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Bron foto: website Clavis 

 
  

VOORWOORD 
 

Dit onderzoeksrapport vormt voor mij de afronding van de opleiding Real Estate Management & Development 
(REMD) aan de Technische Universiteit Eindhoven. Als afstudeeronderwerp wilde ik me richten op thema’s die te 
maken hebben met de manier waarop huishoudens hun woon- en leefomgeving ervaren en hoe beleid hieraan kan 
bijdragen.  
 
Nadat een eerste globale afbakening had plaatsgevonden in de richting van stedelijke vernieuwing, wekte één van 
de doelen van de stedelijke vernieuwing mijn interesse. Dit is het aanbieden van mogelijkheden voor een 
wooncarrière binnen de wijk. Mijn interesses werden gewekt vanwege de mogelijke relevantie voor demografische 
krimpgebieden. Door middel van dit onderzoek heb ik geprobeerd een bijdrage te leveren aan onderzoek en 
beleidsopgaven over het behoud van leefbaarheid in krimpgebieden.  
 

Natuurlijk wil ik via deze weg nog een aantal personen bedanken voor hun hulp en tijd gedurende het 
afstudeertraject. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar mijn drie afstudeerbegeleiders binnen de Technische 
Universiteit; Pauline van den Berg, Wim Heijs en Marieke Leussink. Hun begeleiding heeft bijgedragen aan de 
kwaliteit van mijn onderzoek en deze scriptie. Daarnaast wil ik Carina Doggen van woningcorporatie Clavis 
bedanken voor haar bijdrage in het afstudeerproces. Tot slot wil ik de respondenten bedanken voor het invullen 
van de vragenlijst. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om tot de resultaten in dit onderzoek te komen.  
 

Mocht u naar aanleiding van dit onderzoek nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mij via: 
s_willemsen@outlook.com 

 

 

Stefan Willemsen 
 

Middelburg, december 2013 
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SAMENVATTING 
 

1. Aanleiding 

Op dit moment is er beperkt onderzoek uitgevoerd 

naar de wijkbinding en de gepercipieerde woon- 

carrière van huishoudens wonend in krimpregio’s. 

Wijkbinding is gedefinieerd als de mate waarin een 

huishouden zich thuis voelt in de wijk en vindt dat 

men er prettig woont (Kleinhans, 2005, p. 71). De 

gepercipieerde wooncarrière bestaat uit de visie van 

een huishouden op een toekomstige stap in de 

wooncarrière (een verhuizing).  

 Onderzoek naar de factoren die van invloed 

zijn op wijkbinding en de gepercipieerde 

wooncarrière kunnen belangrijke inzichten geven 

voor nieuwe beleidsopgaven. Deze inzichten zijn 

namelijk van belang voor het creëren van stabiliteit 

in wijken en daarmee het behoud van het 

leefbaarheidsniveau. Leefbaarheid is gedefinieerd als 

de eisen en wensen die een huishouden stelt aan de 

woonomgeving (Leidelmeijer, 2012, p.6).  

 Naar verwachting beïnvloeden kenmerken 

van de woonomgeving en van een huishouden 

wijkbinding en de gepercipieerde wooncarrière. 

Daarnaast wordt verondersteld dat wijkbinding een 

rol heeft in de gepercipieerde wooncarrière. Dit leidt 

tot de volgende centrale onderzoeksvraag; 
 

“In welke mate en op welke manier beïnvloeden 

wijkkenmerken en huishoudenskenmerken de 

wijkbinding en de gepercipieerde wooncarrière van 

een huishouden en welke rol speelt deze wijkbinding 

bij een gepercipieerde wooncarrière binnen de wijk in 

krimpregio’s?” 
 

Centraal staan geherstructureerde wijken in 

krimpregio’s, vanwege de reeds gepleegde 

maatregelen als anticipatie op de krimp. In 

Nederland is al wel onderzoek uitgevoerd naar de 

(sociale) gevolgen van herstructurering van wijken in 

groeiregio’s, maar niet in krimpregio’s, terwijl in 

krimpgebieden, door de veranderende woningvraag, 

herstructurering de hoogste prioriteit heeft.  

2. Literatuuronderzoek 

Het eerste deel van dit afstudeeronderzoek bestaat 

uit een literatuuronderzoek naar krimp, wijk- 

stabiliteit, wijkbinding, gepercipieerde wooncarrière 

en de bepalende factoren.  

 

Demografische krimp 

Uit prognoses van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek blijkt dat de totale bevolking van 

Nederland gaat afnemen na 2040. De belangrijkste 

redenen voor de bevolkingsafname zijn het hogere 

sterftecijfer (door de vergrijzing van de bevolking) en 

lagere geboortecijfers. 

In Oost-Groningen, Zuid-Limburg en 

Zeeuws-Vlaanderen is op dit moment al sprake van 

een afname van het aantal huishoudens. Voor alle 

drie de regio’s geldt dat een belangrijke reden van 

de demografische krimp migratiestromen zijn. 

Vanuit Oost-Groningen verhuizen met name 

jongeren naar de stad Groningen, vanwege hoger 

onderwijs en het arbeidsmarktperspectief. In Zuid-

Limburg wordt de krimp veroorzaakt door het hoge 

migratiesaldo uit de regio en een hoger sterftecijfer 

ten opzichte van het geboortecijfer. Ook in Zeeuws-

Vlaanderen is de migratie van jongeren uit de regio 

een belangrijke oorzaak van de krimp. Hierdoor vindt 

een verschuiving in leeftijdsklassen plaats, doordat 

het aantal personen tussen de 30-60 jaar afneemt en 

het aantal 65-plussers toeneemt (SER, 2011). 

De afname van het aantal huishoudens 

zorgt voor een dalende woningvraag en een 

woningoverschot. Dit leidt tot structurele woning- 

leegstand in het minst courante deel van de 

woningvoorraad. Vroeg-naoorlogse wijken zijn door 

het woningaanbod van sociale huurwoningen met 

name vatbaar voor een concentratie van leegstaand. 

De ontstane leegstand kan leiden tot verloedering, 

door slecht onderhoud aan woningen, en 

woningwaardedaling. De fysieke achteruitgang in 

een wijk kan er toe leiden dat financieel 
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draagkrachtige huishoudens verhuizen uit de wijk. 

De uitstroom kan leiden tot concentratie van 

huishoudens met een laag inkomen in een wijk 

(Rosenberg e.a., 2010; Van Dam e.a., 2006). 

Daarnaast kan concentratie van leegstand in wijken 

leiden tot een daling van de sociale cohesie en 

veiligheid in de wijk, doordat wijkbewoners minder 

contact met elkaar hebben. Al deze gevolgen kunnen 

uiteindelijk van invloed zijn op de leefbaarheid in 

wijken (Van Dam e.a., 2006; SER, 2011).  

 

Wijkstabiliteit 

Uit de oorzaken van de krimp blijkt dat hoge 

migratiestromen een belangrijke oorzaak zijn voor 

de potentiële daling van leefbaarheid in 

krimpgebieden en in het bijzonder in naoorlogse 

wijken. Op wijkniveau kan er, afhankelijk van de 

migratiestromen, onderscheid gemaakt worden 

tussen stabiele en instabiele wijken. Wijken waar 

weinig woningmutaties plaatsvinden worden 

stabiele wijken genoemd. Wijken met veel 

woningmutaties zijn instabiele wijken. Stabiele 

wijken staan vaak bekend om een goede 

woonomgeving en een respectvolle omgang tussen 

wijkbewoners. Instabiele wijken worden gekenmerkt 

door conflicten tussen wijkbewoners en 

onbetamelijkheden zoals drugs- en geluidsoverlast 

(Van Bergeijk e.a., 2008; Ross e.a., 2000).  

 Wijkstabiliteit kan bijdragen aan behoud 

van het leefbaarheidsniveau in wijken door een 

sterke mate van lokale sociale interactie en sociale 

controle (Rohe & Stewart, 1996). 

 Instabiliteit in wijken kan leiden tot een 

negatieve tendens wanneer huishoudens verhuizen 

vanwege een dalende leefbaarheid. De nieuwe 

verhuisstromen zorgen namelijk voor meer 

instabiliteit en een daling van de leefbaarheid. 

In de literatuur worden diverse 

beleidsmaatregelen benoemd die kunnen bijdragen 

aan stabiliteit in wijken. Hiervan worden er twee 

toegelicht, namelijk: het vergroten van eigen- 

woningbezit en herstructurering.  

Woningeigenaren hebben over het 

algemeen een langere woonduur in de wijk en zijn 

meer betrokken bij de wijk, vanwege de financiële 

investering in de aanschaf, onderhoud en verfraaiing 

van de woning (Van Dam e.a., 2006; Elsinga & 

Hoekstra, 2004).  

Herstructurering biedt de mogelijkheid voor 

investeringen in de woningvoorraad, openbare 

ruimte en sociale projecten in de wijk. Een positieve 

verandering van de wijk kan er voor zorgen dat 

huishoudens niet verhuizen uit de wijk. Wanneer 

woningdiversificatie wordt toegepast, biedt dit 

mogelijkheden voor het maken van wooncarrière 

binnen de wijk. In Nederland zijn twee landelijke 

herstructureringsprogramma’s uitgevoerd, namelijk: 

Het Grotestedenbeleid (1997) en Het Kracht- 

wijkenbeleid (2007). 

 

Wijkbinding 

Wijkbinding kan naar verwachting van invloed zijn op 

de gepercipieerde wooncarrière. Volgens Knol 

(2005) wordt vanuit wijken waar de wijkbinding laag 

is veel verhuisd en neemt naarmate de wijkbinding 

toeneemt het aantal verhuizingen af. Daarnaast kan 

de mate van wijkbinding er toe leiden dat een 

huishouden meer bereid is tot sociale interactie met 

wijkgenoten en om zich actief in te zetten voor wijk 

(Knol 2005; Kleinhans, 2005). 

 

Gespecificeerd conceptueel model 

De literatuurstudie naar de factoren die van invloed 

zijn op wijkbinding en de gepercipieerde 

wooncarrière heeft geleid tot een specificatie van 

het conceptueel model, zoals weergegeven in figuur 

I op de volgende pagina. In het model wordt een 

binnen- en buitenroute onderscheiden.  

 De binnenroute in het conceptueel model 

veronderstelt een relatie tussen wijkbinding en de 

gepercipieerde wooncarrière van een huishouden. 

Daarnaast wordt verondersteld dat wijk- en 

huishoudenskenmerken wijkbinding beïnvloeden.  

 De buitenroute van het conceptueel model 

veronderstelt dat wijk- en huishoudenskenmerken 

direct van invloed zijn op de gepercipieerde woon- 

carrière. 

 

Wijkkenmerken die volgens de literatuur bepalend 

zijn voor wijkbinding en de gepercipieerde 

wooncarrière zijn: samenstelling van de 

wijkbevolking, sociale interactie en sociaal netwerk, 
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sociale onveiligheid, voorzieningen en het wijkimago. 

Voor wijkbevolkingssamenstelling, sociale interactie 

en voorzieningen gaat het om de waardering van 

deze wijkkenmerken. De voorzieningen zijn 

opgedeeld in winkel-, groen-, speel- en 

onderwijsvoorzieningen. Voor sociale veiligheid en 

het wijkimago gaat het om hoe huishoudens deze 

factoren ervaren. Het imago is verder opgedeeld in 

het intern imago en het extern imago. Het intern 

imago is de manier waarop de wijk bekend staat 

onder de wijkbewoners zelf. Het extern imago 

bestaat uit de manier waarop de wijk bekend staat 

bij familie en vrienden en de overige inwoners van 

de stad. Tot slot is als variabele (frequentie van) 

familiecontacten in de wijk toegevoegd. 

Volgens de literatuur zijn bepalende 

huishoudenskenmerken voor wijkbinding en de 

gepercipieerde wooncarrière: economische positie, 

huishoudenssamenstelling, leeftijd, woonduur in de 

wijk, wijkparticipatie, verwant voelen aan een 

bevolkingsgroep, eigendomsvorm en kwaliteit van 

de woning. De economische positie van een 

huishouden is onderverdeeld in de arbeids- 

marktsituatie ofwel dagelijkse hoofdtaak en het 

huishoudinkomen. Bij de kwaliteit van de woning 

gaat het om de waardering van de huidige woning.  

Voor de gepercipieerde wooncarrière zijn 

de variabelen verhuisplannen, -termijn, -locatie en 

de belangrijkste reden voor een verhuizing uit de 

wijk opgenomen in het conceptueel model 

 

3. Het veldwerk 

Het tweede deel van dit afstudeeronderzoek bestaat 

uit een survey,  uitgevoerd in Triniteit te Terneuzen.  

 

Opzet & organisatie veldwerk 

De wijkkenmerken die geoperationaliseerd zijn met 

behulp van indicatoren zijn waardering van de 

sociale interactie en ervaren sociale veiligheid. Voor 

de waardering van de sociale interactie is een index 

gebruikt die is ontleend aan Kleinhans (2005). De 

index bestaat uit zeven stellingen. Om de ervaren 

sociale veiligheid te meten zijn vijf typen overlast 

geformuleerd.  

 De overige wijkkenmerken zijn 

geoperationaliseerd op ordinaal niveau.  
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Behalve de participatiegraad zijn de huishoudens- 

kenmerken geoperationaliseerd op een gebruikelijke 

manier. Bij de operationalisatie van de participatie- 

graad zijn activiteiten opgesteld en respondenten is 

gevraagd of men hieraan heeft deelgenomen.  

 

Voor de operationalisatie van wijkbinding is gebruik 

gemaakt van een index.  De gebruikte index bestaat 

uit veertien stellingen en is ontleend aan het 

lopende promotieonderzoek van Havermans (zie 

Havermans e.a., 2012).  

 

Het veldwerk voor het onderzoek heeft 

plaatsgevonden in Triniteit in Terneuzen. De keuze 

voor deze wijk is gebaseerd op de ligging van de wijk 

in een krimpregio en de uitgevoerde wijkactie- 

plannen om de leefbaarheid in de wijk te 

verbeteren. De wijkactieplannen waren nodig omdat 

eind jaren negentig de wijk bekend stond als 

probleemwijk. Dit kwam doordat er in de wijk veel 

leegstand was in de sociale woningvoorraad, 

vanwege de lage fysieke woningkwaliteit. Hierdoor 

sloot het woningaanbod niet aan op de woning- 

vraag. De leegstand leidde tot een toename van de 

onveiligheid, waardoor de financieel daadkrachtigere 

huishoudens de wijk verlieten. Hierdoor ontstond 

een onstabiele bevolkingssamenstelling en een 

clustering van huishoudens met een laag inkomen. 

 De wijkaanpak bestond uit fysieke en 

sociale aspecten. Het fysieke aspect was een 

herstructurering van de wijk tussen 2002 en 2004. 

De herstructureringsmaatregelen bestonden uit de 

sloop van 260 woningen. De sloop creëerde ruimte 

voor 71 nieuw te bouwen koopwoningen, een 

centraal plein en openbaar groen. Het sociale aspect 

bestaat uit een periodieke wijktafel, waarbij 

bewoners, gemeente en de woningcorporatie in 

gesprek gaan om problemen op te lossen. 
 

Huishoudens in Triniteit is de mogelijkheid 

aangeboden om een online of een papieren versie 

van de vragenlijst in te vullen.  
 

De steekproef 

Van de 522 verspreide vragenlijsten zijn er 98 

volledig ingevuld retour gekomen en 3 onvolledig. 

Dit geeft een responspercentage van circa 20%.  

 Uit de representativiteitstesten blijkt dat 

het uitgevoerde onderzoek representatief is voor de 

selectie-variabelen eigendomsvorm van de woning 

en de leeftijd van de hoofdbewoner. Voor de 

selectie-variabelen inkomen, huishoudens- 

samenstelling en etniciteit is de steekproef niet 

representatief. Dit betekent dat de resultaten uit dit 

onderzoek meer van toepassing zijn op autochtonen 

dan allochtonen en op meerpersoonshuishoudens 

ten opzichte van eenpersoonshuishoudens.  
 

4. Analyses, resultaten & conclusies 

Het derde deel van dit afstudeeronderzoek zijn de 

uitgevoerde analyses, de resultaten en de conclusies.  

 

Beschrijvende analyse 

Uit de beschrijvende analyse van de wijkkenmerken 

blijkt dat de meeste huishoudens een neutrale 

waardering hebben van de samenstelling van de 

wijkbevolking. Ditzelfde geldt voor de waardering 

van de sociale interactie en het ervaren interne 

wijkimago. Voor de sociale veiligheid geldt dat het 

merendeel van de respondenten een hoog gevoel 

van sociale veiligheid ervaart. Over de voorzieningen 

in de wijk zijn de huishoudens over het algemeen 

tevreden. Verder blijkt dat het merendeel van de 

respondenten denkt dat de wijk niet zo goed bekend 

staat bij de overige inwoners van de Terneuzen en 

bij vrienden en familie (het externe wijkimago).   

 

Uit de scores op de wijkbindingsindex blijkt dat er 

geen groep qua wijkbinding bovenuit steekt.  

Het aantal huishoudens met verhuisplannen in de 

steekproef is 30 van de 98 (30,6% in de steekproef). 

Vergeleken met het WoON 2012 en het aandeel 

huishoudens met verhuisplannen in Terneuzen ligt 

het aandeel in de steekproef hoog. Van de 30 

huishoudens met verhuisplannen willen er 23 zeker 

uit de wijk verhuizen. Als belangrijkste verhuismotief 

voor een verhuizing buiten de wijk wordt de wijk 18x 

genoemd (bijvoorbeeld onveiligheid).  

 Dat het merendeel van de huishoudens met 

verhuisplannen de wijk ziet als een tussenfase in de 

wooncarrière is geen goed vooruitzicht voor de 

stabiliteit en leefbaarheid in de wijk. Bovendien zijn 

huishoudens die verwachten maar kort in een wijk te 
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wonen over het algemeen minder bereid om zich in 

te zetten voor de wijk of sociale interactie te 

onderhouden met wijkgenoten. 

