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Het kabinet wil er de komende jaren voor zorgen dat mensen met beperkingen meedoen in 
de samenleving, het liefst in de vorm van werk. Dit bevordert hun zelfstandigheid en welzijn 
is de gedachte van de overheid. Maar geldt dat voor iedereen? Eerder onderzoek liet zien dat 
maatschappelijke participatie en tevredenheid weinig samenhang vertonen. In deze studie is 
nagegaan hoeveel mensen met een chronische ziekte en langdurige lichamelijke beperkingen 
werken e´n tevreden zijn. Dat zijn er e´e´n op de zes. Vier van de tien personen is tevreden 
zonder werk. Tijd om in het beleid van ‘werk, werk, werk’ voor deze groep ook hun 
levenstevredenheid en andere participatiegebieden te betrekken?   

MEEDOEN  
Ee´n van de uitdagingen van het huidige overheidsbeleid is om mensen met beperkingen 

mee te laten doen in de samenleving. Uit verschillende studies blijkt dat werk het terrein is 
waar de grootste obstakels voor participatie liggen. 1-5 Bovendien is werk belangrijk, onder 
meer omdat het inkomen verschaft, sociale contacten en sociaal aanzien, hetgeen bijdraagt 
aan het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen. Werk en meedoen aan de samenleving 
in het algemeen hangen samen met een betere ervaren gezondheid en geluk.6-7 Voor mensen 
met langdurige lichamelijke beperkingen zijn deze verbanden tussen maatschappelijke 
participatie, met name arbeidsparticipatie, enerzijds en ervaren gezondheid en geluk echter 
empirisch minder sterk.8 In focusgroepgesprekken vertelden sommige lichamelijk 
gehandicapten dat ze ongelukkig zijn met hun werk of juist gelukkig zijn zonder werk.4 Dit 
roept vragen op omtrent de relatie tussen werk en tevredenheid met het eigen leven. Is werk 
een voorwaarde voor tevredenheid? Is tevredenheid mogelijk zonder deelname aan werk? In 
dit onderzoek zijn we nagegaan hoeveel mensen met een langdurige lichamelijke beperking 
(en een chronische ziekte) werken e`n tevreden zijn met hun huidige leven, kortom tevreden 
meedoen.  

TEVREDEN MEEDOEN = WERK + TEVREDENHEID  
‘Meedoen’ kan op verschillende manieren opgevat worden. Een manier is om het hebben 

van werk te beschouwen als ‘meedoen’. Dat vinden wij een te beperkte opvatting van 
meedoen. Niet alleen het hebben van werk, maar met name het hebben van volwaardig 
werk dat een zinvolle invulling geeft aan iemands leven is van belang. Daarom definie ¨ren 
we ‘tevreden meedoen’ als: het vervullen van sociale en maatschappelijke rollen, al dan 
niet met ondersteuning, op een voor de persoon zinvolle manier (vgl. Cardol et al3). Deze 
definitie heeft twee aspecten: a) het vervullen van sociale rollen, zoals het hebben van een 
betaalde baan of vrijwilligerswerk, en b) op een voor de persoon zinvolle manier, dat wil 
zeggen passend bij mogelijkheden, talenten en behoeften, die leidt tot tevredenheid. In dit 
onderzoek (cf. Van Campen9) onder mensen met een langdurige lichamelijke beperking en 
een chronische ziekte is daarom niet alleen gekeken of zij betaald werk of vrijwilligerswerk 
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verrichten, maar ook of ze tevreden zijn met hun huidige leven. Aan de hand van deze 
twee criteria – (1) het verrichten van betaald werk en/of vrijwilligerswerk en (2) tevreden 
zijn met het huidige leven – hebben we met behulp van gegevens van het Patie¨ntenpanel 
Chronisch Zieken 2 (PPCZ-2) bepaald hoeveel mensen met een chronische ziekte en 
lichamelijke beperkingen tevreden meedoen. Het PPCZ-2 is een panel van circa 2000 
chronisch zieken, waaronder 600 mensen met matige of ernstige langdurige lichamelijke 
beperkingen. Zij werden gevolgd in de periode 2001-2004 en halfjaarlijks schriftelijk 
gee¨nqueˆteerd over een breed scala van onderwerpen (zie Heijmans et al5). We stelden 
vanzelfsprekend ook vast hoeveel personen niet naar tevredenheid meedoen, dat wil 
zeggen, geen betaalde arbeid of vrijwilligerswerk verrichten en ontevreden zijn met hun 
huidige leven. Daarnaast kwamen tijdens het onderzoek nog twee groepen in beeld: 
personen die wel werk verrichten maar ontevreden zijn, en mensen die geen werk 
verrichten maar wel tevreden met het leven zijn. In tabel 1 geven we de verdeling weer van 
de vier groepen in de steekproef van mensen met een lichamelijke beperking (en een 
chronische ziekte). Ter vergelijking zijn in de rechtsgelegen kolommen van tabel 1 de 
verdelingen opgenomen van chronisch zieken zonder lichamelijke beperkingen en van de 
potentie¨le beroepsbevolking zonder lichamelijke beperkingen.   

