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Kansengelijkheid staat onder druk. Steeds meer Nederlanders zijn hoger opgeleid, 
leven langer en zeggen gelukkig te zijn. Maar er zijn ook veel Nederlanders die  
niet goed meekomen. Deze infographic laat de cijfers spreken. Ze illustreren waar  
de verdeling van kansen scheefloopt. Achter ieder cijfer staan mensen die kansen  
krijgen en mensen die kansen mislopen. Deze infographic sluit aan bij het essay 
Kansengelijkheid is toe aan herkansing (Van Mierlo Stichting, 2019). 
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* Werknemer met flexibele arbeidsrelatie
Bron: CBS Statline (2018)
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* Met inkomen van bruto 41,7 duizend
Bron: Calsaca Woningmarkt q3 (2018)
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1 op de 3 huishoudens niet in staat  
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Bron: Van der Schors et al in NIBUD,  
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Werk

In de snel veranderende arbeidsmarkt biedt werk voor veel mensen 
te weinig kansen op een zeker bestaan. Werken loont te weinig en  
is steeds vaker van tijdelijke aard. Werkenden zonder vaste  
contractrelatie zijn vaker arm en ze investeren minder in scholing. 
Ook zijn ze slechter verzekerd, hebben vaker schulden en  
gezondheidsproblemen en zijn vaker werkloos dan mensen met  
een vast contract. In de flexibele schil zitten veel mensen die al  
weinig buffers hebben: laagopgeleiden en mensen met migratie- 
achtergrond. Daarnaast blijft langdurige werkloosheid een pro-
bleem, vooral voor ouderen (55–65 jaar). 

Kansen(on)gelijkheid in Nederland 

Kansengelijkheid is een van de fundamenten van een vrije en open samenleving. 
Maar het is nog lang geen realiteit. Nederland is welvarender dan ooit, maar met 
die welvaart is ook meer onzekerheid gekomen. Maatschappelijke trends als globa-
lisering, digitalisering en flexibilisering zijn een zegen voor de een en een last voor 
de ander. Achtergrond is daarbij bepalend. Het spreekt niet uit gemiddelden en 
is niet in één cijfer te vatten. Risico’s op het gebied van wonen, werk, gezondheid 
en financiën kunnen zich opstapelen en elkaar versterken. Het resultaat is maat-
schappelijke tweedeling. En een ongelijke verdeling van kansen. 

Van zzp’ers is 19 procent verzekerd tegen  
ongevallen. Ook in fysiek zware beroepen als  
de bouw ligt het percentage verzekerden niet 
boven de 32 procent.
CBS (2018), Minder zzp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Zzp’ers zijn vaker arm dan werkenden in vaste 
loondienst, 11 procent tegenover 2 procent, en 
hebben een vijf keer zo grote kans op langdurige 
armoede.
CBS (2018), Armoede en sociale uitsluiting, p.33, 58.

Met de groei van het aantal ouderen (55–65 jaar), 
nam het aantal ouderen dat langdurig werkloos is 
sterk toe, van 17.000 in 2003 naar 55.000 in 2017.
CBS Statline (2018). 

Gezondheid

De gezonde levensverwachting in Nederland is gestegen, maar  
lang niet iedereen profiteert daarvan. Opleidingsniveau is een  
indicator voor allerlei gezondheidsklachten, van overgewicht  
tot depressie. Gezondheidsproblemen versterken weer andere  
problemen: door een slechte gezondheid kan iemand werkloos  
raken (of blijven), het inkomen daalt en er kunnen schulden  
ontstaan. Dit legt opnieuw druk op het mentaal en fysiek welzijn  
en verhindert het pakken van kansen. 

Van mensen met alleen basisonderwijs kampt  
20 procent met angst en/of depressieklachten 
versus 12 procent van wo-opgeleiden. 
WRR (2018), Van verschil naar potentieel, p.22.

60 procent van lager opgeleiden boven de  
25 kampt met overgewicht, in vergelijking  
met 55 procent van middelbaar opgeleiden  
en 44 procent hoger opgeleiden.
WRR (2018), Van verschil naar potentieel, p.13.

Geld

Het aantal mensen met serieuze geldproblemen of risico daarop  
is de laatste jaren toegenomen. Wie eenmaal in geldnood zit,  
komt daar niet gemakkelijk uit. Langdurige armoede neemt toe. 
Problematische schulden komen vooral voor onder mensen zonder 
startkwalificatie, met migratieachtergrond en/of laaggeletterdheid. 
Bij lage en middeninkomens valt op dat er vaak weinig reserves  
zijn om plotseling uitgaven mee op te vangen. Dat betekent ook  
minder investeringsmogelijkheden in scholing en werk.