De binnenroute van het conceptueel model 

De intermediërende rol van wijkbinding wordt 

bevestigd door bivariate analyses. Hieruit blijkt dat 

een sterkere wijkbinding kan zorgen voor een 

kleinere kans op een stap in de wooncarrière, een 

langere gewenste verhuistermijn en een grotere 

kans op een verhuizing in de wijk. In een logistische 

regressie analyse wordt de intermediërende rol van 

wijkbinding in de gepercipieerde wooncarrière 

benadrukt. Uit de logistische regressie analyse blijkt 

namelijk dat wijkbinding de predictor is die het 

meeste (en als enige in het logistische regressie 

model) invloed uitoefent op de beslissing om wel of 

geen stap te maken in de wooncarrière.  

Via bivariate analyses is vastgesteld dat de 

wijkkenmerken die de mate van wijkbinding kunnen 

beïnvloeden zijn: waardering samenstelling van de 

wijkbevolking, sociale interactie met wijkgenoten, 

winkel- en groenvoorzieningen en de ervaren sociale 

veiligheid, intern en extern wijkimago. Voor deze 

factoren geldt dat een hogere waardering of posi-

tievere ervaring leidt tot een sterkere wijkbinding.  

De huishoudenskenmerken die van invloed 

zijn op wijkbinding zijn: leeftijd, woonduur in de wijk, 

participatiegraad, verwantschap aan een bevolkings-

groep en waardering van de huidige woning. Voor 

leeftijd, woonduur en participatiegraad geldt dat 

wanneer deze toeneemt de wijkbinding ook stijgt. 

Een hogere waardering van de woning leidt tot een 

sterkere wijkbinding. Huishoudens die zich verwant 

voelen aan een allochtone bevolkingsgroep hebben 

een sterkere wijkbinding dan Nederlanders. 

Uit een multiple regressieanalyse blijkt dat 

woonduur en waardering van de samenstelling van 

de wijkbevolking en de sociale interactie met 

wijkgenoten de sterkste voorspellers zijn voor de 

mate van wijkbinding.  

 

De buitenroute van het conceptueel model 

Met behulp van bivariate analyses is vastgesteld dat 

er drie huishoudenskenmerken van invloed zijn op 

het wel of niet hebben van verhuisplannen. Dit zijn 

leeftijd, woonduur en waardering huidige woning. 

Voor leeftijd geldt dat naarmate men ouder wordt 

de kans op een stap in de wooncarrière afneemt. 

Een langere woonduur zorgt ook voor een kleinere 

kans op een stap in de wooncarrière. Naarmate men 

meer tevreden is met de woning neemt daarnaast de 

kans op een stap in de wooncarrière af. 

 De wijkkenmerken die verhuisplannen 

beïnvloeden zijn: waardering samenstelling van de 

wijkbevolking, sociale interactie met wijkgenoten, 

groenvoorzieningen, de ervaren sociale veiligheid en 

het interne imago. Voor alle vijf de factoren geldt dat 

een hogere waardering of positievere ervaring 

resulteert in een kleinere kans op een stap in de 

wooncarrière. 

 Uit een logistische regressie is gebleken dat 

drie variabelen de hoogste unieke bijdrage leveren 

aan de beslissing om wel of geen stap te maken in de 

wooncarrière, als wijkbinding niet in de analyse 

wordt opgenomen. De hoogste unieke bijdrage 

levert de ervaren sociale veiligheid, gevolgd door 

waardering van de groenvoorzieningen en de 

leeftijd. 

 

5. Aanbevelingen 

De aanbevelingen zijn opgedeeld in aanbevelingen 

voor beleid en voor vervolgonderzoek. 

 

Door middel van beleid kan met name gestuurd 

worden in de sociale interactie met wijkgenoten.  

Het bevorderen van de sociale interactie 

kan leiden tot een cyclus zoals weergeven in figuur II. 

Hierbij beïnvloedt wijkbinding de stabiliteit en 

leefbaarheid, wat weer van invloed kan zijn op de 

sociale interactie en wijkbinding, doordat stabiliteit 

een goede basis vormt voor sociale interactie tussen 

wijkgenoten.  

 

Om de sociale interactie tussen wijkgenoten te 

vergroten worden twee aanbevelingen gedaan, 

namelijk het (blijven) investeren in de groen- 

voorzieningen en de sociale woningvoorraad. In dit 

onderzoek is vastgesteld dat een stijgende 

tevredenheid met het groen en de woning de sociale 

interactie met wijkgenoten kan stimuleren. Hierdoor 

kan de cyclus opgang worden gebracht. Een tweede 



manier om de cyclus op gang te brengen is het 

(direct) versterken van de wijkbinding. Dit kan door 

te sturen in de factoren die samenhangen met

wijkbinding. Als de cyclus opgang komt heeft d

drie extra voordelen, namelijk een vergrote sociale 

veiligheid, een stijgende wijkparticipatie

mogelijke stijging van de tevredenheid met de 

wijkbevolkingssamenstelling. Als alternatieve vorm 

van groenbeheer kan zelfbeheer worden toegepast. 

Hierbij onderhouden wijkbewoners zelf het groen in 

de wijk. 

  Een derde aanbeveling is het investeren in 

het imago van de wijk door middel van branding. 

  

Bovengenoemde aanbevelingen zijn 

negatieve gevolgen van krimp, zoals leegstand, een 

negatief wijkimago en een daling van sociale cohesie 

en veiligheid te beperken. Hierdoor kan een 

negatieve spiraal van leegstand en verhuizingen 

worden voorkomen.  

 

De aanbevelingen zijn ook van toepassing

herstructureringsopgaven, omdat dit een ui

kans biedt om te investeren in de groen

voorzieningen, de woningvoorraad en het wijkimago.

Hierdoor kan de wijkbinding worden vergroot en het 

aantal verhuizingen uit de wijk worden beperkt. Dit

kan leiden tot een stijging van de wijkleefbaarheid.
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SUMMARY 
 

1. Background 

Thus far, a limited number of studies have 

researched place attachment and the perceived 

housing career of households in shrinking areas. 

Place attachment is defined as the degree to which 

people feel at home in the neighborhood and are 

happy living there (Kleinhans, 2005, p. 365). This 

research focuses on the household’s vision on  a 

future step in their housing career (a moving), so-

called perceived housing career.   

 Researching the factors that influence place 

attachment and the (perceived) housing career can 

provide important insights into new policy plans. 

These insights are important in order to create 

neighborhood stability and therefore maintaining 

the level of livability. Livability can be defined as the 

demands and wishes a household has in regard to 

their living environment (Leidelmeijer, 2012 p.6).  

 Supposedly, neighborhood and household 

characteristics influence place attachment and the 

perceived housing career. Next to that, it is 

suggested that place attachment plays a role in the 

perceived housing career. This results in the 

following central research question: 

“To what extent and in what way do neighborhood 

and household characteristics influence place 

attachment and the perceived housing career of a 

household and what is the role of place attachment 

in the perceived housing career inside the 

neighborhood in shrinking regions?” 

This research is focused on restructured neigh- 

borhoods in shrinking regions, because of the actions 

that already have been taken in anticipation of 

demographic decline. In the Netherlands current 

studies have mainly focused on restructuring in 

growing areas instead of shrinking areas, while 

restructuring has a top priority in shrinking regions 

because of changes in the housing needs. 

 
2. Literature research 

The first part of this research consists of a literature 

research, researching demographic decline, 

neighborhood stability, place attachment, the 

perceived housing career and determining factors.  

Demographic decline 

Forecasts of the Dutch Central Statistical Office (CBS) 

show that the number of inhabitants in the 

Netherlands will decline after 2040. The main 

reasons for this decline are increasing mortality rates 

(due to ageing) and decreasing birth rates. 

 In East-Groningen, South-Limburg and 

Zeeuws-Vlaanderen the number of households has 

been decreasing for several years. Migration flows 

are an important reason for the demographic decline 

in these regions. In East-Groningen, specifically 

young adults move to the city Groningen, due to 

higher education and job opportunities. In South-

Limburg reasons for the demographic decline are 

emigration and migration to other parts of the 

country and a higher mortality rate than birth rate. 

In Zeeuws-Vlaanderen an important reason for the 

demographic decline is the migration of young adults 

out of the region. Because of this, a shift in age 

groups is taking place: the decline of inhabitants 

between 30-60 years of age and a growth of the 

senior citizens (SER, 2011). 

 The decreasing number of households can 

lead to a drop in the demand for dwellings and in a 

surplus of dwellings. This leads to structural vacancy 

in the least attractive part of the housing stock. 

Especially post-war neighborhoods are sensitive for 

concentration of vacancy, because of the large 

number of social dwellings in these neighborhoods. 

Vacancy can result in deterioration, due to poor 

maintenance, and a decrease of the housing prices. 

Financially strong households may move out of the 

neighborhood, because of this physical decline. This 

will result in a concentration of vulnerable 
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households in a neighborhood (Rosenberg et al., 

2010; Van Dam et al., 2006). Other negative 

consequences are a decrease of social cohesion and 

social safety, because of a low level of local social 

interaction. All these negative consequences can 

influence the level of livability (Van Dam et al., 2006; 

SER, 2011). 

 

Neighborhood stability 

As it turns out, one of the main causes of 

demographic decline and the potential decrease of 

livability, particularly in post-war neighborhoods, are 

migration flows. On a neighborhood level, this 

depends on the housing turnover rates, a distinction 

can be drawn between stability and instability in a 

neighborhood. Neighborhoods with a low number of 

housing turnovers are called stable neighborhoods. 

On the other hand, instable neighborhoods have 

high turnover rates. Neighborhood stability can be 

recognized by a harmonized interaction between 

local residents and a good local environment. 

Neighborhood instability can be characterized by 

both conflicts between neighbors and by incivilities, 

for example drugs-related problems and noise 

pollution (Van Bergeijk et al., 2008; Ross et al., 

2000). 

 Neighborhood stability can contribute to 

maintaining the level of livability because of a large 

degree of social interaction and social control among 

resident (Rohe & Stewart, 1996). 

 Neighborhood instability can result in a 

negative tendency, when households move out of 

the neighborhood due to a decreasing livability. This 

migration flow results in a higher level of instability 

and a sharp decline in livability. 

 Literature offers various policy measures 

contributing to neighborhood stability. Two 

measures will be exemplified, namely: increasing 

homeownership and urban restructuring.  

 In general homeowners have a longer 

length of residence and are more involved in the 

neighborhood. This is because of the financial 

investments in the purchase, maintenance and 

embellishment of a dwelling (Van Dam et al., 2006; 

Elsinga & Hoekstra, 2004). 

 Urban restructuring offers opportunities for 

investments in the housing stock, public spaces and 

social projects in the neighborhood. In case of a 

positive transformation the residential mobility out 

of the neighborhood should decrease. When housing 

diversification is created, it should increase the 

opportunities for housing careers of residents in the 

neighborhood. The Netherlands has two main policy 

schemes for restructuring: The Big Cities Policy 

(1997) (Het Grotestedenbeleid) and The  policy of 

strong urban districts (2007) (Het Krachtwijken- 

beleid). 

 

Place attachment 

It is expected that place attachment affects the 

perceived housing career. According to Knol (2005) 

neighborhoods with a low level of place attachment 

have high turnover rates and these rates decrease 

when the level of place attachment rises. 

Furthermore the level of place attachment can affect 

the participation in the neighborhood and the 

willingness to local social interaction (Knol 2005; 

Kleinhans, 2005).  

 

Specified conceptual model 

The literature research to determine which factors 

influence place attachment and the perceived 

housing careers has resulted in the specification of a 

conceptual model. This specified conceptual model is 

displayed in figure I, on the next page. The model 

distinguishes an inner and outer route. 

 The inner route supposes a relation 

between place attachment and the perceived 

housing career of a household. Furthermore it is 

expected that neighborhood and household 

characteristics influence place attachment. 

 The outer route of the conceptual model 

supposes that neighborhood and households 

characteristics directly influence the perceived 

housing career of a household.  

 

According to literature, the neighborhood 

characteristics that determine place attachment and 

the perceived housing career are: the composition of 

the neighborhood population, the level of social 

interaction, sense of social safety, facilities and the 
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neighborhood reputation. The variable for the 

composition of the neighborhood population, social 

interaction and facilities is the level of satisfaction 

with these characteristics. The facilities are dived in 

stores, green areas, playgrounds and education 

facilities in the area. The variable for social safety 

and the neighborhood reputation is the way of 

experiencing these characteristics. Neighborhood 

reputation is divided in internal and external 

reputation. The neighborhood reputation 

experienced by the residents is the internal 

reputation. The external reputation consists of the 

way the neighborhood is known by family and 

friends and the other residents of the city. A final 

factor is family members in the neighborhood and 

contact frequency with these family members.  

 

Determining household characteristics according to 

literature are: economic position, household type, 

age, length of residence in the neighborhood, 

participation in the neighborhood, feel affinity with a 

community, tenure status and dwelling satisfaction. 

The economic position is dived in employment status 

and household income.  

 The variables for the perceived housing 

career are: moving plans, moving term, moving 

location and motive for moving out of the 

neighborhood.  

 

3. Fieldwork 

The second part of this research is a survey executed 

in Triniteit, Terneuzen.  

 

Design & organization fieldwork 

The following neighborhood characteristics are 

based on indicators: satisfaction with the level of 

social interaction and sense of social safety. The 

index for social interaction is an extract from 

Kleinhans (2005) and seven statements were 

implemented in the index. To measure sense of 

social safety, five types of inconveniences were 

formulated. 

 The other neighborhood characteristics 

were measured on an ordinal scale.  
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Except for the degree of participation, all other 

household characteristics are measured in the usual 

way. To operationalize the degree of participation,  

respondents were asked if they have participated in 

an activity during the last 12 months.  
 

To measure place attachment an index is used. The 

index consists of fourteen statements and is used in 

the current PhD research by Havermans (see 

Havermans et al., 2012). 
 

The fieldwork was carried out in Triniteit, Terneuzen. 

The choice for this area was based on the orientation 

in a shrinking region and the actions taken to 

improve the livability level. These actions were 

necessary, due to the reputation as a problem 

neighborhood. This was caused by high vacancy 

rates in the social housing stock, because of the poor 

housing quality. Therefore, the social housing stock 

did not meet the housing needs. Vacancy had lead to 

an increasing sense of insecurity and as a result of 

this financially strong households moved out of the 

neighborhood. Because of these migration flows, 

neighborhood instability and a concentration of 

vulnerable households occurred. 

 The policy to improve the neighborhood 

was divided in physical and social aspects. The 

physical action that had been taken is a restructuring 

of the area between 2002-2004, by demolishing 260 

dwellings. This created space for 71 owner-occupied 

dwellings, a central square and green facilities. The 

social aspect is in the form of a periodic meeting 

between the city council, the housing corporation 

and residents with the intention to solve problems.  
 

Households living in Triniteit were asked to fill in an 

online or a printed version of the questionnaire.  
 

The sample 

522 surveys were distributed in Triniteit. 98 useful 

and 3 un-useful surveys were returned. This is a 

response rate of approximately 20%.  

The sample is representative for the 

selection-variables tenure status and age of the 

principal occupants. The sample is not 

representative for the selection-variables household 

income, ethnicity and household composition. 

Regarding the household composition and ethnicity, 

the results of this sample will be more applicable to 

the autochthonous population than the non-native 

population and to more-persons households instead 

of single-person households.  

4. Analyses, results & conclusions 

The third part of this research are the conducted 

analyses, the results and the conclusions.  

 

Descriptive analyses 

Descriptive analyses of the neighborhood 

characteristics demonstrate that the highest share of 

the respondents are neutrally satisfied with the 

composition of the neighborhood population. This is 

also the case for the local social interaction and the 

internal reputation. The majority of the respondents 

feel socially safe in the neighborhood. Furthermore, 

the majority of the households are satisfied with the 

facilities in the area. Finally, the largest part of the 

respondents think that the reputation of Triniteit 

among other residents of Terneuzen and family and 

friends can be described as not good or even poor.  

 

Scores on the index of place attachment 

demonstrates that no group is overrepresented.  

 

The number of households within the sample that 

have plans to move is 30 out 98 (30,6% in the 

sample). Compared to the amount of households 

with moving plans in Netherlands Housing Research 

2012 (WoON 2012) and Terneuzen, this number is 

high. Furthermore, 23 of the 30 households with 

moving plans will definitely move out of the 

neighborhood. The motive for leaving the 

neighborhood is in 18 cases a negative neighborhood 

characteristic (like lack of safety).  

 The majority of households with moving 

intentions see the neighborhood as an interim stage 

in the housing career, which is not a good prospect 

for the neighborhood stability. In addition, these 

household may have low willingness to participate in 

the area or to local social interaction. 

 

The inner route of the conceptual model  

The intermediating role of place attachment is 

confirmed by bivariate analyses. These analyses 
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show that a stronger place attachment reduces the 

chance to take a step in the housing career, a longer 

moving term and increase the chance for a move 

inside the neighborhood. A logistic regression 

emphasized the intermediating role of place 

attachment in the perceived housing career. It shows 

that place attachment is the strongest predictor (and 

the only one within the logistic model) for moving 

intentions.   

 Furthermore, the bivariate analyses show 

that the affecting neighborhood characteristics for 

place attachment are: satisfaction with the 

composition of the neighborhood population, local 

social interaction, shops and green areas, sense of 

social safety and the perceived internal and external 

reputations of the neighborhood. A higher 

satisfaction or a more positive assessment of these 

factors results into a stronger place attachment.  

 The household characteristics that affect 

place attachment are: age, length of residence, 

participation in the neighborhood, feel affinity with a 

community and dwelling satisfaction. When age, 

length of residence and the participation in the 

neighborhood increase, the level of place 

attachment will also increase. A higher dwelling 

satisfaction will also lead to a stronger place 

attachment. Respondents who feel more affinity 

with an ethnic minority have a stronger place 

attachment than natives. 

