Overkoepelende indicatoren programma Onbeperkt meedoen!
In 2018 publiceerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met vele partners het
programma ‘VN-verdrag Onbeperkt meedoen!’. Het programma kent als basis het VN-verdrag inzake de
rechten van mensen met een handicap. De ambitie van het programma is dat mensen met een beperking
meer naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving, net als ieder ander. Het Nivel
heeft op verzoek van het Ministerie van VWS indicatoren geïnventariseerd en geselecteerd bij deze
overkoepelende ambitie.
Alle indicatoren zijn afkomstig uit bestaand panelonderzoek en beschrijven de situatie op het terrein van
meedoen in de samenleving, vanuit het perspectief van mensen met een beperking zelf. De indicatoren zijn
ingedeeld in drie clusters. Het 1e cluster geeft de feitelijke participatie van mensen weer op negen domeinen.
Het 2e cluster laat zien in welke mate mensen de mogelijkheid hebben om te participeren zoals zij dat willen
en zoals dat bij hen past. Het 3e cluster beschrijft de participatie op onderdelen van het leven die voor
mensen zelf belangrijk zijn.
De cijfers uit cluster 1 en 2 worden hier gepresenteerd. De cijfers uit cluster 3, en een uitgebreide beschrijving
van alle resultaten met toelichting, staan in het rapport ‘Meting overkoepelende indicatoren programma
Onbeperkt meedoen!’. De cijfers laten de situatie in 2018 zien. Daarnaast staan cijfers uit 2016 in het rapport.
Over het algemeen komen de cijfers uit beide jaren overeen. Alle indicatoren worden ook in 2019 gemeten,
waardoor de mogelijkheid voor een volgende meting in 2020 bestaat.

> Feitelijke participatie op negen domeinen
Feitelijke participatie van mensen met een lichamelijke beperking, lichte of matige verstandelijke beperking,
psychische aandoening en de algemene bevolking op negen domeinen (percentages), cijfers uit 2018
L: lichamelijke beperking

P: psychische aandoening

V: lichte of matige verstandelijke beperking

Blokje: algemene bevolking

100
85

85
76

75

80

62
55

60

49
38

40

20

L P V

L P V
67

62

44

83

71

42

L P V
52

72

49

L P V
31

16

35

L P
28

42

0
Regelmatig
Dagelijks
gebruik
buitenshuis
twee of meer
buurtvoorzieningen

Gebruik
openbaar
vervoer

Betaald
werk*

Vrijwilligerswerk

L P
14

L P

4 8

36

35

L P
44

54

L P V
80

77

59

Opleiding/ Maandelijks Maandelijkse Maandelijkse
deelname
ontmoeting
bezoek
werkverenigingsvrienden
gerelateerde uitgaansactiviteit
gelegenheid
cursus*
en/of cursus

Mensen met een psychische aandoening

Mensen met een lichamelijke beperking
Bron: Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten, Nivel

Bron: Panel Psychisch Gezien, Trimbos-instituut

Mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking

Mensen uit de algemene Nederlandse bevolking

Bron: Panel Samen Leven, Nivel

Bron: Consumentenpanel, Nivel

*Betaald werk en opleiding betreffen respondenten in de leeftijd van <65 jaar. De cijfers van de groep mensen met een psychische
De gegevens mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt:
aandoening voor de domeinen (A) regelmatig gebruik twee of meer buurtvoorzieningen, (B) gebruik openbaar vervoer, (C) maandelijks
bezoek uitgaansgelegenheid, en (D) maandelijkse deelname verenigingsactiviteit en/of cursus zijn uit 2016.
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> Participatie naar wens en vermogen
De mogelijkheid om te participeren van mensen met een lichamelijke beperking, psychische aandoening en
de algemene bevolking zoals zij dat willen en zoals dat bij hen past, cijfers uit 2018
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79%
zegt de mogelijkheid te hebben
om te leven zoals zij dat willen

Bron: Panel Psychisch Gezien, Trimbosinstituut

Bron: Consumentenpanel, Nivel

> Participatie naar wens en vermogen op deelgebieden
De mogelijkheid om te participeren op deelgebieden van mensen met een lichamelijke beperking,
verstandelijke beperking en zintuiglijke beperking zoals zij dat willen en zoals dat bij hen past (percentages),
cijfers uit 2018
L: lichamelijke beperking

V: verstandelijke beperking

Z: zintuiglijke beperking
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Methodologische verantwoording in het kort
De gepresenteerde cijfers zijn afkomstig uit panels. Vanwege verschillende wervingsmethoden van
panelleden kan een eventueel verschil tussen doelgroepen niet statistisch getoetst worden. Waar mogelijk,
is met behulp van weging gecorrigeerd voor mogelijke verschillen tussen de steekproefgegevens uit 2018
en een gedefinieerde standaardpopulatie. Deze is gebaseerd op gegevens over de daadwerkelijke
samenstelling van de betreffende populaties in Nederland.

Meer weten?
Kijk op www.nivel.nl voor het rapport
‘Meting overkoepelende indicatoren
Onbeperkt meedoen!’

De gegevens mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt:
Grosscurt R, Knapen J, Menting J, Hulsbosch L en Boeije H. Meting overkoepelende
indicatoren programma Onbeperkt meedoen!. Utrecht: Nivel, 2019.
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