - allen)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

16%

4%

37%

55%

7%

19%

11%

25%

25%

14%

63%

83%

35%

18%

73% 6%

2,5

2,8

2,0

1,6

2,7

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=1.088)

Geen beperking (n=234)

Wel beperking (n=1.088)

In hoeverre ben je het  eens met  onderstaande stellingen? 

Oneens Niet oneens, niet  eens Eens Weet  niet / n.v.t.

Ik heb de mogelijkheden om te doen wat ik wil in mijn vrije tijd

Als mijn hobby wegvalt, valt grotendeels ook mijn contact met anderen weg

Met mijn hobby kom ik in aanraking met mensen zonder beperking



Resultaten
Eenzaamheid
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• 37% van de mensen met een beperking voelt zich wekelijks eenzaam. 

11% geeft zelfs aan zich (bijna) dagelijks eenzaam te voelen. 

• Dit geldt in (veel) mindere mate voor mensen zonder beperking, 

waar 14% zich wekelijks eenzaam voelt en 2% (bijna) dagelijks. 
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Eenzaamheid

11%

16%

11%

6%

4%

7%

12%

35%

2%

6%

6%

3%

3%

7%

15%

58%

(Bijna) dagelijks

Meerdere keren per week

Ongeveer eens per week

Ongeveer eens in de twee weken

Ongeveer eens in de drie weken

Ongeveer eens per maand

Een paar keer per jaar

(Bijna) nooit

Voel je je wel eens eenzaam?
(Basis - allen)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Mensen met een beperking voelen zich vaker eenzaam dan mensen zonder beperking
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• Eenzaamheid wordt vooral veroorzaakt doordat mensen zich vaak alleen 

voelen. Dit geldt sterker voor mensen met een beperking (37%) dan voor 

mensen zonder beperking (23%).

• Andere redenen waardoor mensen zich eenzaam voelen, zijn dat zij zich 

een blok aan het been voelen van anderen en bang zijn dat mensen hen 

zat worden. Ook voelt een aanzienlijk deel zich niet begrepen door hun 

omgeving. Dit geldt telkens meer voor mensen met een beperking dan 

voor mensen zonder een beperking. 

• Mensen met een beperking van 18 t/m 24 jaar en 25 t/m 34 jaar zijn vaker 

bang dat mensen hen zat worden (respectievelijk 40% en 38%). Bij oudere 

groepen is dit minder vaak het geval.  
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Eenzaamheid

37%

33%

28%

26%

23%

4%

11%

12%

23%

19%

18%

20%

17%

1%

10%

27%

Ik voel me vaak alleen

Ik voel me wel eens een blok aan het  been van
anderen

Ik ben bang dat mensen me zat  worden

Mijn omgeving begrijpt  me niet

Mijn vrienden/familie wonen niet  bij mij in de buurt

Ik word gepest  door mijn omgeving

Anders, namelijk:

Weet  niet /wil ik niet  zeggen

Waardoor voel jij je wel eens eenzaam?
(Basis - Voelt  zich w eleens eenzaam)

Wel beperking  (n=1.356)

Geen beperking  (n=180)

Mensen met een beperking voelen zich relatief gezien vaak alleen
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• Voor mensen met een beperking zijn de feestdagen een moment 

waarop zij zich eenzamer voelen (31%). Voor mensen zonder 

beperking is eenzaamheid het sterkst wanneer de dagen korter en 

donkerder worden (22%).

• Ook op andere ‘leuke’ momenten in het jaar, zoals verjaardagen 

(17%) en de zomervakantie (15%) wordt het gevoel van 

eenzaamheid versterkt, met name voor mensen met een 

beperking. Dit geldt minder voor mensen zonder beperking 

(respectievelijk 9% en 10%) 

• Naast specifieke momenten kan het gevoel van eenzaamheid ook 

sterker zijn op ‘normale’ dagen. Ook dit komt meer voor bij mensen 

met een beperking (23%) dan bij mensen zonder beperking (13%).
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Eenzaamheid

31%

26%

23%

17%

15%

4%

37%

18%

22%

13%

9%

10%

2%

52%

Ja, t ijdens de feestdagen

Ja, als de dagen weer korter worden/het  vroeg donker
wordt

Ja, t ijdens 'normale’ dagen

Ja, t ijdens mijn verjaardag

Ja, t ijdens de zomervakantie

Anders, namelijk:

Nee, geen specifiek moment

Is je gevoel van eenzaamheid sterker op bepaalde momenten in het  jaar of in 
bepaalde situat ies?