 The results of a multiple regression analysis 

indicate that the strongest predictors of place 

attachment are the length of residence in the 

neighborhood, the satisfaction with the composition 

of the neighborhood population and the satisfaction 

with social interaction in the neighborhood. 

 

The outer route of the conceptual model  

Moving intentions are affected by three household 

characteristics, as shown by bivariate analysis. These 

three characteristics are: age, length of residence 

and dwelling satisfaction. When people get older the 

chance of taking a next step in their housing career 

decreases. A longer length of residence lowers the 

chance to take a step in the housing career. 

Furthermore, the chance of moving intentions 

decreases when a household is more satisfied with 

the current dwelling. 

 The neighborhood characteristics that have 

influence on moving intentions are: satisfaction with  

the composition of the neighborhood population, 

local social interaction, green areas, sense of social 

safety and the perceived internal reputation. For all 

five factors, a higher satisfaction and a more positive 

way of perceiving these factors lowers the chance of 

taking a step in the housing career. 

 A logistic regression shows that three 

factors are the strongest predictors of the intention 

to make a step in the housing career, namely: age, 

the neighborhood social safety and satisfaction with 

the green spaces. This analysis did not include place 

attachment. When place attachment was included, it 

was the most determining factor for moving 

intentions.   

 

5. Recommendations 

The recommendations are split up in recommen- 

dations for policy instruments and further research.  

 

In particular, policymakers can outline a policy to 

stimulate local social interaction. 

 Stimulating local social interaction can 

result in a cycle, as displayed in figure II. Hereby, 

place attachment has influence on the neighborhood 

stability and the livability. This can affect the local 

social interaction and the level of place attachment, 

because stability forms a solid basis for social 

interaction between residents within the 

neighborhood.  

 

Two recommendations are formulated to stimulate 

local social interactions, namely: (continue to) 

invest(ing) in the green spaces and the social housing 

stock. This would increase the level of satisfaction 

with the green areas and the dwelling. In this 

research it is determined that an increasing 

satisfaction affects the local social interaction. By 

doing so, the cycle can be triggered. A second 

method to trigger the cycle is to affect the factors 

that have influence on place attachment. When the 

cycle is triggered, three sub-effects can occur, 

namely: an increased sense of social safety, degree 



of participation and satisfaction with the 

composition of the neighborhood. An alternative to 

the traditional practices of green space maintenance 

is self-organization in neighborhoods. Hereby, green 

areas are maintained by neighborhood residents’ 

themselves.  

 The third recommendation is to invest in 

the neighborhood reputations by applying branding.

The above-mentioned recommendations are extra 

important to reduce the negative consequences of 

the demographic decline, such as poor 

neighborhood reputation and a decrease of social 

safety and cohesion. Because of this

spiral of vacancy and turnover rates can be 

prevented. 

The recommendations can also be applied i

restructuring policies, because restructuring offers 

an excellent opportunity to invest in green spaces, 

the (social) housing stock and the neighborhood 

reputation. Because of this, the level of place 

attachment can be raised and the 

rates can decrease. Resulting in an increasing level of 

livability.  

 

This study points to four recommendations for 

further research. The first recommendation is to

investigate the cycle displayed in figure II and 

 

Figure II: Cycle of local social interaction, place attachment 

and livability. 

of participation and satisfaction with the 
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ecause restructuring offers 
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the level of place 
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can decrease. Resulting in an increasing level of 
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interaction, place attachment 

especially the main section, with the relationships 

between local social interaction, place attachment 

and livability. Next to that, future research to the 

relationship between dwelling satisfaction and local 

social interaction is needed

this research further research in 

shrinking regions is needed. Third

recommended to conduct a longitudinal study, 

which engages data concerning before and after the 

restructuring. By doing this, the development of 

social neighborhood characteristics

residents, can be measured

and safety. Finally, it is recommended

motive for moving to the neighborhood as variable

in future research on moving intention

can indicate a short length of stay and a low level of 

commitment to the neighborhood

other choice”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII 
 

especially the main section, with the relationships 

between local social interaction, place attachment 

and livability. Next to that, future research to the  

relationship between dwelling satisfaction and local 

is needed. Second, to generalize 

this research further research in other (upcoming) 

nking regions is needed. Third, it is 

to conduct a longitudinal study, 

data concerning before and after the 

By doing this, the development of 

neighborhood characteristics, according to 

can be measured, such as social cohesion 

it is recommended to include the 

motive for moving to the neighborhood as variable 

research on moving intentions. This motive 

can indicate a short length of stay and a low level of 

commitment to the neighborhood (like: “I had no 
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1.1 AANLEIDING EN ACHTERGRONDEN        
 

1.1.1 AANLEIDING 

De totale bevolking van Nederland zal na 2040 

afnemen door een hoger sterftecijfer, als gevolg van 

de vergrijzing, en lagere geboortecijfers (Van Dam 

e.a., 2006). In drie regio’s aan de rand van Nederland 

is er reeds sprake van een afname van het aantal 

inwoners en huishoudens, namelijk Oost-Groningen, 

Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Regio’s waar 

een daling van het inwonertal plaatsvindt, worden 

(demografische) krimpregio’s genoemd. De afname 

van het aantal inwoners en huishoudens kan van 

invloed zijn op de fysieke en sociale woonomgeving.  

 De fysieke gevolgen voor de woonomgeving 

beginnen met het ontstaan van leegstand. Leegstand 

ontstaat door de afnemende woningvraag, 

veroorzaakt door de daling van het aantal 

huishoudens in krimpregio’s. Er is een aannemelijke 

kans aanwezig dat de ontstane leegstand zich zal 

gaan concentreren in het minst aantrekkelijke deel 

van de woningvoorraad, met name in naoorlogse 

wijken (Van Dam e.a., 2006; Koopman, 2010). 

Leegstand kan leiden tot verwaarlozing van 

woningen door slecht onderhoud. Tot slot kunnen 

leegstand en verwaarlozing van woningen leiden tot 

een negatief wijkimago. 

 De krimp kan ook gevolgen hebben voor 

aspecten van de sociale woonomgeving. Met name 

sociale cohesie en veiligheid in de wijk zijn hier 

vatbaar voor. Een onderzoek van Rosenberg e.a. 

(2010) concludeert dat in wijken waar de leegstand 

oploopt de sociale cohesie afneemt. Een gebrek aan  

 

sociale cohesie in een steeds veranderende wijk kan 

een voedingsbron zijn voor maatschappelijke onrust 

(Forrest & Kearns, 2001; Kruythoff & Haars, 2002, 

Forum, 2011). Een afname van sociale cohesie kan 

ook resulteren in een daling van de sociale controle, 

waardoor de veiligheid in de wijk afneemt. Tot slot 

kan de krimp leiden tot een concentratie van arme 

huishoudens in wijken.  

 De fysieke en sociale gevolgen van krimp 

hebben, naar verwachting, hun weerslag op de 

leefbaarheid in de wijk. De leefbaarheid van de wijk 

wordt bepaald door de eisen en wensen die een 

huishouden stelt aan de woonomgeving 

(Leidelmeijer, 2012, p.6). Een daling van de 

leefbaarheid kan er voor zorgen dat een huishouden 

niet meer prettig in een wijk woont, waardoor het 

woongenot in gevaar komt.  

In krimpregio’s is het van belang om de 

negatieve effecten van krimp in wijken te bestrijden 

om de leefbaarheid te behouden. Een mogelijkheid 

om wijkleefbaarheid te behouden is het creëren van 

stabiele wijken. In stabiele wijken vinden weinig 

verhuisbewegingen uit de wijk plaats. Hierdoor 

neemt de kans op (langdurige) sociale interactie en 

sociale controle toe. Dit heeft uiteindelijk een 

positieve invloed op de wijkleefbaarheid.  

Een stabiele wijk kan worden bereikt 

wanneer huishoudens voor een langere periode 

binnen een wijk blijven wonen, doordat een stap in 

de wooncarrière van een huishouden gefaciliteerd 

kan worden binnen de wijk of als een huishouden 

1. 
  

INLEIDING 

  In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor het onderzoek beschreven, waarna de doelstelling, het 

voorlopig conceptueel model en de onderzoeksvragen opgesteld worden. Vervolgens worden de 

gehanteerde onderzoekopzet en dataverzamelingstechnieken beschreven. Tot slot wordt in de 

leeswijzer de opbouw en structuur van de scriptie uiteengezet.  
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geen stap wil maken in de wooncarrière. Onder de 

wooncarrière van een huishouden wordt verstaan: 

“Een opeenvolging van woningen waar een 

huishouden in woont gedurende haar bestaan” (Van 

Bergeijk e.a., 2008, p. 110). Voor de keuze om 

binnen de wijk te blijven speelt naar verwachting de 

binding met de wijk een belangrijke rol. Wijkbinding 

kan voorlopig worden gedefinieerd als: “De mate 

waarin mensen zich thuis voelen in de wijk en vinden 

dat ze er prettig wonen” (Kleinhans, 2005, p. 71). 

 Naar verwachting kunnen twee 

beleidsmaatregelen bijdragen aan het vergroten van 

de stabiliteit in wijken, namelijk het vergroten van 

het eigenwoningbezit en herstructurering van 

(potentiële) probleemwijken. Deze maatregelen zijn 

ondermeer toegepast in het Grotestedenbeleid 

(1997) en het Krachtwijkenbeleid (2007) (Van 

Bergeijk e.a., 2008; Van Dam e.a., 2010; RMO, 1997).  

  

1.1.2 DOELSTELLING 

Tot op heden is er beperkt onderzoek uitgevoerd 

naar de wijkbinding van huishoudens in krimpregio’s, 

hoewel zulke onderzoeken waardevol kunnen zijn 

voor nieuwe beleidsprogramma’s. Inzichten in welke 

maatregelen huishoudens langer aan de wijk kunnen 

binden, kunnen namelijk belangrijk zijn om wijken te 

stabiliseren en de leefbaarheid te behouden.  

Er zijn wel onderzoeken uitgevoerd naar de 

effecten van het Grotestedenbeleid en het 

Krachtwijkenbeleid. Deze onderzoeken zijn 

voornamelijk gericht op de sociale gevolgen van het 

beleid (o.a. Veldboer, 2010; Van Kempen & Bolt, 

2009). De onderzoeken concluderen dat de sociale 

gevolgen van het beleid meestal niet positief 

uitpakken, doordat de sociale cohesie in veel wijken 

gedaald is. In de uitgevoerde onderzoeken staat de 

wijkbinding en de wooncarrière niet centraal. 

Daarnaast zijn de onderzoeken voornamelijk 

uitgevoerd in gespannen (krappe) woningmarkten, 

zoals in Rotterdam, Den Haag en Breda (o.a. Van 

Bergeijk e.a., 2008), in plaats van ontspannen 

woningmarkten in krimpregio’s.  

Zoals het RMO (1997) al stelde, in haar 

advies over de herstructurering van wijken, kan 

doorstroming binnen de wijk of het aantrekken van 

huishoudens naar een (voormalig) achterstandswijk 

erg afhangen van het type woningmarkt in de stad. 

In gespannen woningmarkten zullen woningen toch 

wel bewoond worden wegens weinig 

woonmogelijkheden elders. In ontspannen 

woningmarkten, zoals in een krimpregio, zal het juist 

moeilijker zijn om huishoudens naar voormalige 

probleemwijken te trekken en te behouden in 

verband met het grotere woningaanbod. 

Dit onderzoek zal gericht zijn op de rol die 

wijkbinding speelt in de gepercipieerde 

wooncarrière van huishoudens binnen de wijk in 

krimpregio’s. Met de gepercipieerde wooncarrière 

wordt bedoeld welke visie een huishouden heeft op 

een toekomstige stap in de wooncarrière. Hierbij 

staat de verblijfplaats centraal, met de keuze om bij 

een gepercipieerde verhuisbeweging door te 

stromen binnen de wijk of te vertrekken uit de wijk. 

Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de 

gepercipieerde wooncarrière van huishoudens, 

aangezien de huidige en toekomstige wijkstabiliteit 

centraal staat. Hiervoor is de visie op een 

toekomstige stap in de wooncarrière van een 

huishouden nodig en niet reeds gemaakte stappen in 

de wooncarrière. Tot slot is het onderzoek gericht op 

de factoren die van invloed zijn op wijkbinding en de 

gepercipieerde wooncarrière. Dit leidt tot 

onderstaande doelstelling. 
 

 

Doelstelling 

“Inzicht verkrijgen in de factoren die van invloed zijn 

op de wijkbinding van huishoudens en de 

gepercipieerde wooncarrière van deze huishoudens 

in krimpregio’s, om te bepalen door welke 

maatregelen de wijkbinding verbeterd kan worden 

om zo huishoudens langer voor wijk te behouden ten 

einde de stabiliteit en leefbaarheid van de wijk te 

verhogen” 
 

 

1.1.3  CONCEPTUEEL MODEL EN ONDERZOEKSVRAGEN 

Aan de hand van de doelstelling is het conceptueel 

model gevormd. Het conceptueel model heeft als 

“unit of analysis” (onderzoekseenheid) huishoudens 

wonend in de wijk. Dit voorlopig conceptueel model 

is weergegeven in figuur 1. Het model bevat twee 

groepen onafhankelijke variabelen, respectievelijk 

wijk- en huishoudenskenmerken. Daarnaast bestaat 
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het model uit twee afhankelijke variabelen, namelijk 

wijkbinding en gepercipieerde wooncarrière.  

Het uitgangspunt voor het onderzoek is dat 

huishoudens met een sterke wijkbinding 

vermoedelijk langer in een wijk blijven wonen. Dit 

betekent dat een sterke wijkbinding van positieve 

invloed kan zijn op de gepercipieerde wooncarrière 

van een huishouden binnen de wijk. Hoe de relatie 

precies in elkaar zit, zal in de loop van dit onderzoek 

worden bepaald. 

Naar verwachting spelen kenmerken van de 

woonomgeving een belangrijke rol in de wijkbinding 

van huishoudens. Vermoedelijk kan daarnaast de 

wijkbinding van een huishouden afhangen van 

kenmerken van dit huishouden. Tot slot kunnen wijk- 

en huishoudenskenmerken waarschijnlijk ook direct 

van invloed zijn op de gepercipieerde wooncarrière 

van een huishouden.  

Bovengenoemde veronderstellingen leiden 

tot de centrale onderzoeksvraag en de gerelateerde 

deelvragen.  

 

 

Centrale onderzoeksvraag: 

 

“In welke mate en op welke manier beïnvloeden 

wijkkenmerken en huishoudenskenmerken de 

wijkbinding en de gepercipieerde wooncarrière van 

een huishouden en welke rol speelt deze wijkbinding 

bij een gepercipieerde wooncarrière binnen de wijk in 

krimpregio’s?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Conceptueel model 

Deelvragen: 

1. Welke wijkkenmerken zijn bepalend en relevant 

voor de wijkbinding en de gepercipieerde 

wooncarrière van een huishouden? 

2. Welke huishoudenskenmerken zijn bepalend en 

relevant voor de wijkbinding en de 

gepercipieerde wooncarrière van een 

huishouden? 

3. Wat is de wijkbinding van de huidige 

huishoudens wonend in de wijk? 

4. Wat is de gepercipieerde wooncarrière van de 

huidige huishoudens wonend in de wijk? 

5. In welke mate en op welke manier beïnvloeden 

wijkenmerken de wijkbinding en de 

gepercipieerde wooncarrière van huishoudens? 

6. In welke mate en op welke manier beïnvloeden 

huishoudenskenmerken de wijkbinding en de 

gepercipieerde wooncarrière van huishoudens? 

7. In welke mate en op welke manier beïnvloedt 

de wijkbinding van een huishouden de 

gepercipieerde wooncarrière van een 

huishouden binnen of buiten de wijk? 

 

Wegens beperkingen aan het afstudeeronderzoek, 

op gebied van tijd en (financiële) middelen is er voor 

gekozen om één wijk te gebruiken als casestudy, om 

in de praktijk te onderzoeken hoe de veronderstelde 

relaties in het conceptueel model werken.  

 

1.1.4  RELEVANTIE 

Door middel van dit onderzoek wordt getracht een 

bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke kennis 

over de rol van wijkbinding in de gepercipieerde 

wooncarrière van een huishouden. De resultaten van  

 

 

 

  

Gepercipieerde  

wooncarrière 

 

 

Wijkbinding 

 

 

Wijkkenmerken 

 

Huishoudens- 

kenmerken 
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het onderzoek kunnen inzichten geven in hoe de 

wijkbinding beïnvloed kan worden en of 

huishoudens bij een verhuisneiging doorstromen 

binnen de wijk of juist vertrekken uit de wijk en wat 

bepalende factoren hiervoor zijn.  

Inzichten in de maatregelen die wijkbinding 

van huishoudens kunnen beïnvloeden, kunnen 

belangrijk zijn voor hernieuwde beleidsopgaven. De 

praktische relevantie van het onderzoek heeft 

betrekking op deze hernieuwde beleidsopgaven. 

Maatregelen om de wijkstabiliteit te vergroten en 

daarmee problemen met concentratie van leegstand 

en de leefbaarheid te voorkomen hebben de 

grootste prioriteit van gemeentes en 

woningcorporaties in krimpregio’s (Verwest e.a., 

2008). Woningcorporaties en gemeentes kunnen 

bepaalde wijkkenmerken sturen, zodat deze 

bijdragen aan een sterke wijkbinding van 

huishoudens. De sterke wijkbinding zal naar 

verwachting leiden tot een meer stabiele 

bevolkingssamenstelling in de wijk en behoud of 

eventueel verbetering van de wijkleefbaarheid. 

 
1.1.5  ONDERZOEKSOPZET 

De eerste stap van het onderzoek is de verkenning 

van de context, waarbinnen het onderzoek geplaatst 

wordt. Ten eerste zal bepaald worden wat 

krimpregio’s zijn en waar in Nederland krimp 

plaatsvindt. Ten tweede zullen data gewenst zijn 

over de problemen die ontstaan door de krimp. 

