
Contouren werkprogramma Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 2016 

Het werkprogramma van het SCP komt jaarlijks tot stand conform de Aanwijzingen voor de 

Planbureaus (uit 2013). In de taakuitvoering werkt het SCP binnen vier maatschappelijke domeinen 

(werken, leren, zorgen en meedoen) aan de beantwoording van de drie hoofdvragen die het SCP met  

een meerjarige maatschappelijke en beleidsrelevantie centraal heeft gesteld.:  

1. Hoe gaat het met de burgers in Nederland: hoe ziet hun leefsituatie eruit en hoe is de 
kwaliteit van leven in Nederland te duiden? 

2. Wie participeert en op welke wijze: hoe staat het met de in- en uitsluiting in de Nederlandse 
samenleving? 

3. Hoe ontwikkelt de positie van de burger zich in de veranderende verzorgingsstaat? 
 

↓ maatschappelijke domeinen De drie hoofdvragen van het SCP 
 1. Leefsituatie / kwaliteit 

van leven van de burgers 
2. In/uitsluiting 

3. Veranderende 
verzorgingsstaat 

A. ‘Werken’ : arbeid, inkomen, 
sociale zekerheid 

   

B. ‘Leren’: onderwijs 
Individuele ontplooiing 

   

C. ‘Zorgen’: gezondheid, 
profes-sionele en informele 
zorg en maatschappelijke 
ondersteuning 

   

D. ‘Meedoen’: participatie,  
vrijetijd, media en cultuur; 
emancipatie, discriminatie 

   

 

Het SCP beantwoordt deze vragen vanuit de aanwezige expertise en ervaring op de volle breedte van 

het sociale en culturele domein. We doen onderzoek naar de relevante maatschappelijke en 

beleidsmatige vraagstukken van zorg tot onderwijs, van werk tot participatie en cultuur. Het SCP 

bedient daarmee de kennisbehoeften van meerdere ministeries (in totaal momenteel 8). 

 

Voor het jaar 2016 zijn vooralsnog afspraken gemaakt om de onderstaande projecten/ onderwerpen 

in het SCP-werkprogramma opgenomen: 

 

VWS 

 Deelname aan cultuur en sport ontwikkelingen 2016 (onderdeel CD) 

 Langdurige zorg 2016 

 Rapportage Sport 2015-2018 

 Evaluatie en monitor HLZ/WMO 

 OCW 

 LHBT-onderzoek 

 Cultureel Draagvlak 2013-2016 

 Jonge werkenden 

 LHBT Monitor OCW 
 
 



SZW 

 Arbeidspanels 

 Afronding multiverdeelmodel participatiewet 

 Verdiepende studie integratie 

 Hoofdonderzoek kinderen MOE-landers 
 

BZK 

 Monitor Sociaal Domein 
 

AZ 

 Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2016 

 EZ 

 Sociale Staat van het Platteland 
 
De komende periode vindt in intensief overleg met departementen waarmee het werkprogramma 
verder invulling krijgt. 
 