(Basis - Voelt  zich w eleens eenzaam)

Wel beperking  (n=1.356)

Geen beperking  (n=180)

Donkere dagen en feestdagen versterken het gevoel van eenzaamheid
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Eenzaamheid

8%

4%

14%

7%

18%

7%

23%

8%

50%

73%

50%

69%

54%

80%

25%

18%

35%

23%

34%

30%

40%

39%

29%

19%

29%

22%

28%

14%

67%

79%

51%

70%

48%

63%

37%

53%

21%

8%

21%

9%

18%

7%

2,6

2,8

2,4

2,6

2,3

2,6

2,1

2,4

1,7

1,3

1,7

1,4

1,6

1,3

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

In hoeverre ben je het  eens met  volgende stellingen? 

Nee Min of  meer  Ja

Ik heb mensen op wie ik volledig kan vertrouwen

Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen

Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel

Er zijn genoeg mensen om me heen die mij echt begrijpen 

Ik ervaar een leegte om me heen

Ik mis mensen om me heen 

Vaak voel ik me in de steek gelaten

Mensen met een beperking voelen zich vaker in de steek gelaten

• Circa één op de vijf mensen met een beperking mist mensen om 

zich heen (21%) en voelt zich vaak in de steek gelaten (18%). 

Ook ervaart een vijfde een leegte om zich heen (21%). Dit is 

ruim twee keer zo veel dan bij mensen zonder beperking 

(respectievelijk 9%, 7% en 8%). 

• Mensen met een beperking hebben ook in mindere mate het 

gevoel dat zij mensen hebben op wie zij volledig kunnen 

vertrouwen (67%) en waar zij op kunnen terugvallen (51%) dan 

mensen zonder beperking (respectievelijk 79% en 70%). 

• Bovendien hebben mensen met een beperking minder mensen 

waarmee ze zich nauw verbonden voelen (48%) dan mensen die 

geen beperking hebben (63%). 



Minister van Gehandicaptenzaken | B5432 

• Bijna 40% van de mensen met een beperking voelt zich 

onvoldoende begrepen (39%). Ook hebben zij soms het gevoel dat 

hun situatie uitzichtloos is (38%). Dit geldt in (veel) mindere mate 

voor mensen zonder beperking (respectievelijk 18% en 13%). 

• Daarnaast geeft 31% van de mensen met een beperking aan zich 

regelmatig heel verdrietig te voelen. Bij mensen zonder beperking 

is dit ‘slechts’ 9%. 

• Ook hebben mensen met een beperking vaker te maken met 

depressieve gevoelens: 26% zegt zich regelmatig depressief te 

voelen. Bij mensen zonder beperking is dit 9%.

• Met name mensen met psychische/psychiatrische beperkingen en 

mensen die chronisch ziek zijn, hebben zeer regelmatig met deze 

klachten te maken. 

• Mensen met een andere beperking, bijvoorbeeld mensen die 

doof/slechthorend zijn, blind/slechtziend zijn of slecht ter been zijn 

hebben even vaak last van deze klachten als mensen die deze 

beperking niet hebben.
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Eenzaamheid

30%

60%

38%

67%

42%

71%

49%

73%

52%

77%

28%

18%

21%

16%

25%

16%

23%

14%

20%

13%

39%

18%

38%

13%

31%

9%

26%

9%

23%

6%

4%

4%

4%

4%

2,1

1,6

2,0

1,4

1,9

1,4

1,8

1,3

1,7

1,2

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

In hoeverre ben je het  eens met  de volgende stellingen? 

Oneens Niet oneens, niet  eens Eens Weet  niet / n.v.t.

Ik voel me regelmatig heel verdrietig

Ik voel me regelmatig depressief

Ik voel me soms zo gedeprimeerd dat het mijn gezondheid schaadt

Soms voel ik me alsof ik me in een uitzichtloze situatie bevind

Vaak voel ik me onvoldoende begrepen

Mensen met een beperking voelen zich regelmatig niet begrepen
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• Bijna driekwart van de mensen met een 

beperking geeft aan dat er ergere dingen in het 

leven zijn dan hun beperking (74%). 

• Ruim een derde zegt waardevolle inzichten te 

hebben gekregen door het hebben van een 

beperking (34%).

• Dit betekent echter niet dat het hebben van een 

beperking ‘leuk’ is: circa een kwart geeft aan dat 

zij zich door de gevolgen van hun beperking 

regelmatig heel verdrietig (25%) of depressief 

(24%) voelen.