Daarbij zal worden gefocust op de gevolgen van de 

krimp voor de leefbaarheid en de mogelijke 

oplossingen om het leefbaarheidsniveau in 

krimpgebieden te behouden. De nadruk ligt daarbij 

op stabiliteit in wijken en hoe stabiliteit bereikt kan 

worden. De data zullen vergaard worden door een 

literatuuronderzoek. Literatuuronderzoek is de beste 

methode om deze data te vergaren, aangezien, zeker 

de laatste jaren, krimp een onderwerp is waaraan 

diverse onderzoeken en studies gewijd zijn.  

De tweede stap van het onderzoek is een 

literatuuronderzoek naar de wijkbinding en de 

gepercipieerde wooncarrière van huishoudens. Dit 

literatuuronderzoek leidt tot de beantwoording van 

de eerste twee deelvragen, waarna het conceptueel 

model verder ingevuld zal worden. 

De volgende stap in het onderzoek is het 

bepalen van de onderzoeksopzet voor het veldwerk 

in de casestudy. De wijk, die fungeert als casestudy, 

zal moeten voldoen aan twee randvoorwaarden. Ten 

eerste dient de wijk gelegen te zijn in één van de 

huidige krimpregio’s in Nederland. Ten tweede dient 

de wijk een voormalige probleemwijk te zijn, 

waarvoor wijkactieplannen uitgevoerd zijn om de 

wijkleefbaarheid te behouden of te vergroten.  

 In de krimpregio’s Oost-Groningen en 

Parkstad Limburg zijn al diverse onderzoeken 

uitgevoerd naar de gevolgen van wijkgerichte 

aanpakken (o.a. Van Galen & De Vries, 2012 voor 

Oost-Groningen; Rosenberg e.a., 2010 voor Parkstad 

Limburg). In verband met het beperkte onderzoek in 

de krimpregio Zeeuws-Vlaanderen, zal dit onderzoek 

zich richten op deze krimpregio. Een wijk die voldoet 

aan het tweede criterium is de wijk Triniteit te 

Terneuzen. Het herontwikkelingsplan voor Triniteit 

heeft bovendien een prijs gewonnen voor het 

programma “Voorbeeldplannen vormgeving 

naoorlogse herontwikkelingswijken”. De prijs is 

uitgereikt door De Stuurgroep Experimenten 

Volkshuisvesting (SEV). 

De onderzoekspopulatie van het onderzoek 

bestaat uit alle huishoudens wonend in Triniteit. 

Wanneer de onderzoekpopulatie zou worden 

beperkt tot werkelijke doorstromers of 

verhuisgeneigde huishoudens is een vooronderzoek 

vereist onder alle wijkbewoners. Dit is nodig om de 

contactgegevens van deze twee type huishoudens te 

achterhalen. Een tweede reden waarom de 

onderzoekspopulatie niet beperkt is, is dat het ook 

waardevol is om te onderzoeken wat de wijkbinding 

van huishoudens is die géén verhuisneiging hebben 

of niet doorgestroomd zijn. Deze huishoudens 

bepalen mede de wijkstabiliteit en beschikken over 

een vorm van wijkbinding. 

Het onderzoek zal in deze fase een 

kwantitatief survey onderzoek zijn, waarbij de 

voorkeur ligt bij een online onderzoek. Het voordeel 

van een online onderzoek is dat de data automatisch 

worden opgeslagen, wat de dataverzameling en 

verwerking aanzienlijk zal versnellen. Een enquête is 

uitermate geschikt, aangezien in een kort tijdbestek 

een grote populatie benaderd kan worden.  
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1.2 LEESWIJZER            
 

De opbouw van dit rapport is gerelateerd aan de 

zeven stappen van de empirische cyclus en daarmee 

aan het doorlopen afstudeerproces.  

 In dit hoofdstuk is de probleemomschrijving 

opgesteld, wat de aanleiding voor dit onderzoek 

vormt. Hieruit zijn de onderzoekvragen 

geformuleerd, die een leidraad vormen voor de rest 

van het onderzoek. 

 Hoofdstuk twee geeft een toelichting op de 

huidige demografische ontwikkelingen in Nederland 

en de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de 

leefbaarheid. 

 Binnen hoofdstuk drie staat stabiliteit in 

wijken centraal en hoe stabiliteit kan bijdragen aan 

het behoud van het leefbaarheidsniveau in wijken. 

Daarnaast zullen beleidsmaatregelen worden 

beschreven die kunnen bijdragen om wijkstabiliteit 

te verhogen. 

 Het vierde hoofdstuk staat in het teken van 

wijkbinding, de (gepercipieerde) wooncarrière en de 

factoren die deze twee variabelen beïnvloeden. Het 

bepalen van deze factoren leidt tot de 

beantwoording van de eerste twee onderzoekvragen 

en het specificeren van het conceptueel model. 

 In hoofdstuk vijf worden de opzet en de 

organisatie van het veldwerk beschreven. Daarnaast 

vindt er een beschrijving van de wijk plaatst die 

fungeert als casestudy tijdens het veldwerk. 

 In hoofdstuk zes wordt de steekproef 

beschreven door middel van het veldwerkverslag en 

het beschrijven van de steekproefsamenstelling.  

Hoofdstuk zeven geeft een overzicht van de 

analyses en onderzoeksresultaten. Dit gebeurt aan 

de hand van beschrijvende, bivariate en multivariate 

analyses.  

Tot slot wordt in hoofdstuk acht een 

toelichting gegeven bij de onderzoeksconclusies en 

aanbevelingen. De aanbevelingen zijn opgesplitst in 

aanbevelingen voor nieuwe beleidsopgaven en voor 

vervolgonderzoek. 
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2. 
  

KRIMP 

  In dit hoofdstuk zullen de resultaten worden behandeld van het verkennend literatuuronderzoek 

naar demografische krimp, waardoor de context van het onderzoek gevormd wordt. Ten eerste 

zullen de demografische ontwikkelingen in Nederland worden toegelicht, waarna wordt 

ingezoomd op de ontwikkelingen in de huidige krimpregio’s. Tot slot zullen de gevolgen van de 

demografische krimp voor de leefbaarheid worden beschreven.  

 

2.1 DEMOGRAFISCHE KRIMP          
 

2.1.1  DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 

Prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS) laten zien dat de totale bevolking van 

Nederland na 2040 zal afnemen door een hoger 

sterftecijfer, als gevolg van de vergrijzing, en lagere 

geboortecijfers (Van Dam e.a., 2006). In bepaalde 

regio’s kan er sprake zijn van bevolkingskrimp door 

het wegtrekken van huishoudens uit de regio. In dit 

onderzoek zal onder demografische krimp worden 

verstaan: “een structurele en substantiële daling van 

de bevolking en huishoudens in een regio” (Donner, 

2011). Voor de benaming van krimpregio dient de 

daling van het aantal huishoudens plaats te vinden in 

de periode 2010-2020 en/of 2020-2040. In de 

literatuur worden drie oorzaken voor demografische 

krimp beschreven, namelijk sociaal culturele, 

economische en planologische oorzaken. 

 Sociaal culturele oorzaken zijn van invloed 

op het geboortecijfer. Volgens Van Dam e.a. (2006) 

is door de individualisering, emancipatie van de 

vrouw op het gebied van de arbeidsmarktcarrière en 

de ontwikkeling en opkomst van anticonceptie, een 

lager geboortecijfer waar te nemen in Nederland. 

Economische en de planologische oorzaken hebben 

betrekking op verhuisbewegingen vanuit de regio. 

Economische ontwikkelingen zorgen voor de mate 

van werkgelegenheid in de regio. Wanneer er binnen 

de regio weinig kansen liggen voor een carrière op 

de arbeidmarkt, kan een huishouden er voor kiezen 

om te verhuizen buiten de regio. Anderzijds kan een 

tekort aan arbeidskrachten in een regio leiden tot 

een migratiestroom naar de regio. Planologische 

oorzaken voor krimp hebben betrekking op lokaal 

schaalniveau, zoals beslissingen met betrekking op 

bedrijvigheid, maar voornamelijk beslissingen in de 

woningvoorraad. Immers, wanneer een gemeente 

besluit om nieuwbouw te plegen in de 

woningvoorraad kan dit leiden tot groei van het 

inwonertal, doordat huishoudens naar de gemeente 

trekken.  

 De verwachting van het Planbureau 

Leefomgeving (PBL) en het CBS is dat demografische 

krimp zal plaatsvinden in diverse regio’s in 

Nederland. De demografische ontwikkeling qua 

huishoudens is weergegeven in figuur 2. Aan de 

randen van Nederland is er reeds sprake van drie 

regio’s waarin demografische krimp plaatsvindt, 

namelijk: Oost-Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws-

Vlaanderen. De huidige drie krimpgebieden hebben 

volgens de SER (2011) ieder specifieke oorzaken die 

zorgen voor de demografische krimp. 

 Oost-Groningen beschikt, in tegenstelling 

tot andere regio’s, over een groter geboortecijfer ten 

opzichte van het sterftecijfer. De belangrijkste  

oorzaak voor de demografische krimp in Oost- 

Groningen is provinciale migratie. De 

migratiestromen binnen de provincie lopen meestal 

naar de stad Groningen. Met name op jongeren 

oefent de stad Groningen een sterke 

aantrekkingskracht uit. De aantrekkingskracht kan  



7 
 

Figuur 2: Ontwikkeling aantal huishoudens in de 

landse gemeentes tussen 2008-2030. Bron:

 

worden verklaard door de aanwezigheid van hoger 

onderwijs en een beter perspectief op 

arbeidsmarkt. Wat volgens de onderzoekers

SER opvalt, is dat maar een beperkte groep

die naar de stad Groningen trek

blijven voor de stad. Dit is te zien in de hoge 

migratiestroom van jongeren, 

woonduur in de stad, naar West

vertrek van hoogopgeleide jongeren

verlies van kenniskapitaal binnen de

In Zuid-Limburg vindt de

voornamelijk plaats in acht gemeente

Parkstad Limburg vormen. De demografische 

wordt hier veroorzaakt door twee factoren. De 

eerste factor is de negatieve aanwas, 

geboortecijfer lager ligt dan het sterftecijfer. De 

tweede factor is het hoge migratiesaldo, zowel 

binnen Nederland als naar het buitenland. Dit 

vertrekoverschot wordt veroorzaakt door

opgeleide huishoudens die om werkmotieven 

vertrekken naar het buitenland of

van Nederland. Huishoudens met middenhoge 

inkomens trekken weg naar België of Duitsland 

vanwege lagere woning- en grondprijzen. Aan de 

Ontwikkeling aantal huishoudens in de Neder- 

2030. Bron: PBL/CBS  

de aanwezigheid van hoger 

onderwijs en een beter perspectief op de 

arbeidsmarkt. Wat volgens de onderzoekers van het 

maar een beperkte groep jongeren, 

die naar de stad Groningen trekt, behouden kan 

de stad. Dit is te zien in de hoge 

 met een korte 

naar West-Nederland. Het 

van hoogopgeleide jongeren zorgt voor 

kenniskapitaal binnen de regio. 

Limburg vindt de huidige krimp 

acht gemeentes, die samen 

De demografische krimp 

wordt hier veroorzaakt door twee factoren. De 

e aanwas, aangezien het 

dan het sterftecijfer. De 

migratiesaldo, zowel 

als naar het buitenland. Dit 

overschot wordt veroorzaakt door hoog 

opgeleide huishoudens die om werkmotieven 

vertrekken naar het buitenland of naar het westen 

van Nederland. Huishoudens met middenhoge 

inkomens trekken weg naar België of Duitsland 

en grondprijzen. Aan de 

andere kant is een migratiestroom

senioren naar de regio. De vergrijzing

van senioren zal uiteindelijk leiden tot een hoger 

sterftecijfer ten opzichte van het geboortecijfer en

dit resulteert in demografische krimp. 

Zeeuws-Vlaanderen

dorpskernen en drie 

verwachting is dat de krimp de komende jaren gaat 

doorzetten binnen deze 

name worden veroorzaakt door een negatief 

migratiesaldo. Met name jongeren trekken weg naar 

omliggende provincies. Hierdoor neemt de 

leeftijdsgroep tussen 30-60 jaar af terwijl 

65-plussers bij komen. De

Zeeuws-Vlaanderen tot één

regio’s van Nederland (SER, 2011)

Vlaanderen zal de vergrijzing 

sterftecijfer en resulteren in

 
2.1.2 FYSIEKE GEVOLGEN VAN 

De krimp kan gevolgen hebben voor de fysieke 

woonomgeving. De afname en het vertrek van 

huishoudens uit de regio resulteert in een dalende 

woningvraag en een woningovers

leegstand ontstaan in het minst courante deel van 

de woningvoorraad. Dit geldt

naoorlogse wijken (periode 1945

groot aandeel sociale huurwoningen

wooncomplexen uit de jaren tachtig 

2006). De leegstand die door de demografische 

krimp ontstaat zal structurele

zijn in plaats van frictieleegstand 

het IPO, 2009). Frictieleegstand is noodzakelijk om 

verhuisbewegingen te faciliteren

leegstand ongewenst is

ongewenste gevolgen van leegstand zijn

waardedaling van de woning, verloedering van 

woningen en een negatief wijkimago.

De waardedaling kan worden veroorzaakt 

doordat de vraag naar woningen wordt verplaatst 

naar andere wijken (Koopman

onderzoek van Francke (in Koopman

leegstand en de waardedalin

krimpregio’s, is gebleken dat een

woningleegstand met 1% leidt tot een gemiddelde 

woningwaardedaling van 1,1%. Bij deze 

migratiestroom zichtbaar van 

De vergrijzing door de komst 

zal uiteindelijk leiden tot een hoger 

sterftecijfer ten opzichte van het geboortecijfer en 

resulteert in demografische krimp.  

Vlaanderen bestaat uit vele kleine 

 centrumgemeentes. De 

verwachting is dat de krimp de komende jaren gaat 

 regio. De krimp zal met 

name worden veroorzaakt door een negatief 

migratiesaldo. Met name jongeren trekken weg naar 

omliggende provincies. Hierdoor neemt de 

60 jaar af terwijl er meer 

bij komen. De verschuiving maakt 

één van de sterkst vergrijsde 

(SER, 2011). Ook in Zeeuws-

vergrijzing leiden tot een hoog 

in demografische krimp.  

YSIEKE GEVOLGEN VAN KRIMP 
De krimp kan gevolgen hebben voor de fysieke 

woonomgeving. De afname en het vertrek van 

huishoudens uit de regio resulteert in een dalende 

woningvraag en een woningoverschot. Hierdoor kan 

leegstand ontstaan in het minst courante deel van 

Dit geldt met name voor vroeg-

(periode 1945-1970), met een 

sociale huurwoningen en dure 

wooncomplexen uit de jaren tachtig (Van Dam e.a., 

De leegstand die door de demografische 

zal structurele (langdurige) leegstand 

leegstand (Het Rijk, de VNG & 

Frictieleegstand is noodzakelijk om 

verhuisbewegingen te faciliteren, terwijl structurele 

ongewenst is. De drie voornaamste 

gevolgen van leegstand zijn 

waardedaling van de woning, verloedering van 

woningen en een negatief wijkimago. 

De waardedaling kan worden veroorzaakt 

doordat de vraag naar woningen wordt verplaatst 

Koopman, 2010). Uit een 

Francke (in Koopman, 2010), naar 

leegstand en de waardedaling van woningen in 

is gebleken dat een toename van de 

woningleegstand met 1% leidt tot een gemiddelde 

woningwaardedaling van 1,1%. Bij deze 
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waardedaling is bovendien niet de waardedaling 

meegenomen die ontstaat door een lagere 

welvaartsgroei in de regio, waardoor naar 

verwachting de waardedaling nog groter zal zijn. 

Leegstand leidt mogelijk tot verloedering 

van woningen, doordat een woning voor een lange 

periode niet wordt onderhouden.  

 Uiteindelijk beïnvloeden leegstand en 

verwaarlozing van woningen de fysieke uitstraling 

van een wijk negatief. De fysieke uitstraling bepaalt 

mede de sociale status van de wijk waardoor het 

imago wordt aangetast (Strohmeier & Bader, 2004 in 

Van Dam e.a., 2006). 

 

Een ander fysiek gevolg van krimp, dat van invloed is 

op de leefbaarheid, heeft betrekking op de nabijheid 

van voorzieningen. Dit blijkt onder andere uit de 

omgevingsdimensies van leefbaarheid (zie verder 

paragraaf 2.1.5). Voor de wijkleefbaarheid en 

wijkgerichtheid van wijkbewoners zijn met name 

winkels, scholen, speelvoorzieningen en de 

aanwezigheid van openbaarvervoer van belang 

(Leidelmeijer, 2012). 

 De demografische krimp kan met name van 

invloed zijn op winkelvoorzieningen en de 

schoolvoorzieningen. Het aantal huishoudens in een 

verzorgingsgebied vormt immers het draagvlak voor 

deze voorzieningen. Wanneer het draagvlak afneemt 

komen voorzieningen onder druk te staan. Dit is 

volgens het SER (2011) niet de enige reden. Andere 

redenen zoals een grotere mobiliteit en 

veranderende levensstijlen zorgen voor een afname 

van het aantal voorzieningen. Van Dam e.a. (2006) 

benoemen het veranderende consumentengedrag, 

zoals de opkomst van internet winkelen en een 

grotere mobiliteit, als belangrijke reden voor de 

afname van het aantal voorzieningen in krimpregio’s. 

Het veranderende consumentengedrag beïnvloedt 

voornamelijk de detailhandel.  

