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Opgave 6  Sociaal vertrouwen en sociale zekerheid in Europa 

Bij deze opgave hoort figuur 1 uit het bronnenboekje. 

Inleiding 
In figuur 1 is voor een aantal Europese landen de mate van sociale 
uitsluiting, de reikwijdte van de sociale zekerheid en het sociaal 
vertrouwen in kaart gebracht. Opvallend is de positie van Zweden, 
Denemarken en Finland. 

Bekijk figuur 1. 
5p 21 – Wat is de samenhang tussen de reikwijdte van de sociale zekerheid 

en de mate van sociaal vertrouwen in figuur 1? 
– Geef een verklaring voor de samenhang tussen de reikwijdte van de

sociale zekerheid en het sociaal vertrouwen in Zweden, Denemarken 
en Finland. Leg je verklaring uit en maak daarbij gebruik van de 
kernconcepten sociale ongelijkheid en sociale cohesie. 

Om de mate van sociale uitsluiting te kunnen vaststellen, kan er naar 
verschillende componenten gekeken worden. Het SCP onderscheidt vier 
componenten van sociale uitsluiting, zoals beperkte toegang tot sociale 
grondrechten en onvoldoende sociale participatie. 

2p 22 Noem de twee andere componenten van sociale uitsluiting. 
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figuur 1 Score voor sociale uitsluiting, reikwijdte van de sociale zekerheid 
en het sociaal vertrouwen, per land1)    
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op de x-as staat de indexscore voor de reikwijdte van de sociale zekerheid, 
waarbij een hoge score duidt op een royaler stelsel; 
op de y-as staat het percentage ondervraagden dat ‘ja’ antwoordt op de vraag of 
de meeste mensen te vertrouwen zijn; 
belgrootte geeft de sterkte van sociale uitsluiting aan; naarmate de bel groter is, 
is er meer sociale uitsluiting. 

naar: Jehoel-Gijsbers, G. & Vrooman, C. (2008) Sociale uitsluiting in  
    Nederland en Europa. In Berg, E. van den, Houwelingen, P. van &  
    Hart J. de (Red.), Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale  
    cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008 (p.252: Soede et al. (2004); 
    European Values study 2000; Eurostat (EU-SILC’06) SCP-bewerking).  
    Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd december  
    2012 via www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2008/ 
    Betrekkelijke_betrokkenheid 

noot 1 NL = Nederland; DK = Denemarken; FI = Finland; SE = Zweden; LU = Luxemburg; 
BE = België; AT = Oostenrijk; DE = Duitsland; FR = Frankrijk; UK = Verenigd 
Koninkrijk; IE = Ierland; ES = Spanje; IT = Italië; GR = Griekenland; PT = Portugal; 
CZ = Tsjechië; SK = Slowakije; HU = Hongarije; PL = Polen. 
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