14-4-2020 29

Eenzaamheid

6%

27%

48%

51%

16%

29%

23%

21%

74%

34%

25%

24%

4%

10%

4%

4%

2,7

2,1

1,8

1,7

Mijn beperking is niet  alt ijd pret t ig, maar er zijn ergere
dingen in het  leven denkbaar

Mijn huidige beperking heeft  mij waardevolle inzichten
gegeven die ik anders misschien niet zou hebben

ervaren

Ik voel me door de gevolgen van mijn beperking
regelmat ig heel verdriet ig

Ik voel me door de gevolgen van mijn beperking
regelmat ig depressief

In hoeverre ben je het  eens met  de volgende stellingen? 

Oneens Niet oneens, niet  eens Eens Weet  niet / n.v.t.

De meeste mensen kunnen hun beperking relativeren
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• Zowel mensen met als zonder beperking kunnen erg 

genieten van onverwachte momenten in het leven en 

onverwachte, prettige contacten met onbekenden. 

14-4-2020 30

Eenzaamheid

6%

4%

11%

9%

14%

13%

22%

26%

78%

81%

64%

61% 4%

2,7

2,8

2,6

2,5

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

In hoeverre ben je het  eens met  de volgende stellingen? 

Oneens Niet oneens, niet  eens Eens Weet  niet / n.v.t.

Ik kan heel erg genieten van onverwachte mooie momenten in het leven

Ik kan heel erg genieten van onverwachte en prettige contacten met onbekenden

Onverwachte momenten en contacten met onbekenden zijn waardevol
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• Mensen met een psychiatrische aandoening ervaren 

de hoogste mate van eenzaamheid (ten opzichte van 

mensen met een andere beperking): 64% van de 

mensen met een psychiatrische aandoening is sterk 

eenzaam. 

• Mensen die doof of slechthorend hebben de laagste 

eenzaamheidsscore, maar alsnog is ruim een derde 

van deze groep sterk eenzaam (37%).
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Eenzaamheid
Mensen met een psychiatrische beperking zijn het meest eenzaam 

*Zie bijlage voor totstandkoming eenzaamheidsscore

64%

49%

50%

46%

49%

43%

44%

39%

42%

38%

37%

18%

24%

20%

25%

16%

20%

17%

26%

19%

20%

20%

18%

27%

30%

29%

35%

38%

39%

35%

40%

42%

43%

2,5

2,2

2,2

2,2

2,1

2,1

2,0

2,0

2,0

2,0

1,9

Psychiat rische aandoening  (n=352)

Aut ist isch  (n=292)

WAO  (n=310)

Rolstoelgebonden  (n=111)

Chronisch ziek  (n=606)

Niet-aangeboren herstenletsel (n=168)

Slecht  ter been  (n=377)

Verstandelijk beperkt   (n=117)

Blind/slechtziend  (n=301)

Leerstoornis  (n=277)

Doof/slechthorend  (n=328)

Eenzaamheidsscore*

Sterk eenzaam Enigszins eenzaam Niet eenzaam



Resultaten
Oplossingen eenzaamheid
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• Praten met anderen (één-op-één of in groepsverband) is de 

meest bekende activiteit voor mensen met een beperking. Een 

derde van de mensen met een beperking heeft ook ervaring 

met één-op-één gesprekken (33%) en 15% heeft ervaring met 

gespreksgroepen.

• Trainingen en cursussen zijn minder bekend:

• 51% van de mensen met een beperking is bekend met 

sociale vaardigheidstrainingen, waarvan 12% hier ook 

ervaring mee heeft. 

• Vriendschapscursussen zijn bekend bij 22% van de 

mensen met een beperking. 4% heeft hier ervaring mee.
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27%

34%

37%

44%

33%

38%

49%

55%

78%

82%

40%

54%

49%

53%

60%

59%

39%

40%

17%

16%

33%

12%

15%

7%

12%

5%

4%

2,1

1,8

1,8

1,6

1,7

1,6

1,6

1,5

1,3

1,2

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

In hoeverre ben je bekend met  onderstaande activiteiten voor mensen 
met  een beperking? 