Een achteruitgang van het 

voorzieningenniveau wordt met name waargenomen 

door oorspronkelijke bewoners, terwijl de nieuwe 

bewoners de achteruitgang voor lief nemen, omdat 

dit niet de voornaamste reden was om zich binnen 

een krimpgebied te vestigen (SER, 2011). De daling 

van het voorzieningenniveau kan echter wel zijn 

weerslag hebben op de leefbaarheid, omdat 

sommige huishoudens de aanwezigheid van 

voorzieningen zien als een aantrekkelijk kenmerk 

van de woonomgeving. Anderzijds kan de vergrijzing 

in krimpregio’s de vraag naar voorzieningen in de 

nabije omgeving doen laten toenemen, doordat 

senioren minder mobiel en meer zorgbehoevend zijn 

dan jongere huishoudens (Van Dam e.a., 2006). De 

vraag naar zorgvoorzieningen in krimpregio’s zal de 

komende periode naar verwachting stijgen met 30% 

ten opzichte van de vraag in 2012.  

De daling van het aantal huishoudens in 

krimpregio’s heeft ook effect op onderwijs- 

voorzieningen. Onderwijsinstellingen zullen door de 

krimp het leerlingaantal zien teruglopen (Dijkstal & 

Mans, 2009; SER, 2011). Hierdoor zullen naar 

verwachting scholen gesloten worden. 

Goede onderwijsvoorzieningen kunnen de 

demografische krimp beperken of stabiliseren. De 

aanwezigheid van Hbo-instellingen kunnen 

voorkomen dat jonge studenten wegtrekken uit de 

regio en niet meer terugkomen na afronding van de 

studie. Daarnaast kan de aanwezigheid van tertiaire 

onderwijsinstellingen (WO en Hbo) een reden voor 

bedrijven zijn om zich te vestigen of juist te blijven 

binnen de regio (SER, 2011).  

 

2.1.3  SOCIALE GEVOLGEN VAN KRIMP 
Naast fysieke gevolgen heeft demografische krimp 

ook sociale gevolgen, waarbij het effect van de krimp 

op de sociale leefomgeving afhangt van de snelheid 

en mate van de krimp. Volgens Van Dam e.a. (2006) 

zullen bij een sterke afname van het aantal 

huishoudens de gevolgen voor de sociale 

leefomgeving groter zijn dan bij een geleidelijke 

“langzame” krimp. Dit kan worden verklaard doordat 

er bij een geleidelijke krimp meer tijd is om te 

anticiperen op mogelijke problemen. In de literatuur 

worden drie (samenhangende) sociale gevolgen van 

krimp onderscheiden.  

Ten eerste kan de fysieke achteruitgang van 

de wijk er voor zorgen dat de meer financieel 

draagkrachtige bewoners de wijk verlaten. De 

instroom van huishoudens weegt niet op tegen de 

uitstroom van huishoudens uit de wijk (Verwest e.a., 

2008). De uistroom van de financieel draagkrachtige 
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huishoudens kan leiden tot concentratie van 

huishoudens met een laag inkomen binnen de wijk 

(Rosenberg e.a., 2010; Van Dam e.a., 2006).  

Concentratie van lage inkomensgroepen in 

achterstandswijken is ongewenst, aangezien 

onderzoeken hebben aangetoond dat leven in dit 

type wijken de toekomstperspectieven van 

wijkbewoners negatief kan beïnvloeden (Atkinson & 

Kintrea, 2002).  

Ten tweede kan de krimp ook leiden tot een 

afname van de sociale cohesie (Van Dam e.a., 2006). 

Rosenberg e.a. (2010) concluderen dat in wijken met 

leegstand die oploopt tot 30% van het 

woningbestand de sociale cohesie in de wijk sterk 

afneemt. Ook de afname van het aantal 

voorzieningen kan de daling van de sociale cohesie 

versterken. Voorzieningen in wijken vormen namelijk 

“natuurlijke” ontmoetingsplaatsen voor wijk- 

bewoners en maken sociale interactie laagdrempelig 

(De Groot & Schonewille, 2012).  

Ten derde kan de demografische krimp 

zorgen voor een daling van de veiligheid in wijken, 

doordat leegstand en verloedering van woningen 

van invloed zijn op het onveiligheidsgevoel van 

wijkbewoners. Een mogelijke verklaring hiervoor is 

dat door leegstand bewoners minder contact met 

elkaar hebben, waardoor de sociale controle 

afneemt. Dit kan leiden tot een stijging van 

criminaliteit in de wijk.  

Concluderend zijn de mogelijke sociale 

gevolgen van de krimp: concentratie van 

bevolkingsgroepen met een laag inkomen en de 

afname van sociale cohesie en veiligheid in de wijk. 

Deze gevolgen kunnen worden versterkt door 

leegstand, verpaupering en een negatief wijkimago. 

 
2.1.4  FINANCIËLE GEVOLGEN VAN DE KRIMP 
Demografische krimp kan een negatief effect hebben 

op de financiële middelen van gemeentes en 

corporaties, aangezien de verdiencapaciteit van 

gemeentes en corporaties afhangt van het aantal 

huishoudens in een gemeente. Gemeentes halen 

hun inkomsten voor het grootste deel uit de OZB 

(Onroerende zaakbelasting) en het Gemeentefonds 

van de Rijksoverheid. Wanneer het aantal 

huishoudens afneemt kan dit betekenen dat de 

gemeente minder financiële middelen beschikbaar 

heeft voor het behouden van de kwaliteit van 

voorzieningen en diensten (Dijkstal & Mans, 2009; 

Van Dam e.a., 2006; SER, 2011).  

Vanaf 2011 is er in het Gemeentefonds een 

krimpmaatstaf opgenomen, waarin gemeentes 

worden gecompenseerd voor het verlies van 

inwoners. De mogelijkheid tot deze vorm van 

compensatie is vijf jaar van kracht. Dit geeft 

gemeentes de kans om de financiële gevolgen van 

krimp in de gemeentelijke begroting te 

implementeren.  

De leegstand van sociale huurwoningen kan 

gevolgen hebben voor de financiële positie van 

woningcorporaties, aangezien corporaties in 

krimpgebieden minder inkomsten genereren uit de 

verhuur van woningen. De mindere financiële positie 

kan leiden tot beperktere investeringsmogelijkheden 

in bijvoorbeeld onderhoud of nieuwbouw van 

woningen. 

 
2.1.5  GEVOLGEN VOOR DE LEEFBAARHEID 

De beschreven fysieke en sociale gevolgen van 

demografische krimp kunnen van invloed zijn op de 

kwaliteit van de leefomgeving en daarmee de 

leefbaarheid in krimpregio’s. Met name de afname 

van het aantal huishoudens, door het hoge 

sterftecijfer en migratiestromen, en een 

veranderende buurtsamenstelling kunnen hun 

weerslag hebben op de leefomgeving en zorgen voor 

leefbaarheidsproblemen (Van Dam e.a., 2006; SER 

2011).  

 De beoordeling van het leefbaarheidsniveau 

van een wijk, door een huishouden, kan onder 

andere gemeten worden aan de hand van de 

leefbaarometer (Leidelmeijer, 2012). In de 

leefbaarometer zijn diverse omgevingsdimensies 

geïmplementeerd. Deze dimensies zijn 

bevolkingssamenstelling, leeftijdsopbouw en 

samenhang, publieke ruimte, publieke ruimte 

regionaal, veiligheid, voorzieningen en 

woningvoorraad (Leidelmeijer, 2012). De dimensies 

zijn opgedeeld in diverse indicatoren zoals 

weergegeven in tabel 1. Wijkbewoners kunnen 

indicatoren van de omgevingsdimensies van hun wijk 

beoordelen op een 7-puntsschaal.  
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 Uit resultaten van de leefbaarometer kan 

worden geconcludeerd dat zowel de fysieke 

leefomgeving als de sociale leefomgeving invloed 

uitoefenen op de leefbaarheid van een wijk. De 

eerste drie dimensies uit tabel 1 hebben betrekking 

op de sociale leefomgeving. Dimensies vier tot en 

met zeven hebben betrekking op de fysieke 

leefomgeving. De sociale leefomgeving blijkt wel 

meer invloed uit te oefenen op de beoordeling van 

de leefbaarheid dan de fysieke leefomgeving 

(Leidelmeijer 2012). 

 De in tabel 1 weergegeven 

omgevingsdimensies verklaren onder meer de 

beschreven potentiële daling van de leefbaarheid 

door de krimp. De krimp is bijvoorbeeld van invloed 

op de fysieke omgevingsdimensies woningvoorraad 

en voorzieningen. Voor de sociale dimensies van 

leefbaarheid is de krimp van invloed op bijvoorbeeld 

de bevolkingsamenstelling, de leeftijdsopbouw en 

samenhang en veiligheid in de wijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Dimensie  Indicatoren 

Bevolkings-

samenstelling 

Opleiding, inkomen, etnische 

achtergrond en werksituatie  

Leeftijdsopbouw & 

samenhang  

Eigendomsvorm, homogeniteit, 

huishoudenssamenstelling en 

leeftijdsfase van een huishouden 

Veiligheid Geweld, criminaliteit en vandalisme 

Publieke ruimte Openbaar groen en geluidsoverlast 

Publieke ruimte 

regionaal 

Nabijheid van bos, kust of 

natuurgebied 

Voorzieningen Nabijheid voorzieningen 

Woningvoorraad Woningtype, bouwjaar en dichtheid 

Tabel 1: Omgevingsdimensies en indicatoren van leefbaarheid. 

Bron: Leidelmeijer 2012, p. 82-83 
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3. 
  

STABILITEIT & 

BELEIDSMAATREGELEN 
  Het derde hoofdstuk is een toelichting op stabiliteit in wijken en de gevolgen van (in)stabiliteit 

voor de leefbaarheid in wijken. Daarnaast worden beleidsmaatregelen beschreven die de 

stabiliteit in wijken kunnen verhogen en daarmee van invloed kunnen zijn op het behoud van 

leefbaarheid in de wijk. 

 

3.1 STABILITEIT EN LEEFBAARHEID         
 

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven kunnen de 

hoge migratiestromen in krimpgebieden zorgen voor 

problemen met de leefbaarheid in wijken. Qua 

migratiestromen op wijkniveau kan er onderscheid 

gemaakt worden tussen stabiele en instabiele 

wijken. In stabiele wijken hebben huishoudens een 

lange woonduur in de wijk, waardoor de wijk weinig 

woningmutaties kent. Stabiele wijken worden vaak 

gekenmerkt door een goede woonomgeving en een 

respectvolle omgang tussen wijkbewoners. In 

instabiele wijken hebben wijkbewoners een korte 

woonduur in de wijk, waadoor de wijk een hoge 

migratiegraad kent. Instabiele onrustige wijken 

worden over het algemeen gekenmerkt door drugs- 

en geluidsoverlast, conflicten tussen wijkbewoners 

en andere onbetamelijkheden (VROM, 1997; Van 

Bergeijk e.a., 2008; Ross e.a., 2000).  

Een stabiele bevolkingssamenstelling in 

(naoorlogse) wijken kan leiden tot behoud van het 

leefbaarheidsniveau via lokale sociale interactie en 

sociale controle (Rohe & Stewart, 1996).  

Wijken met een lage mutatiegraad 

beschikken vaker over een grotere stabiliteit in de 

sociale structuur van de wijk dan wijken met een 

hoge mutatiegraad (Leidelmeijer e.a., 2011). Dit kan 

worden geuit in een grotere wijkgebonden sociale 

cohesie wat kan leiden tot een hoge mate van 

wijkparticipatie en wijkbetrokkenheid. In een wijk 

met een hoge mutatiegraad is de kans op sociale 

interactie tussen wijkbewoners een stuk lager, 

aangezien de kansen om langdurige informele en 

vriendschappelijke netwerken te ontwikkelen kleiner 

zijn (De Hart e.a., 2002). Geen stappen in de 

wooncarrière of doorstromen binnen de wijk kan de 

sociale cohesie in de wijk ten goede komen, 

aangezien bestaande relatiepatronen behouden 

blijven (RMO, 1997; Booi & Köster, 2006). 

In stabiele wijken is een sterke mate van 

sociale controle waargenomen, terwijl in instabiele 

wijken een beperkte mate van sociale controle 

heerst (Ross e.a., 2000). Een lage sociale controle 

binnen een wijk vergroot de kans op criminaliteit en 

asociaal gedrag (De Hart e.a., 2002). Dit kan van 

invloed zijn op de ervaren veiligheid in de wijk. 

Hierdoor kan de leefbaarheid in de wijk dalen, 

waardoor migratiestromen op gang kunnen komen. 

Dit kan uiteindelijk leiden tot een negatieve tendens, 

doordat migratiestromen instabiliteit veroorzaken 

en instabiliteit zich kan uiten in nieuwe 

migratiestromen. 

Concluderend kan worden gesteld dat het 

creëren van stabiele wijken, door de in- en uitstroom 

van huishoudens te beperken, een manier is om de 

wijkleefbaarheid te behouden.  
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3.2 BELEIDSMAATREGELEN OM STABILITEIT IN WIJKEN TE VERHOGEN    
 

In de literatuur worden diverse beleidsmaatregelen 

benoemd die de stabiliteit en leefbaarheid in wijken 

op peil kunnen houden. Twee beleidsmaatregelen 

zullen worden toegelicht, namelijk het vergroten van 

het eigenwoningbezit en herstructurering. 

 
3.2.1  VERGROTEN EIGENWONINGBEZIT 

Een veel gebruikte aanname is dat het bevorderen 

van eigenwoningbezit in wijken de wijkstabiliteit kan 

vergroten. Deze aanname is bevestigd in diverse 

onderzoeken. Volgens deze onderzoeken kan het 

bevorderen van eigenwoningbezit met name in 

achterstandswijken leiden tot meer stabiliteit (Rohe 

& Stewart, 1996; Elsinga & Hoekstra, 2004; Van 

Bergeijk e.a., 2008). Er zijn twee samenhangende 

kenmerken van woningeigenaren die er voor zorgen 

dat de stabiliteit in wijken toeneemt, namelijk 

wijkbetrokkenheid en woonduur in de wijk. 

Over het algemeen vestigen 

woningeigenaren zich voor een langere periode in 

een woning dan huurders. Hoe langer een 

huishouden in een wijk woont, hoe meer men zich 

verbonden en betrokken voelt met de wijk. Een 

grote verbondenheid en betrokkenheid leidt over 

het algemeen tot een lage verhuisgeneigdheid. 

Huiseigenaren hebben onder andere een 

langere woonduur in de wijk vanwege de hoge 

transactiekosten bij de verkoop en koop van een 

woning. Daarnaast hebben huiseigenaren een 

langere woonduur in een woning vanwege de 

financiële middelen die geïnvesteerd zijn in de 

verfraaiing en onderhoud van de woning. De 

langdurige financiële verbintenis die een huishouden 

is aangegaan met de woning en de wijk waarin de 

woning gelegen is kan er toe leiden dat huishoudens 

zich meer om de fysieke leefomgeving van de wijk 

bekommeren. Dit kan worden verklaard doordat bij 

verwaarlozing van de woonomgeving, de 

woningwaarde daalt (Van Dam e.a., 2006; Elsinga & 

Hoekstra, 2004).  

Er is empirisch bewijs uit Duitsland, 

Engeland en de Verenigde Staten voor het feit dat 

huiseigenaren meer maatschappelijk betrokken zijn 

bij de wijk dan huurders (Elsinga & Hoekstra 2004), 

aangezien huiseigenaren meer geïntegreerd zijn in 

sociale en politieke netwerken. Dit is zelfs 

onafhankelijk van de sociaaleconomische status van 

een huishouden (Rohe & Stewart, 1996, p. 46).  

In een studie van Neele en De Wild (2008, in 

Wittebrood & Permentier, 2011) is gebleken dat de 

verkoop van huurwoningen kan leiden tot een 

grotere wijkbetrokkenheid van de voormalige 

huurders. Dit wordt bevestigd in een onderzoek van 

het SEV (2002). Hieruit blijkt dat 16 tot 20% van de 

kopers van voormalige huurwoningen zich meer 

betrokken voelt bij de wijk dan toen men nog in een 

huurwoning woonde. Huishoudens besteden 

hierdoor meer aandacht aan ordelijk gedrag en 

netheid van de buurt.  

 

3.2.2  HERSTRUCTURERING  

Bij herstructurering worden (leegstaande) woningen 

gesloopt met als doel woningverbetering, 

woningdifferentiatie en versterking van de 

stedenbouwkundige structuur. In krimpgebieden is 

het doel van herstructurering voornamelijk het 

voorkomen van leegstand en verpaupering (SER, 

2011).  

Herstructurering kan de stabiliteit in wijken 

vergroten, aangezien de woningvoorraad wordt 

verbeterd en beter aansluit bij de woonwensen van 

de huidige bewoners. Bewoners die willen 

vertrekken uit de wijk kunnen hierdoor doorstromen 

binnen de wijk of geen stap in de wooncarrière 

maken als de wijk een positieve verandering 

ondergaat. 

Herstructureringsmaatregelen zijn in 

Nederland reeds toegepast om de stabiliteit en 

leefbaarheid in wijken te behouden. De 

beleidsprogramma’s waar herstructurering een 

prominent onderdeel van uit maakt zijn het 

Grotestedenbeleid en het Krachtwijkenbeleid. 

In 1997 publiceerde het ministerie van 

VROM de Nota Stedelijke Vernieuwing, waar het 

Grotestedenbeleid (GSB) vanaf 1999 deel van 

uitmaakt (Van Bergeijk e.a., 2008; Van Dam e.a., 
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2010; RMO, 1997). Door middel van het GSB is een 

divers woningaanbod gecreëerd in wijken met 

voorheen een homogeen woningaanbod. Ruimte 

voor het diverse woningaanbod is gecreëerd door 

het slopen van voornamelijk sociale huurwoningen. 

Het diverse woningaanbod moest leiden tot 

een diverse wijkbevolkingssamenstelling, aangezien 

in de grote steden van Nederland midden en hoge 

inkomensgroepen ondervertegenwoordigd waren. 