[TABEL 1]   

TEVREDEN ZONDER WERK?  
Tabel 1 laat zien dat volgens de definitie 16% van de mensen met lichamelijke beperkingen 

en een chronische ziekte tevreden meedoet. Opvallend is dat veel meer mensen niet werken 
e´n ook tevreden zijn, namelijk 44%. Deze groep is zelfs nog groter dan de groep van 
ontevreden niet-werkenden (35%). Vervolgens vergelijken we de verdeling met die van twee 
andere populaties: mensen met een chronische ziekte zonder beperkingen en personen uit de 
potentie ¨le beroepsbevolking zonder beperkingen. De rechterkolommen in tabel 1 laten zien 
dat het aandeel personen dat in deze populaties tevreden meedoet aanzienlijk groter is, 
respectievelijk 46% van de mensen met een chronische ziekte zonder beperkingen en 67% 
van de potentie¨le beroepsbevolking zonder beperkingen. Het aandeel personen dat 
ontevreden is en niet werkt is in deze populaties veel kleiner: respectievelijk 9% en 4%. De 
opvallendste groep uit dit onderzoek zijn de mensen met lichamelijke beperkingen en een 
chronische ziekte die geen betaald werk of vrijwilligerswerk doen en (toch) tevreden zijn 
met hun leven. Ruim vier van de tien personen behoort hiertoe en dat is verreweg de grootste 
groep. (Onder 65-plussers 51% en onder 65-minners 35%, niet in tabel, zie Van Campen9) 
Zij hebben blijkbaar een zinvolle invulling van hun leven gevonden zonder betaald werk of 
vrijwilligerswerk te verrichten. Ter vergelijking, ook bijna hetzelfde aandeel mensen met een 
chronische ziekte zonder beperking (38%) werkt niet en is toch tevreden. In de potentie¨le 
beroepsbevolking is het aandeel van deze groep beduidend kleiner, namelijk 23%.  

TOT SLOT  
Tot onze verrassing kwam uit het onderzoek naar voren dat ruim vier op de tien mensen 

met langdurige lichamelijke beperkingen tevreden is met het leven dat ze leiden, al 
verrichten ze geen betaald werk of vrijwilligerswerk. Dit roept de vraag op of er naast het 
beleid van werk, werk, werk voor mensen met beperkingen er niet meer oog zou moeten zijn 
voor levensgeluk of andere participatieterreinen. Mensen met een chronische ziekte en 
beperking willen graag werken, dus streven naar werk blijft belangrijk. Maar gezien de 
uitkomsten van ons onderzoek is het van belang om tevredenheid met het meedoen aan de 
samenleving niet over het hoofd te zien. Het zou interessant zijn om het leven van de mensen 
die niet werken en toch tevreden zijn eens nader te onderzoeken.  
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