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De fractie heeft de volgende vragen: 

Koopkracht vergroot niet je kansen in het leven, het wordt tijd voor een nieuw begrip: Kanskracht. 

Zo schrijft Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam en hoogleraar 

toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam in de NRC (zie: 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/09/liever-grip-op-het-leven-dan-iets-meer-koopkracht-a3986291 en 

luister: https://www.nporadio1.nl/nieuwsweekend/onderwerpen/526174-geen-koopkracht-maar-

kanskracht) 

Kanskracht is de mate waarin mensen regie over of grip op hun leven hebben. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat het hebben van grip op je eigen leven veel meer bijdraagt aan tevredenheid en geluk 

dan het hebben van meer inkomen. Het leidt tot meer zelfvertrouwen en vertrouwen in de toekomst. 

Kanskracht zegt dus iets over het perspectief dat mensen hebben om mee te kunnen doen in de 

samenleving; mensen zijn fit, ook voor de arbeidsmarkt en in balans ten aanzien van het leven, 

weerbaar en hebben voldoende levenskracht. 

Denken in kanskracht kan ervoor zorgen dat de vruchtbare bodem die nu onder maatschappelijke 

onvrede ligt, minder vruchtbaar wordt gemaakt. Volgens Barbara Baarsma zou de overheid haar 

beleid dus meer naar kanskracht moeten richten en zich vragen moeten stellen als: 

-Hoe kunnen we het zorgbeleid zo aanpassen dat het leidt tot meer regie op het leven van individuen? 

-Is de kwaliteit van het onderwijs voldoende om de kanskracht van mensen te vergroten (niet alleen 

om een goede startpositie op de arbeidsmarkt te verkrijgen, maar juist ook voor wie eenmaal werkt)?   

-En voor kanskracht is het van belang dat beleid meer verrijkt en met elkaar verbonden wordt, 

bijvoorbeeld de verbinding tussen zorgcorporaties en wooncorporaties met perspectief voor de burger 

vanuit regie en grip op het eigen leven. 

De PvdA-fractie heeft de volgende vragen over kanskracht: 

 

1.   Bent u bekend met het begrip kanskracht? 

2.   Is het college met de PvdA-fractie van mening dat denken in kanskracht ons kansen biedt? Graag 

een toelichting. 

3.   Bent u bereid deze manier van denken en handelen toe te passen (in beleid en in uw bestuurlijke 

slagkracht)? Graag een toelichting. 

4.   Kunt u de criteria en vragen die in de Sociale Staat van Nederland (SCP) worden gebruikt 

benutten in uw lokale tevredenheidsonderzoeken, zodat deze informatie vertaalt kan worden in beleid 

en toepasselijk bestuur voor Roosendaal? 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/09/liever-grip-op-het-leven-dan-iets-meer-koopkracht-a3986291
https://www.nporadio1.nl/nieuwsweekend/onderwerpen/526174-geen-koopkracht-maar-kanskracht
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Graag ziet de PvdA-fractie bij positieve ontvangst van deze kanskracht een plan van aanpak 

tegemoet. 

 

Namens de fractie van PvdA, Paul Klaver 

 

Wij beantwoorden de vraag als volgt: 

1. Bent u bekend met het begrip kanskracht? 

Het begrip kanskracht is nieuw. De bedoeling ervan is helder. 

2. Is het college met de PvdA-fractie van mening dat denken in kanskracht ons kansen biedt? Graag 

een toelichting. 

Ja, het college onderschrijft de gedachte dat regie op het leven bijdraagt aan het welzijn van 

mensen. 

3. Bent u bereid deze manier van denken en handelen toe te passen (in beleid en in uw bestuurlijke 

slagkracht)? Graag een toelichting. 

Zonder het begrip kanskracht te benoemen, passen wij de manier van denken en handelen reeds 

toe. Zowel in de transformatieagenda voor het sociaal domein als de arbeidsmarktagenda XL en 

nieuwe koers op het terrein van bestaanszekerheid is het bieden van (nieuw) perspectief en het 

vergroten van eigenwaarde, regie en weerbaarheid van mensen basis voor beleid en activiteiten. 

4. Kunt u de criteria en vragen die in de Sociale Staat van Nederland (SCP) worden gebruikt 

benutten in uw lokale tevredenheidsonderzoeken, zodat deze informatie vertaalt kan worden in 

beleid en toepasselijk bestuur voor Roosendaal? 

Wij hanteren dezelfde vragen in de monitor die door de GGD elke 4 jaar onder volwassenen en 

ouderen wordt uitgezet. De scores op de onderstaande vragen geven tezamen een totaalbeeld 

over het 'gevoel van regie over het eigen leven' dat mensen ervaren: 

Ervaart weinig regie over het eigen leven (volgens de Sense of Mastery Scale van Pearlin). 

• Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen 

• Sommige van mijn problemen kan ik met geen mogelijkheid oplossen 

• Er is weinig dat ik kan doen om belangrijke dingen in mijn leven te veranderen 

• Ik voel me vaak hulpeloos bij het omgaan met de problemen van het leven 

• Soms voel ik dat ik een speelbal van het leven ben 

• Wat er in de toekomst met me gebeurt hangt voor het grootste deel van mezelf af 

• Ik kan ongeveer alles als ik m’n zinnen erop gezet heb 

 

De laatste gegevens zijn uit 2016. Daarin scoren volwassenen 19-64 jaar in Roosendaal met 12% 

lager dan West-Brabant (8%). Onder volwassenen 65 jaar en ouder is dit met 17% gelijk aan de 

regio. In 2020 vindt een nieuwe meting plaats door GGD en worden deze cijfers geactualiseerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 

Wethouder Zorg en Volksgezondheid 



 

 

 

Drs. C.F.G.R. Koenraad  