Dit is ontstaan door het gebrek aan gepaste 

huisvesting. Het behoud van midden en hoge 

inkomensgroepen voor stadswijken is belangrijk 

omdat deze groepen over het algemeen zorgen voor 

minder wijkproblemen dan andere groepen. Vanuit 

de bestuurbaarheid van wijken en beheersbaarheid 

van problemen zijn deze groepen daarom van belang 

voor de wijk. Ook als midden en hoge 

inkomensgroepen geen grote bijdrage leveren aan 

het behoud van leefbaarheid in de wijk, leveren deze 

twee inkomensgroepen, over het algemeen, geen 

negatieve bijdrage aan de leefbaarheid (Uitermark, 

2003).  

De resultaten van het GSB laten zien dat het 

aandeel midden en hoge inkomensgroepen in de 

steden als geheel daadwerkelijk is toegenomen. Het 

aandeel midden en hoge inkomensgroepen ligt zelfs 

hoger in GSB steden ten opzichte van steden die niet 

vallen onder het GSB. Met name nieuwbouw in 

binnenstedelijk gebied lijkt een effectieve 

beleidsmaatregel geweest te zijn, doordat 

nieuwbouw significant samenhangt met de toename 

van hoge inkomensgroepen (Marlet & Van Woerkens 

2010). 

 Leidelmeijer en Schulenberg (2010) hebben 

onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het GSB 

op de leefbaarheid in wijken, waarbij de 

leefbaarheid werd gemeten aan de hand van 

Leefbaarometer. De resultaten uit de 

Leefbaarometer laten zien dat wijken vallend onder 

het GSB gemiddeld een grotere stijging in het 

leefbaarheidsniveau hebben doorgemaakt dan de 

overige stadswijken. Leidelmeijer en Schulenberg 

(2010) stellen dat door herstructurering de 

woningvoorraad in wijken is veranderd, waardoor 

een verandering van bevolkingssamenstelling in 

wijken heeft plaatsgevonden. Hierdoor is de 

concentratie van huishoudens met een laag inkomen 

in wijken verminderd. Vanuit het sociaal-fysiek 

beleid hebben met name het betrekken van 

bewoners in de planontwikkeling, investeringen in 

de openbare ruimte en voorzieningen, 

buurtactiviteiten, sociale projecten voor 

minderheden en toenemend toezicht op veiligheid 

een positief effect op de wijkleefbaarheid 

(Leidelmeijer & Schulenberg, 2010) 

 

Het Krachtwijkenbeleid was gericht op veertig 

“probleemwijken”, ofwel de Vogelaarwijken, in 

achttien steden van Nederland. Het doel van dit 

beleid was het omvormen van de probleemwijken 

tot aantrekkelijke wijken waarin verschillende typen 

huishoudens willen (blijven) wonen (Wittebrood e.a., 

2011; Van Kempen & Bolt, 2009). Door middel van 

herstructurering is een divers woningaanbod, op het 

gebied van woningtypen en woninggrootte, 

gecreëerd. Dit creëert een levensloopbestendige 

wijk, doordat er mogelijkheden voor verhuizingen 

binnen de wijk worden aangeboden. 

Het diverse woningaanbod en investeringen 

in de openbare ruimte moesten er toe leiden dat de 

selectieve migratie uit de wijk afnam. Er is sprake 

van selectieve migratie als de huishoudens die zich 

vestigen in de wijk erg verschillen van de 

vertrekkende huishoudens, bijvoorbeeld qua 

inkomen of etniciteit. Binnen de Vogelaarwijken 

vonden veel selectieve migraties plaats doordat 

huishoudens met een hoger inkomen verhuisden uit 

de wijk, om zich te vestigen in een betere 

woonomgeving. Het behoud van huishoudens die 

een stijging van inkomen doormaken binnen een 

probleemwijk is van belang vanwege de functie als 

rolmodel voor andere huishoudens. Huishoudens die 

(nog) geen stijging van inkomen hebben 

doorgemaakt, kunnen zich gaan spiegelen aan 

huishoudens die wel een stijging hebben 

doorgemaakt. Hierdoor kan de bereidheid om een 

betere sociaaleconomische positie te bereiken 

toenemen. Het daadwerkelijk bereiken van een 

betere sociaal economische positie door een 

huishouden hangt mede af van de mogelijkheden 

van een huishouden. Dit betekent dat de functie van 

een rolmodel niet op ieder huishouden van 
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toepassing kan zijn. Daarnaast is het behoud van 

bewoners die stijging van inkomen hebben 

doorgemaakt van belang om concentratie van arme 

bevolkingsgroepen tegen te gaan (Wittebrood e.a., 

2011). 

 Wittebrood, Permentier en Das (2011) 

hebben onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit 

van het Krachtwijkenbeleid. Hierbij is onderzoek 

gedaan naar de selectieve migratie qua inkomen en 

etniciteit vanuit aandachtswijken en overige 

stadswijken. Volgens de onderzoeksresultaten is er 

nog steeds sprake van een geringe mate van 

selectieve migratie in zowel aandachtswijken als de 

overige stadswijken, maar is de selectieve migratie 

na het Krachtwijkenbeleid wel afgenomen. 

  

Al met al staan gemeentes, corporaties en overige 

ontwikkelaars in krimpregio’s voor grote uitdagingen 

om de leefbaarheid en stabiliteit te behouden. 

Herstructurering is een potentiële beleidsmaatregel 

die de leefbaarheid en stabiliteit in wijken kan 

behouden. Hoewel herstructurering veel geld kost, 

blijkt dat de kosten van de herstructurering 

ruimschoots opwegen tegen de voordelen die 

worden behaald, zoals behoud van de leefbaarheid 

in de wijk (Rosenberg e.a., 2010) 

 De huidige krimpregio’s Parkstad Limburg 

en Oost-Groningen hebben herstructurering en de 

transformatie van naoorlogse wijken bovenaan het 

huisvestingsbeleid geplaatst (Verwest e.a., 2008). In 

de gebiedsvisie van 2009 voor de kanaalzone in 

Zeeuws-Vlaanderen wordt herstructurering 

benoemd als een belangrijke krimpstrategie om de 

kwaliteit van de woonomgeving te behouden. 

Inzicht in de wijkbinding en de 

gepercipieerde wooncarrière van huishoudens, 

wonend in reeds geherstructureerde wijken in 

krimpregio’s, kunnen belangrijk zijn voor nieuwe 

beleidsopgaven. Met name maatregelen die kunnen 

bijdragen aan de stabiliteit in wijken en daarmee 

behoud van leefbaarheid kunnen de negatieve 

gevolgen van krimp beperken. 
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4. 
  

WIJKBINDING, WOON-

CARRIÈRE & FACTOREN 
  In dit hoofdstuk zullen de factoren worden bepaald die van invloed zijn op de wijkbinding en de 

gepercipieerde wooncarrière van een huishouden. Het hoofdstuk start met het geven van 

definities voor wijkbinding en het beschrijven van onderzoeken naar wijkbinding. Hierna worden 

resultaten uit onderzoeken naar verhuisgedrag en verhuisgeneigdheid uiteengezet, zodat stappen 

in de wooncarrière verklaard kunnen worden. Vervolgens zullen bepalende en relevante wijk- en 

huishoudenskenmerken worden toegelicht die van invloed zijn op de wijkbinding en de 

gepercipieerde wooncarrière. Dit leidt tot het invullen van het conceptueel model.  

 

4.1 WIJKBINDING VAN HUISHOUDENS        
 

In de literatuur worden diverse definities voor 

wijkbinding van een huishouden beschreven.  

Volgens Kleinhans (2005) bestaat de 

wijkbinding van huishoudens uit de mate waarin een 

huishouden zich thuis voelt en prettig woont in de 

wijk. Kleinhans concludeert dat een sterke mate van 

wijkbinding kan bijdragen aan het sociaal kapitaal in 

de wijk. Dit kan worden verklaard doordat bewoners 

die positief zijn over de wijk meer bereid zijn tot 

sociale interactie met buurtgenoten en meer bereid 

zijn om zich in te zetten en verantwoordelijkheid te 

voelen voor de wijk. Om de gehanteerde definitie 

van wijkbinding te meten heeft Kleinhans (2005) 

negen stellingen gebruikt die worden gecombineerd 

tot één index. De stellingen zijn (Kleinhans, p. 139): 

1. Het is vervelend om in deze buurt te wonen. 
2. Ik vind het vervelend of eng om hier ’s avonds 

over straat te lopen. 
3. Zodra het mogelijk is, ga ik uit deze buurt 

verhuizen. 
4. Ik voel me thuis in deze buurt. 
5. Ik ben trots op deze buurt. 
6. Deze buurt staat nu goed bekend. 
7. De meeste mensen die in deze buurt wonen, 

wonen hier omdat ze geen andere keuze hebben. 

8. Ik wil graag verhuizen, maar heb geen 

mogelijkheden. 
9. Ik vind de buurt zo prettig dat ik een beter huis in 

een andere buurt niet zou accepteren. 
 

Knol (2005) stelt dat wijkbinding kan worden geuit in 

twee houdingen: een passieve houding en een 

actieve houding. De passieve wijkbinding is een 

gevoel van prettig of onprettig wonen in de wijk. De 

variabelen die volgens Knol (2005, p. 74) van 

toepassing zijn op de passieve wijkbinding zijn: 

• In de wijk willen blijven wonen. 

• Gehechtheid aan de wijk. 

• Thuisvoelen in de wijk. 

• Prettige omgang in de wijk. 

• Saamhorigheid in de wijk. 

• Tevredenheid met de bevolkingssamenstelling. 

De actieve wijkbinding is de bereidheid om 

verantwoordelijk te zijn voor de wijkleefbaarheid en 

de bereidheid om voor de wijkleefbaarheid actie te 

ondernemen. De toegepaste variabelen door Knol 

(2005, p. 74) voor de actieve wijkbinding zijn: 

• Verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijk. 

• Actief betrokken met wat er in de wijk gebeurt. 

• Actief inzetten voor de buurt. 
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Wijkbinding hangt volgens Knol samen met het 

aantal verhuisbewegingen. Veel verhuizingen uit een 

wijk staan voor een geringe wijkbinding, terwijl 

weinig verhuizingen uit de wijk staan voor een hoge 

wijkbinding door huishoudens. In wijken met weinig 

binding oordelen huishoudens negatiever over de 

saamhorigheid en de wijkbevolkingssamenstelling. 

Dit leidt tot een laag verantwoordelijkheidsgevoel, 

waardoor de kwaliteit van de wijk laag is. In wijken 

met een sterke wijkbinding voelen huishoudens zich 

mede verantwoordelijk voor de wijk. 

  Lupi (2008) stelt in haar proefschrift dat 

iedereen een bepaalde emotionele band heeft met 

zijn of haar woonomgeving, waaruit een thuisgevoel 

ontwikkeld kan worden. Wijkbinding ontstaat en 

neemt toe naarmate de woonduur in de wijk langer 

wordt. Volgens Lupi (2008) uit verbonden voelen 

met de woonomgeving zich in een lage 

verhuisgeneigdheid uit de wijk.  

Volgens Van der Graaf en Duyvendak (2009) 

kan er bij buurthechting onderscheid gemaakt 

worden tussen sociale (bonding) en fysieke 

(rootedness) buurthechting. Dit onderscheid wordt 

gemaakt doordat onderzoeken (o.a. Riger & 

Lavrakas, 1981) hebben aangetoond dat naast 

sociale kenmerken ook fysieke kenmerken een rol 

spelen in de hechting aan de wijk. De fysieke 

hechting kan zich uiten in gehechtheid aan 

bijvoorbeeld gebouwen maar ook aan plaatsen waar 

men sociale netwerken heeft opgebouwd. De sociale 

hechting kan bestaan uit de hechting aan vrienden 

en contacten in de buurt.  

Onderzoekers van de Universiteit van 

Glasgow hebben onderzoek uitgevoerd naar 

wijkbinding in achterstandswijken en hoe het 

versterken van wijkbinding kan bijdragen aan het 

behoud van bewoners in wijken. Wijkbinding, als 

onafhankelijke variabele, is gemeten aan de hand 

van twee indicatoren: het thuisvoelen en prettig 

wonen in de wijk (Livingston e.a., 2008, p. 37). De 

respons op de twee indicatoren bleken sterk aan 

elkaar gerelateerd, waardoor de indicatoren volgens 

de onderzoekers een goede en bruikbare indicatie 

vormen voor wijkbinding. 

 Aan de hand van de verdere resultaten uit 

de vragenlijst hebben de onderzoekers factoren 

bepaald die wijkbinding beïnvloeden. De factoren 

zijn onderverdeeld in persoonlijke kenmerken en 

wijkkenmerken. Bij de persoonlijke kenmerken 

hebben leeftijd en woonduur de grootste invloed op 

wijkbinding. Hoe ouder men is en hoe langer de 

woonduur is, hoe sterker de wijkbinding. Andere 

bepalende factoren zijn huishoudenssamenstelling, 

etniciteit en wijkparticipatie. Bij de wijkkenmerken is 

de sociale cohesie/netwerk het meest van invloed op 

de wijkbinding. Daarnaast blijken veiligheid/ 

criminaliteit en vertrouwen in de wijk invloed uit te 

oefenen op de wijkbinding.  

 

Scannel en Gifford (2010) hebben een model 

ontwikkeld waarin de diverse definities van 

wijkbinding vertaald zijn in drie dimensies. Dit zijn de 

persoons, (psychologische) proces en de plaats 

dimensie. De persoonlijke dimensie verwijst naar 

individuele of collectieve binding, door bijvoorbeeld 

geloof. De proces dimensie verwijst naar de gevoels, 

de cognitieve en de gedrag component van binding. 

Tot slot bestaat de plaats dimensie uit zowel fysieke 

als sociale wijkkenmerken van binding.  

 

Geconcludeerd kan worden dat er diverse definities 

van wijkbinding in de literatuur worden gehanteerd. 

Gemeenschappelijke elementen uit de definities van 

wijkbinding zijn het thuisvoelen en prettig wonen in 

de wijk, zoals gebruikt door Kleinhans (2005), Knol 

(2005) en Livingston e.a. (2008). Van de genoemde 

bronnen gebruiken alleen Livingston e.a. deze twee 

elementen van wijkbinding als indicatoren bij de 

operationalisatie. De overige onderzoekers 

gebruiken een bredere onderbouwing om 

wijkbinding te operationaliseren. Hierin is 

aangetoond dat een brede onderbouwing van 

wijkbinding een sterke operationalisatie vormt. 

Bovendien stelt Duyvendak (2009, p. 258) dat 

thuisvoelen door iedereen anders geïnterpreteerd 

kan worden en daarom moeilijk te onderzoeken is.  

In dit onderzoek zal de definitie voor 

wijkbinding bestaan uit de twee elementen: thuis 

voelen en prettig wonen in de wijk. Voor de 

operationalisatie wordt gebruik gemaakt van een 

brede onderbouwing (index). Hiervoor wordt 

doorverwezen naar paragraaf 5.1  
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4.2 DE WOONCARRIÈRE VAN EEN HUISHOUDEN       
 

Uit de probleemschets in hoofdstuk drie is gebleken 

dat wijkstabiliteit bij kan dragen aan handhaving van 

het niveau van leefbaarheid in wijken. Zoals gesteld 

wordt wijkstabiliteit bereikt wanneer er weinig 

huishoudens een stap maken in hun wooncarrière 

buiten de wijk of als huishoudens doorstromen 

binnen de wijk. 

 

4.2.1  DE WOONCARRIÈRE EN DE GEPERCIPIEERDE 

WOONCARRIÈRE VAN EEN HUISHOUDEN 

De wooncarrière is in dit onderzoek eerder 

gedefinieerd als de opeenvolging van woningen 

gedurende het leven van een huishouden. Uit 

verhuistheorieën (o.a. de levensloopbenadering) 

blijkt dat de levensfase waarin een huishouden zich 

bevindt kan leiden tot ontevredenheid met de 

huidige woning of woonomgeving. Dit kan resulteren 

in een verhuisbeweging ofwel een stap in de 

wooncarrière.  

Over het algemeen wordt aangenomen dat 

de wooncarrière een hiërarchische ontwikkeling 

heeft (Van Bergeijk e.a., 2008) De woninghiërarchie 

kan volgens Boumeester (2004, p. 14) worden gezien 

als een ordinale schaal die woningen rangschikt. 

Onderaan de schaal staan woningen van een lage 

kwaliteit en prijs en bovenaan staan woningen met 

een hoge kwaliteit en prijs.  

Wanneer een huishouden verhuist naar een 

duurdere en kwalitatief betere woning spreekt men 

van een stap omhoog in de wooncarrière. Een 

verhuizing naar een gelijksoortige woning wordt een 

zijwaartse of een horizontale verhuizing genoemd. 

Een verstorende gebeurtenis in de levensloop, zoals 

echtscheiding, kan leiden tot een stap omlaag in de 

wooncarrière (Goetgeluk, 1997).  

Uiteindelijk betrekt een huishouden een 

woning die voldoet aan de meeste woonwensen. Dit 

kan leiden tot een lange woonduur in de huidige 

woning en stabiliteit in de wooncarrière. 

Huishoudens die stabiliteit hebben gevonden in de 

wooncarrière zijn voornamelijk huishoudens van 

middelbare leeftijd (Van Bergeijk e.a., 2008).  

De wooncarrière kan op twee manieren worden 

geïnterpreteerd, namelijk de reeds doorlopen 

stappen en de gepercipieerde wooncarrière. In dit 

onderzoek staat toekomstige stabiliteit in wijken 

centraal. Daarom is dit onderzoek gericht op de 

gepercipieerde wooncarrière. De gepercipieerde 

wooncarrière is eerder in dit onderzoek gedefinieerd 

als de visie die een huishouden heeft op een stap in 

de wooncarrière.  