1 op de 9 kinderen leeft in armoede. Het risico  
op langdurige armoede is toegenomen, van  
2,7 procent in 2014 naar 3,3 procent in 2017.  
Dat zijn 1 op de 30 huishoudens die meer dan  
4 jaar een laag inkomen hebben.   
SCP (2018), Armoede in kaart.

1 op de 5 Nederlandse huishoudens heeft  
problematische schulden of loopt daar risico op. 
Panteia (2015), Huishoudens in de rode cijfers, p.22

Bijna de helft van de mensen met schuldenpro- 
blematiek zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite 
met lezen, schrijven en rekenen. In totaal zijn  
in Nederland 1 op de 6 mensen laaggeletterd. 
Binnenlandsbestuur (april 2018), Laaggeletterden vaak in de schulden.

Stichting Lezen en Schrijven i.s.m. Universiteit Maastricht (2018). 
Feiten & Cijfers Laaggeletterdheid.

Onderwijs

Achtergrond speelt een grote rol bij de kansen van leerlingen.  
Zowel op school als later op de arbeidsmarkt. Wie ouders heeft 
met laag opleidingsniveau of een migratieafkomst krijgt een lager 
schooladvies. En kan dat later lastig compenseren. Dit draagt bij  
aan segregatie. Vaak zitten leerlingen met dezelfde achtergronden  
bij elkaar. Het is lastig achterstanden te overwinnen. Zoals het  
onderwijs nu is ingericht, versterkt het ongelijkheden dan dat het  
ze opheft.

De doorstroom naar hoger onderwijs is afgeno-
men. Vooral bij leerlingen met ouders op mbo 
1-niveau daalde de doorstroom, van ruim  
65 procent in 2008 naar krap 55 procent in 2016.  
Onderwijsinspectie (2017), De Staat van het Onderwijs 2015/2016, p.25.

De werkloosheid onder mbo’ers met een niet- 
westerse migratieachtergrond groeit vergeleken 
met mbo’ers met Nederlandse achtergrond.  
Het verschil liep op van 4,7 procent in 2001 tot 
11,5 procent in 2015. 
Onderwijsinspectie (2017), De Staat van het Onderwijs 2015/2016, p.24.

Het percentage voortijdig schoolverlaters is  
2 keer groter bij leerlingen met een niet-westerse 
migratieachtergrond dan bij leerlingen met  
Nederlandse achtergrond. 
CBS statline (2018), Voortijdig schoolverlaters; onderwijssoort. 

 

Wonen

Het tekort aan betaalbare woningen neemt toe. Dit is vooral  
problematisch voor lage en middeninkomens. Koopwoningen zijn 
steeds minder bereikbaar. Huur in de vrije sector wordt duurder. 
En de wachtlijsten voor sociale huur lopen op. Woningnood is een 
katalysator van kansenongelijkheid. Lagere inkomens wonen vaker 
in probleemwijken. Ze hebben sneller huurachterstand. En komen 
daardoor in geldnood. Zorgen om wonen en geld raken aan de  
bestaanszekerheid van mensen. Ze dragen bij aan gezondheids- 
problemen en ondermijnen kansen op werk.

In 2018 was 10 procent van alle koopwoningen 
financierbaar met een modaal inkomen.  
De stijgende prijzen van de afgelopen jaren  
versterken dit. In 2016 was in Rotterdam  
50 procent van de huizen toegankelijk met een 
modaal inkomen, in 2018 nog maar 11 procent.
Dynamis (2018), Sprekende Cijfers Woningmarkten, Q3. 

Bijna de helft van lage middeninkomens kan  
de huur op de vrije sector niet betalen.  
PBL (2017), Middeninkomens op de woningmarkt, p.17.

Wachttijden voor sociale huurwoningen nemen  
in het hele land toe. Met name in grote steden  
als Utrecht en Amsterdam, van 7 tot ruim 8 jaar. 
Maar ook in Hengelo, van 3,5 naar bijna 5 jaar.
RIGO (2016), Wachten, zoeken, vinden.

 Kansengelijkheid is toe aan herkansing (Van Mierlo Stichting, 2019) 
‘ Kansen zijn niet gelijk verdeeld. De mogelijkheden die er zijn, in onderwijs, werk 
en zekerheid, werken goed voor wie al stevig staat. Voor kinderen van hoogopge-
leide ouders die meehelpen met motivatiebrieven schrijven. Voor ervaren zelfstan-
digen die hun eigen reserves opbouwen. Voor mensen met een sterk netwerk van 
vrienden en familie die bij kunnen springen. Maar voor een te grote groep werken 
de mogelijkheden van onze maatschappij minder goed. Daarmee worden cruciale 
kansen gemist om iedereen mee te laten doen.’ 
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