Ken ik niet Ken ik alleen van naam Ken ik en heb ik ervaring mee

Een-op-een praten met bijv. een maatschappelijk werker of de 
praktijkondersteuner bij je huisarts

Gespreksgroepen 

Buddy-programma waarbij iemand met een beperking wordt gekoppeld
aan een vrijwilliger/iemand anders

Sociale vaardigheidstrainingen waar je leert om contact te leggen en te 
onderhouden

Vriendschapscursussen

Niet alle activiteiten voor mensen met een beperking zijn bekend
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• De Minister van Gehandicaptenzaken is bekender bij mensen met een beperking 

(26% kent hem, 23% kent hem van naam) dan bij mensen zonder beperking (18% 

kent hem, 19% kent hem van naam). 
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51%

26%

23%

62%

18%

19%

Nee

Ja

Alleen van naam

Ben je bekend met  de Minister voor Gehandicaptenzaken?
(Basis - allen)

Wel beperking (n=2.073)

Geen beperking (n=430)

Ruim de helft is niet bekend met de Minister voor Gehandicaptenzaken 



Bijlagen
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De eenzaamheidsscore komt tot stand door de gemiddelde score op de volgende stellingen:

1. Ik ervaar een leegte om me heen (ja= 2 punten, min of meer = 1 punt, nee = 0 punten)

2. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen (ja= 0 punten, min of meer = 1 punt, nee = 2 punten)

3. Ik heb mensen op wie ik volledig kan vertrouwen (ja= 0 punten, min of meer = 1 punt, nee = 2 punten)

4. Er zijn genoeg mensen om me heen die mij echt begrijpen (ja= 0 punten, min of meer = 1 punt, nee = 2 punten)

5. Ik mis mensen om me heen (ja= 2 punten, min of meer = 1 punt, nee = 0 punten)

6. Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel (ja= 0 punten, min of meer = 1 punt, nee = 2 punten)

7. Vaak voel ik me in de steek gelaten (ja= 2 punten, min of meer = 1 punt, nee = 0 punten)

 Score 0 t/m 2 = Niet eenzaam

 Score 3 t/m 5 = Enigszins eenzaam

 Score 6 of hoger = Sterk eenzaam
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Bijlage | Eenzaamheidsscore
Stellingen eenzaamheidsscore
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Bijlage | Eenzaamheidsscore (visueel)

2,6

Geen beperking 4,2

Doof/slechthorend

7,1

Psychiatrische aandoening

4,5

Leer- of informatie-

beperkende stoornis

5,1

Slecht ter been

5,1

4,6

• Blind/slechtziend

• Verstandelijk beperkt

5,5

• Rolstoel gebonden

• Chronisch ziek

4,9

Niet-aangeboren hersenletsel

5,6

• WAO

• Autistisch

Niet eenzaam

Enigszins eenzaam

Sterk eenzaam
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Bijlage
Onderzoekstechnische informatie - kwantitatief
Veldwerkperiode

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 20-12-2019 t/m 10-01-2020 

Methode respondentenselectie

Uit het StemPunt-panel van Motivaction

Incentives

De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek punten voor het StemPunt 

spaarprogramma ontvangen

Weging

• De onderzoeksdata van de Nederland representatieve steekproef zijn gewogen (zie ook 

bijlage gewogen en ongewogen data), daarbij fungeerde het Mentality-ijkbestand als 

herwegingskader. Dit ijkbestand is wat betreft sociodemografische gegevens gewogen 

naar de Gouden Standaard van het CBS

Responsverantwoording online onderzoek

• In de veldwerkperiode is aan 16.998 personen een uitnodigingsmail verstuurd. Op de 

slotdatum van het veldwerk (zie bij Veldwerkperiode) was het gewenste aantal 

vragenlijsten ingevuld en is de toegang tot de vragenlijst op internet afgesloten

Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden

Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 maanden na 

afronden van het onderzoek bewaard. Beeld- en geluidsopnames op cd en niet digitaal 

beschikbare schriftelijke primaire bestanden zoals ingevulde vragenlijsten, worden tot 12 

maanden na afronden van het onderzoek bewaard.

Overige onderzoekstechnische informatie

Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek 

gehanteerde vragenlijst is op aanvraag beschikbaar voor de opdrachtgever.
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Wij verminderen onze footprint

Motivaction 
is ISO 14001-

gecertificeerd  

Motivaction 
gebruikt 

energiezuinige 
auto’s 

Motivaction 
gebruikt groene 

stroom 

Motivaction 
gebruikt uitsluitend 
papier met een FSC-

label 
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Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan 

integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u 

desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan een aantal 

voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid.

Auteursrecht
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http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid


Motivaction International B.V.

Marnixkade 109F 
1015ZL Amsterdam

Postbus 15262
1001MG Amsterdam

020 589 83 83

info@motivaction.nl

www.motivaction.nl

Weet wat mensen drijft.