De gepercipieerde wooncarrière is geen 

nieuwe variabele maar is in een andere vorm, zoals 

verhuiswensen of verhuisgeneigdheid, ondermeer 

toegepast in het Woononderzoek Nederland 

(WoON) 2009 (CBS & Ministerie van VROM, 2010) en 

2012 (Ministerie van BZK & ABF research, 2013). 

Om inzicht te verkrijgen in de 

(gepercipieerde) wooncarrière zijn de resultaten van 

het WoON 2009 en 2012 bestudeerd. Gedurende dit 

onderzoek zijn circa 70.000 mensen bevraagd over 

hun woonsituatie en mogelijke verhuiswensen. De 

belangrijkste resultaten met betrekking tot 

verhuizingen, verhuisgeneigdheid, verhuismotieven 

en verhuislocatie zullen in de komende drie 

paragrafen worden toegelicht. 

 

4.2.2  DAADWERKELIJKE STAPPEN IN DE 

WOONCARRIÈRE EN VERHUISGENEIGDHEID 
Het aantal daadwerkelijke verhuizingen in Nederland 

is tussen 2009 en 2012 afgenomen met circa 11% 

(WoON 2012). Dit kan worden verklaard doordat 

huishoudens wachten met een verhuizing tot de 

woningprijzen stabiel zijn. Ook het percentage 

huishoudens dat is doorgestroomd van de huur- naar 

de koopsector is de afgelopen drie jaar licht gedaald 

(van 38 naar 32%). Logischerwijs is ook het aantal 

verhuizers binnen de koopsector gedaald. 

Uit het WoON 2012 blijkt dat er meer 

huishoudens willen verhuizen binnen twee jaar ten 

opzichte van drie jaar geleden, aan het begin van de 

crisis. Een mogelijke verklaring voor de toename van 

het aantal verhuisplannen is het doorschuiven van 

de verhuizingen die niet hebben plaats gevonden. 



 

Figuur 3: Verhuismotieven van mensen die de afgelopen twee jaar zijn verhuisd indien

in de periode 2002-2009 in percentages. 

 

Binnen het onderzoek is onderscheid 

gemaakt tussen verschillende leeftijdscategorieën. 

Hieruit blijkt dat tweederde van verhuisgeneigde 

huishoudens jonger is dan 45 jaar. 

door de vele levensgebeurtenissen

bij jonge huishoudens (WoON 2012

 
4.2.3 VERHUISMOTIEVEN 

In het WoON 2012 is onderzoek gedaan naar de 

belangrijkste verhuisredenen 

verhuisgeneigde huishoudens als huishoudens die 

daadwerkelijk verhuisd zijn. Uit het onderzoek blijkt 

dat het merendeel van de huishoudens verhuist 

vanwege een huwelijk of samenwonen en 

ontevredenheid met de vorige woning. Ook de 

woonomgeving blijkt een belangrijke reden om te 

verhuizen. Het aandeel huishoudens dat verhuist 

vanwege de woonomgeving is afgenomen van circa 

8% naar 7% in de periode 2009-2012

 In het WoON 2009 zijn de verhuismotieven 

van bewoners weergegeven die verhuizen of wensen 

te verhuizen vanwege hun woonomgeving. Deze 

opsplitsing is weergegeven in figuur 

huishoudens die verhuizen vanwege de 

woonomgeving doen dit voornamelijk vanwege 

overlast en een onveilig gevoel. Bij bewoners van 

achterstandswijken is overlast door andere 

wijkbewoners een prominent verhuismotief. 

 

 

 

Verhuismotieven van mensen die de afgelopen twee jaar zijn verhuisd indien de belangrijkste verhuisreden

in percentages. Bron: CBS & VROM, 2010, p. 35 

Binnen het onderzoek is onderscheid 

gemaakt tussen verschillende leeftijdscategorieën. 

rde van verhuisgeneigde 

dan 45 jaar. Dit kan komen 

door de vele levensgebeurtenissen in de levensloop 

2012). 

is onderzoek gedaan naar de 

 voor zowel 

verhuisgeneigde huishoudens als huishoudens die 

daadwerkelijk verhuisd zijn. Uit het onderzoek blijkt 

dat het merendeel van de huishoudens verhuist 

vanwege een huwelijk of samenwonen en 

ontevredenheid met de vorige woning. Ook de 

ijkt een belangrijke reden om te 

huishoudens dat verhuist 

genomen van circa 

2012  

zijn de verhuismotieven 

van bewoners weergegeven die verhuizen of wensen 

hun woonomgeving. Deze 

opsplitsing is weergegeven in figuur 3. De 

huishoudens die verhuizen vanwege de 

woonomgeving doen dit voornamelijk vanwege 

en een onveilig gevoel. Bij bewoners van 

achterstandswijken is overlast door andere 

prominent verhuismotief.  

4.2.4 LOCATIE VERHUIZING

In het Woononderzoek 2009 is de gewenste ligging 

van een woning als variabele meegenomen. In dit 

onderzoek geven zeven op de tien 

verhuisplannen aan dat ze zeker willen verhuizen 

binnen de huidige woonplaats. Vier van de tien 

huishoudens wil verhuizen binnen de wijk. Met 

name huishoudens met kinderen willen vaker dan 

andere huishoudenstypen binnen de wijk verhuizen.

 
4.2.5  WOONCARRIÈRE IN KRIMP

Uit gegevens van het CBS (2010) blijkt dat het aantal 

doorstromers op de lokale woningmarkt 

krimpgebieden niet hoger ligt dan in stabiele

groeiregio’s. In Zeeuws-Vlaanderen stroomde 6,8% 

van de inwoners door binnen de regio, terwijl dit 

percentage in de rest van Zeeland lag op 7,6%. In 

Delfzijl en omgeving lag het percentage op 6,1% en 

in de rest van Groningen op 11%. 

Limburg lag het percentage doorstromers hoger ten 

opzichte van een nabij gelegen regio. 

De lagere doorstroming in Delfzijl en 

Zeeuws-Vlaanderen kan worden verklaard door het 

grote woningaanbod in de 

2008; Koopman, 2010). Voor huiseigenaren 

stap willen maken in de wooncarrière

moeilijker om de huidige woning te verkopen

waardoor een lage transactiesnelheid ontstaat
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OCATIE VERHUIZING 

In het Woononderzoek 2009 is de gewenste ligging 

van een woning als variabele meegenomen. In dit 

onderzoek geven zeven op de tien huishoudens met 

aan dat ze zeker willen verhuizen 

binnen de huidige woonplaats. Vier van de tien 

huishoudens wil verhuizen binnen de wijk. Met 

name huishoudens met kinderen willen vaker dan 

ypen binnen de wijk verhuizen. 

OONCARRIÈRE IN KRIMPREGIO’S 

Uit gegevens van het CBS (2010) blijkt dat het aantal 

op de lokale woningmarkt in 

krimpgebieden niet hoger ligt dan in stabiele of 

Vlaanderen stroomde 6,8% 

van de inwoners door binnen de regio, terwijl dit 

percentage in de rest van Zeeland lag op 7,6%. In 

Delfzijl en omgeving lag het percentage op 6,1% en 

in de rest van Groningen op 11%. Alleen in Zuid-

et percentage doorstromers hoger ten 

opzichte van een nabij gelegen regio.  

De lagere doorstroming in Delfzijl en 

kan worden verklaard door het 

grote woningaanbod in de koopsector (Verwest e.a., 

Voor huiseigenaren die een 

stap willen maken in de wooncarrière is het 

moeilijker om de huidige woning te verkopen, 

waardoor een lage transactiesnelheid ontstaat. De 
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gemiddelde transactiesnelheid voor een koopwoning 

in Nederland is 124 dagen. In krimpgebieden ligt de 

transactiesnelheid lager, in de Eemsdelta (Oost-

Groningen) is de transactiesnelheid bijvoorbeeld 147 

dagen en in Parkstad Limburg is dit 192 dagen 

(Verwest e.a., 2008).  

 Huishoudens wachten met een stap in hun 

wooncarrière tot dat hun huidige woning verkocht is. 

Daarmee worden dubbele woonlasten voorkomen. 

Daarnaast kan een huishouden een stap in de 

wooncarrière uitstellen tot het moment dat de 

woningprijs stabiel is (Koopman, 2010). 

Naast de wooncarrière van 

woningeigenaren kan de krimp de wooncarrière van 

huurders beïnvloeden. Door het grote 

woningaanbod en de lagere woningprijzen kunnen 

huurders er voor kiezen om door te stromen naar de 

koopsector. Uit een rapport van het Centraal Fonds 

voor de Volkshuisvesting (in Verwest e.a., 2008) 

blijkt dat de doorstroming in de woningvoorraad van 

corporaties in krimpregio’s hoger ligt dan het 

landelijke gemiddelde van 9,6%. In Parkstad Limburg 

ligt het percentage doorstromers op 10,6% en in 

Oost-Groningen ligt dit tussen de 13,4 en 15,4%. 

Hieruit blijkt dat huurders in ontspannen 

woningmarkten sneller een stap maken in hun 

wooncarrière dan huurders in gespannen 

woningmarkten. 

 

4.2.6 RELATIE GEPERCIPIEERDE WOONCARRIÈRE EN 

WIJKBINDING 

In het voorlopig conceptueel model is een relatie 

verondersteld tussen wijkbinding en de 

gepercipieerde wooncarrière. Gesteld kan worden 

dat ontevredenheid met de wijk kan leiden tot een 

verhuisbeweging buiten de wijk, terwijl 

tevredenheid met de wijk kan leiden tot 

doorstroming binnen de wijk of het uitstellen van 

een verhuisbeweging (Fokkema e.a., 1996). 

 Knol (2005) legt in zijn onderzoek naar de 

kwaliteit van de woonomgeving de relatie tussen 

wijkbinding en het aantal verhuizingen uit de wijk. 

Uit zijn onderzoek blijkt dat het aandeel 

verhuizingen samenhangt met wijkbinding van 

huishoudens. In wijken waar de wijkbinding van 

huishoudens zwak is wordt veel verhuisd en 

naarmate de wijkbinding sterker wordt, neemt het 

aantal verhuizingen af.  

 Geconcludeerd kan worden dat wijkbinding 

van invloed kan zijn op de beslissing om te verhuizen 

en de locatie waar naar toe te verhuizen. Een sterke 

wijkbinding kan leiden tot het uitstellen van een 

verhuizing of een verhuizing binnen de wijk. Een 

zwakke wijkbinding kan er toe leiden dat een 

huishouden bij een verhuisbeweging de wijk verlaat.  
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4.3 WIJKKENMERKEN, WIJKBINDING EN DE GEPERCIPIEERDE WOONCARRIÈRE  
 

Wijkkenmerken die bepalend en relevant zijn voor 

de wijkbinding en de gepercipieerde wooncarrière 

van huishoudens zullen in deze paragraaf worden 

beschreven. Dit zal tevens de opmaat vormen voor 

de beantwoording van deelvraag één. Uit bestaande 

onderzoeken (o.a. VROM, 2004; WoON, 2009; 

Livingston e.a., 2008) zijn vijf wijkkenmerken afgeleid 

die van invloed en relevant zijn, namelijk 

bevolkingssamenstelling, sociale interactie en sociaal 

netwerk, sociale onveiligheid, voorzieningen en het 

wijkimago. 

  

4.3.1 BEVOLKINGSSAMENSTELLING  

Het eerste wijkkenmerk dat van invloed is op de 

wijkbinding en de gepercipieerde wooncarrière is de 

waardering van de bevolkingsamenstelling van de 

wijk. Huishoudens zijn vaak tevreden met de 

wijkbevolkingssamenstelling als veel huishoudens 

dezelfde levensstijl of dezelfde (etnische) 

achtergrond hebben (Van Bergeijk e.a., 2008).  

Over het algemeen kan worden gesteld dat 

tevredenheid met de bevolkingssamenstelling van 

een wijk een belangrijke factor is in het 

totaaloordeel over de wijk (VROM, 2004). De 

tevredenheid kan er toe leiden dat een huishouden 

sneller een sterke wijkbinding ontwikkelt. 

Het totaaloordeel over de wijk en de 

bevolkingssamenstelling door autochtonen is het 

meest negatief wanneer er veel allochtonen in een 

wijk wonen ten opzichte van autochtonen. De 

instroom en toename van allochtonen binnen wijken 

kan het totaaloordeel verlagen (Veldboer, 2010). In 

wijken waar voornamelijk autochtone bewoners 

wonen (meer dan 90%), zijn de allochtone bewoners 

ontevredener met de bevolkingssamenstelling 

(VROM, 2004).  

Volgens Veldboer (p. 141) kunnen met 

name middenklassers en autochtone wijkbewoners 

zich gaan afzetten tegen allochtone huishoudens. Dit 

kan worden verklaard doordat bij toenemende 

klassenverschillen er meer spanningen ontstaan 

tussen etnische leefstijlen (Uitermark, Kleinhans & 

Duyvendak, 2007 in Veldboer, 2010).  

 

Uit onderzoek van Van Ham en Clark (2009) 

is gebleken dat wanneer in een wijk voornamelijk 

bewoners wonen met een allochtone achtergrond, 

autochtonen er sneller voor kiezen om bij een stap in 

de wooncarrière de wijk te verlaten. Kullberg e.a. 

(2009, in Wittebrood & Permentier, 2011) hebben in 

hun onderzoek vastgesteld dat ook huishoudens met 

een allochtone achtergrond, die een stap willen 

maken in hun wooncarrière, een wijk met een hoog 

aandeel allochtonen willen verlaten. Dit komt door 

de wens naar een betere woonomgeving. 

 

4.3.2  SOCIALE INTERACTIE & SOCIAAL NETWERK 

Sociale interactie tussen wijkgenoten blijkt sterk 

samen te hangen met de wijkbinding van 

wijkbewoners (VROM, 2004; Livingston e.a., 2008).  

Vroeger waren sociale contacten van 

huishoudens zoals vrienden en familie ruimtelijk 

geconcentreerd, aangezien vrienden en families vaak 

in dezelfde wijk woonden. Dit bepaalde mede de 

woonplek van een huishouden. Tegenwoordig zijn 

directe sociale relaties meer ruimtelijk verspreid 

(Kleinhans, 2005; Lupi, 2008).  

Ontwikkelingen op het gebied van grotere 

mobiliteit en (tele)communicatie hebben er toe 

geleid dat huishoudens steeds minder wijkgericht 

zijn, waardoor sociale contacten tussen 

wijkbewoners zijn afgenomen (De Kam & Needham, 

2003; Wittebrood & Permentier, 2011). 

Contact met familie in de wijk kan zorgen 

voor een sterke sociale verbondenheid met de wijk 

(Kleinhans & Kruythoff, 2002; Wittebrood & 

Permentier, 2011). Daarnaast kunnen familie-

contacten in een wijk fungeren als een basis voor het 

vormen van een sociaal netwerk in de wijk en 

worden familiecontacten belangrijker gevonden dan 

incidenteel contact met buren of andere wijk-

genoten (Kleinhans, 2005; Van Bergeijk e.a., 2008). 

Huishoudens die tevreden zijn met de 

sociale interactie tussen buurtbewoners vertonen 

een sterkere wijkbinding dan huishoudens die 

ontevreden zijn met de sociale interactie in de wijk 

(Livingston e.a., 2008). Uit een onderzoek van Van 
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der Vorst e.a. (2001 in Kleinhans, 2005) is gebleken 

dat de waardering van de sociale interactie tussen 

wijkgenoten meer van invloed is op beoordeling van 

de wijk dan de frequentie van de interactie.  

De sterke wijkbinding van huishoudens die 

tevreden zijn met de sociale interactie in de wijk kan 

er toe leiden dat de kans op een lang 

verblijfsduurperspectief in de wijk toeneemt (Van 

Bergeijk e.a., 2008). Anderzijds kan ontevredenheid 

met de sociale interactie leiden tot een 

(gepercipieerde) stap in de wooncarrière uit de wijk.  

 
4.3.3  SOCIALE ONVEILIGHEID 

Uit onderzoek van het Ministerie van VROM (2006), 

in de grootste steden van Nederland, is gebleken dat 

één van de belangrijkste redenen voor een stap in de 

wooncarrière naar buiten de wijk een gevoel van 

onveiligheid is. 

Sociale veiligheid kan worden gedefinieerd 

als: “een zo veilig mogelijk gebruik van de openbare 

ruimte zonder angst voor of aantasting van de 

persoonlijke integriteit” (Van Wegen & Van der 

Voordt, 1991 p. 21). Er kan onderscheid gemaakt 

worden tussen objectieve sociale onveiligheid en 

subjectieve sociale onveiligheid. Bij objectieve 

sociale onveiligheid is een persoon daadwerkelijk 

slachtoffer van een handeling van een tweede 

persoon. Bij subjectieve sociale onveiligheid gaat het 

om de zorg of angst om slachtoffer te worden van 

een handeling van een tweede persoon. 

  Het veiligheidsgevoel van een individu is 

een belangrijke factor voor de wijktevredenheid van 

het individu (Skifter Andersen, 2008; VROM, 2004). 

Factoren die zorgen voor een onveilig gevoel en hun 

weerslag hebben op het algemene oordeel van de 

buurt zijn weergegeven in tabel 2. De factoren zijn 

gerangschikt in volgorde van meest belangrijk naar 

minst belangrijk.  

 
4.3.4 VOORZIENINGEN 

De aanwezigheid van voorzieningen en diensten zijn 

belangrijke kenmerken van een wijk (Skifter 

Andersen, 2008; Kleinhans, 2005). Het VROM (2004) 

stelt in een rapport over leefbaarheid in de wijk dat 

de aanwezigheid van winkelvoorzieningen en 

groenvoorzieningen belangrijk zijn voor de  

 
 

Oordeel over de veiligheid in de buurt hangt samen met 

de ervaring van: 

Rommel op straat 

Drugsoverlast 

Overlast door omwonenden 

Vrouwen en mannen worden lastig gevallen op straat 

Dronken mensen op straat 

Geweldsdelicten 

Diefstal uit de auto 

Fietsendiefstal 

Vernielingen aan de auto 

Tabel 2: Vormen van criminaliteit en overlast die bepalend zijn 

voor de veiligheidsbeleving. Bron: VROM, 2004, p. 40 

 
waardering van de woonomgeving. Goede en 

aantrekkelijke winkelvoorzieningen dragen bij aan de 

kwaliteit van de wijk en zorgen ervoor dat 

wijkbewoners niet naar een andere wijk moeten om 

te voldoen in hun behoeften. Winkel- en 

groenvoorzieningen kunnen bovendien fungeren als 

ontmoetingsplaats. 

Senioren maken wegens een beperktere 

mobiliteit meer gebruik van lokale voorzieningen. 

Hierdoor wordt door senioren meer waarde gehecht 

aan de kwaliteit en de aanwezigheid van 

voorzieningen in de wijk.  

Het ontbreken van winkelvoorzieningen in 

een wijk of de lage kwaliteit van het 

voorzieningenniveau worden gezien als een negatief 

kenmerk van de wijk (Wittebrood & Permentier, 

2011; De Kam & Needham, 2003). Hierdoor kan het 

gebrek aan voorzieningen een negatief effect 

hebben op de wijkbinding van huishoudens (VROM, 

2006; Van Beckhoven & Van Kempen, 2003).  

Voor huishoudens met schoolgaande 

kinderen is de aanwezigheid van speelvoorzieningen 

en goed en bereikbaar onderwijs een belangrijk 

wijkkenmerk dat de wijkbinding positief kan 

beïnvloeden.  

Het gebrek aan tertiaire 

onderwijsvoorzieningen kan een reden zijn voor een 

verhuizing buiten de regio. In onderzoek in opdracht 

van het CBS (2011) wordt geconcludeerd dat met 

name in krimpregio’s het gebrek aan geschikte 

onderwijsvoorzieningen op Hbo-niveau en WO-

niveau kan resulteren in een langeafstandsmigratie 
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uit de regio. Voornamelijk jongeren trekken weg uit 

de regio in verband met studiedoeleinden en keren 

na afronding van hun studie niet altijd terug naar de 

krimpregio (Van Iersel e.a., 2011). 

Voorzieningen kunnen van invloed zijn op 

de gepercipieerde wooncarrière wanneer 

huishoudens gehecht raken aan bepaalde 

voorzieningen (Wittebrood & Permentier, 2011). 

Gehechtheid kan er toe leiden dat huishoudens geen 

stap maken in de wooncarrière of doorstromen 

binnen de wijk. Het gebrek aan voorzieningen kan er 

toe leiden dat huishoudens een stap in hun 

wooncarrière maken buiten de wijk. Uit een 

onderzoek van VROM (2004) is gebleken dat circa 3% 

van de vertrekkers uit de wijk, de wijk verlaten door 

een gebrek aan voorzieningen. 

 

4.3.5  WIJKIMAGO 

Het laatste kenmerk van de wijk is het wijkimago. De 

opvatting die een wijkbewoner heeft over het imago 

van de eigen woonwijk, wordt het intern imago 

genoemd. Buitenstaanders, personen die niet in de 

wijk wonen, kunnen een andere opvatting hebben 

over het imago van de wijk. Dit imago wordt het 

extern wijkimago genoemd (Wittebrood & 

Permentier, 2011; Van Bergeijk e.a., 2008).  

Het imago van de wijk waarin men woont, 

speelt een belangrijke rol in de wooncarrière van een 

huishouden (Skifter Andersen, 2008; Van Bergeijk 

e.a., 2008). Huishoudens die aangeven dat ze niet 

tevreden zijn over de wijk en het imago van de wijk, 

hebben over het algemeen een kort 

verblijfsduurperspectief en daardoor minder binding 

met de wijk (Van Bergeijk e.a., 2008). Wanneer de 

wijk bij vrienden of familie slecht bekend staat en dit 

wordt benadrukt, kan dit leiden tot een 

verhuisbeweging. Huishoudens die verhuizen 

vanwege een negatief extern wijkimago vertrekken 

grotendeels uit de wijk (Wittebrood & Permentier, 

2011). 
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4.4 HUISHOUDENSKENMERKEN, WIJKBINDING EN GEPERCIPIEERDE WOONCARRIÈRE  

Naast wijkkenmerken beïnvloeden huishoudens- 

kenmerken de wijkbinding en de gepercipieerde 

wooncarrière van een huishouden. Uit de 

bestudeerde literatuur (o.a. VROM, 2004; Knol, 

2005; Leidelmeijer, 2012; Livingston e.a., 2008; 

WoON 2009; Kleinhans, 2005) zijn zeven 

huishoudenskenmerken afgeleid die van invloed en 

relevant zijn. De eerste vijf kenmerken hebben 

betrekking op eigenschappen van het huishouden, 

namelijk economische positie, huishoudens-

samenstelling, leeftijd hoofd van een huishouden, 

woonduur en wijkparticipatie. De laatste twee 

kenmerken hebben betrekking op kenmerken van de 

woning van een huishouden. Dit zijn eigendomsvorm 

en kwaliteit van de woning.  

 

4.4.1 ECONOMISCHE POSITIE 

De economische positie bestaat uit de financiële 

middelen van een huishouden. Deze economische 

positie bepaalt mede de tijd die een huishouden 

doorbrengt in de wijk. Hierbij is de tijd die men 

doorbrengt in de wijk een indicator voor de 

wijkbinding. Uit onderzoek blijkt dat hoe meer tijd 

men in de wijk doorbrengt hoe hechter de relatie 

met de woonomgeving is (Lupi, 2008).  

Personen die arbeidsongeschikt of werkloos 

zijn, zijn door een beperktere mobiliteit, meer 

aangewezen op de wijk en brengen meer tijd door in 

de wijk dan personen die werken (Kleinhans, 2005). 

Wanneer een huishouden beschikt over 

voldoende financiële middelen kan dit een stap in de 

wooncarrière ondersteunen. Een belangrijke reden 

om de wijk te verlaten is namelijk het moment 

waarop een mismatch ontstaat tussen de woning 

waarin men woont en hetgeen men zich kan 

veroorloven. Dit blijkt ook uit de 

levensloopbenadering. In die benadering wordt 

gesteld dat een stijging van inkomen de 

woonaspiraties verandert en een verhuisbeweging 

kan faciliteren (McCarthy 1976 in Boumeester, 

2004). Vaak kiezen huishoudens er voor om de wijk 

te verlaten op het moment dat de huidige woning en 

het woningaanbod in de wijk niet meer voldoet aan 

de nieuwe woonaspiraties (Feijten e.a., 2008; De 

Groot e.a., 2007). Dit betekent dat wijkbinding een 

verhuizing niet hoeft te verhinderen als de huidige 

woning niet meer voldoet aan de woonaspiraties. 

Uit onderzoek van VROM (2004) blijkt dat 

vooral huishoudens met een hoger inkomen een 

hogere verhuisgeneigdheid hebben uit 

achterstandswijken ten op zichten van huishouden 

met een midden of laag inkomen. Dit kan worden 

verklaard doordat huishoudens met een hoger 

inkomen meer kunnen besteden aan hun 

wooncarrière.  

Arbeidsmigratie, door verandering van 

baan, is daarnaast een belangrijk verhuismotief. 

Arbeidsmigratie vindt plaats wanneer forensen 

tussen de locatie van de nieuwe baan en de huidige 

woonplaats geen optie is. Vaak is bij arbeidsmigratie 

doorstroming in de wijk daarom niet mogelijk, 

waardoor wijkbinding geen directe invloed uitoefent 

op de wooncarrière.  

 

4.4.2 HUISHOUDENSSAMENSTELLING 

De huishoudenssamenstelling is gerelateerd aan de 

woonvoorkeuren van een huishouden en daarmee 

aan de wijkbinding en de wooncarrière (Boumeester, 

2004; Goetgeluk, 1997). De huishoudens-

samenstelling bestaat ondermeer uit het aantal 

personen waaruit een huishouden bestaat. Uit de 

levensloop- en levenscyclusbenadering blijkt dat een 

verandering in de samenstelling van een huishouden 

(bijvoorbeeld de geboorte van een kind, een 

scheiding en dat kinderen zelfstandig gaan wonen) 

een reden kan zijn om te verhuizen.  

Een verandering van huishoudens-

samenstelling kan ook zorgen voor een verhuizing 

buiten de regio. Dit komt met name voor wanneer 

jongeren hun ouderlijk huis verlaten en zelfstandig 

gaan wonen om te studeren. Hierdoor vinden met 

name in gebieden waar geen tertiaire 

onderwijsinstellingen gehuisvest zijn veel 

veranderingen plaats in de samenstelling van een 

huishouden (Feijten & Visser, 2004). 



 

De huishoudenssamenstelling

hoge mate het ruimtegebruik van een huishouden

Kinderen en moeders van jonge kinderen brengen

over het algemeen veel tijd door in de directe 

omgeving van de woning (Karsten e.a., 2006 in 

Wittebrood & Permentier, 2011; Lupi, 2008

Kleinhans & Kruythoff, 2002). Het regelmatige 

ruimtegebruik van de directe woonomgeving 

verandert de gestelde eisen aan de wi

Schoolgaande kinderen kunnen zorgen voor 

een lange verblijfsduur binnen de wijk, doordat 

kinderen heel erg verbonden zijn met hun 

schoollocatie. Huishoudens kunnen besluiten tot het 

uitstellen van de verhuizing of een 

de buurt van de school (Clark & Dieleman, 1996). 

 Huishoudens zonder kinderen hebben een 

ander activiteitenpatroon dan huishoudens met 

kinderen. Huishoudens zonder kinderen zijn meer 

gericht op de stad als geheel dan op de wijk. Deze 

groep ziet de wijk als een plek waar

kan bewegen, waardoor activiteiten van deze 

huishoudens veelal buiten de wijk

Huishoudens zonder kinderen settelen zich

in mindere mate in de wijk dan huishoudens met 

kinderen (Wittebrood & Permentier, 2011).

Uit een onderzoek van VROM (2004) is 

gebleken dat over het algemeen huishoudens zonder 

kinderen zich het minst verbonden en betrokken bij 

de wijk voelen. Dit resulteert erin dat huishoudens 

zonder kinderen, vergeleken met huishoudens met 

kinderen, de grootste verhuisgeneigd

hebben. 

 

4.4.3 LEEFTIJD HOOFD VAN EEN HUISHOUDEN

De leeftijd van het hoofd van een huishouden 

bepaalt mede de levensfase waarin een huishouden 

zich bevindt. De levensfase waarin een huishouden 

zich bevindt kan volgens het ministerie van VROM 

(2004) van invloed zijn op de beoordeling van de 

wijk, zie tabel 3. Met name voor jongeren (jonger 

dan 25) is de kans op een negatief oordeel

wijk groter. De kans dat senioren ouder dan 75 jaar 

hun wijk negatief beoordelen is kleiner.

Huishoudens jonger dan 25 jaar zijn over 

het algemeen starters op de woningmarkt. Het

merendeel van de starters op de woningmarkt 

huishoudenssamenstelling bepaalt in 

hoge mate het ruimtegebruik van een huishouden. 
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kinderen heel erg verbonden zijn met hun 

schoollocatie. Huishoudens kunnen besluiten tot het 

 verhuizing binnen 

school (Clark & Dieleman, 1996).  

Huishoudens zonder kinderen hebben een 
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Huishoudens zonder kinderen zijn meer 

gericht op de stad als geheel dan op de wijk. Deze 
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ctiviteiten van deze 
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Dit resulteert erin dat huishoudens 

zonder kinderen, vergeleken met huishoudens met 
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De leeftijd van het hoofd van een huishouden 

bepaalt mede de levensfase waarin een huishouden 

De levensfase waarin een huishouden 

volgens het ministerie van VROM 

van invloed zijn op de beoordeling van de 

Met name voor jongeren (jonger 

negatief oordeel van de 

ouder dan 75 jaar 

rdelen is kleiner. 

Huishoudens jonger dan 25 jaar zijn over 

het algemeen starters op de woningmarkt. Het 

merendeel van de starters op de woningmarkt voelt 

zich minder verbonden met de wijk. Dit komt 

doordat starters verwachten dat ze maar kort in een 

wijk wonen (Wittebrood & 

 Senioren en personen van een middelbare 

leeftijd wonen over het algemeen al voor een 

langere periode in een woning en daarmee in de 

wijk. Door de lange woonduur zijn ouderen over het 

algemeen meer betrokken bij de wijk en geneigd om 

langer in de wijk te wonen (

VROM, 2004). 

 De leeftijd van een hoofd van een 

huishouden kan ook van invloed zijn op de 

wooncarrière van een huishouden. In figuur 

 verhuisgeneigdheid en verhuisdynamiek naar 

leeftijd afkomstig uit het WoON

figuur laat een duidelijk verschil zien bij de 

verhuisgeneigdheid en verhuisdynamiek tussen 

jongeren en senioren. Gesteld kan worden dat hoe 

ouder men is des te lager de verhuisgeneigdheid en

de verhuisdynamiek is. 

verschil tussen de leeftijdsklasse
 

 

Figuur 4: Verhuisgeneigdheid en verhuisdynamiek naar leeftijd

Bron: WoON 2009, bewerking PBL

Leeftijd  Kans op negatief wijkoordeel

< 25 jaar t.o.v. gemiddelde 2,1 x zo groot 

25-34 jaar  t.o.v. gemiddelde 1,6 x zo groot

35-44 jaar t.o.v. gemiddelde 1,3 x zo groot

45-54 jaar t.o.v. gemiddelde 1,1 x zo groot

55-64 jaar t.o.v. gemiddelde 1,1 x zo klein

65-75 jaar t.o.v. gemiddelde 1,6 x zo klein

> 75 jaar t.o.v. gemiddelde 4,2 x zo klein

Tabel 3: Leeftijdsklasse en kans op een negatiever wijkoordeel ten 

opzichte van het gemiddelde. Bron: VROM, 2004, p. 18 
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zich minder verbonden met de wijk. Dit komt 

doordat starters verwachten dat ze maar kort in een 

wijk wonen (Wittebrood & Permentier, 2011). 

Senioren en personen van een middelbare 

leeftijd wonen over het algemeen al voor een 

langere periode in een woning en daarmee in de 

wijk. Door de lange woonduur zijn ouderen over het 

algemeen meer betrokken bij de wijk en geneigd om 

ger in de wijk te wonen (Van Bergeijk e.a., 2008; 

De leeftijd van een hoofd van een 

huishouden kan ook van invloed zijn op de  

wooncarrière van een huishouden. In figuur 4 is de 

verhuisgeneigdheid en verhuisdynamiek naar 

WoON 2009 weergeven. De 

figuur laat een duidelijk verschil zien bij de 

verhuisgeneigdheid en verhuisdynamiek tussen 

jongeren en senioren. Gesteld kan worden dat hoe 

lager de verhuisgeneigdheid en 

 Een verklaring voor het 

verschil tussen de leeftijdsklassen kan worden 

Verhuisgeneigdheid en verhuisdynamiek naar leeftijd. 

bewerking PBL  

Kans op negatief wijkoordeel 

t.o.v. gemiddelde 2,1 x zo groot  

t.o.v. gemiddelde 1,6 x zo groot 

t.o.v. gemiddelde 1,3 x zo groot 

t.o.v. gemiddelde 1,1 x zo groot 

t.o.v. gemiddelde 1,1 x zo klein 

t.o.v. gemiddelde 1,6 x zo klein 

t.o.v. gemiddelde 4,2 x zo klein 

Leeftijdsklasse en kans op een negatiever wijkoordeel ten 

opzichte van het gemiddelde. Bron: VROM, 2004, p. 18  
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gegeven door de vele levensgebeurtenissen bij 

jongeren. Jongeren gaan bijvoorbeeld samenwonen 

of veranderen van baan. 

 Huishoudens waar het hoofd van 

huishouden ouder is dan 30 jaar 

algemeen al meer stabiliteit gevonden in de 

wooncarrière. Hierdoor ligt de verhuisdynamiek 

lager. 65-Plussers verhuizen pas weer op het 

moment dat zelfstandig thuis wonen niet meer 

mogelijk is.  

 

4.4.4 WOONDUUR 

Het vierde huishoudenskenmerk is de woonduur van 

een huishouden. De woonduur van een huishouden 

bestaat uit de periode dat een huishouden woont 

binnen een wijk of binnen een 

subparagraaf zal alleen een toelichting geven

woonduur binnen de wijk.  

 Over het algemeen kan worden gesteld: 

hoe langer de woonduur in de wijk hoe 

binding aan de wijk is (Wittebrood & Permentier, 

2011; Lupi, 2008). Dit kan onder andere komen 

doordat de wijkbewoner gehecht raakt aan 

(Van Beckhoven & Van Kempen, 2002). 

De woonduur in de wijk hoeft niet altijd te 

betekenen dat huishoudens een sterke

hebben. Zoals uit een onderzoek van VROM

gebleken, kunnen huishoudens met een lange

woonduur negatief oordelen over de wijk. Dit kan 

volgens VROM worden verklaard, doordat 

huishoudens hun wijk vergelijken met “vroeger toen 

alles beter was”. De gehechtheid aan de buurt en de 

buurtbeoordeling uitgezet tegen de woonduur in de

buurt is weergegeven in figuur 5.  

Uit het Woononderzoek van VROM en het 

CBS (2010) blijkt dat hoe langer de woonduur in een 

woning is, des te kleiner de kans op een st

wooncarrière is. Een mogelijke verklaring hiervoor is 

dat een huishouden na een bepaalde periode 

gesetteld is in een woonomgeving. 

 

4.4.5 PARTICIPATIE IN DE WIJK DOOR EEN HUISHOUDEN

Het vijfde wijkkenmerk is wijkparticipatie. 

Wijkparticipatie wordt in recente literatuur 

aangeduid als burgerschap op wijkniveau. Dit 

burgerschap bestaat uit het participeren

levensgebeurtenissen bij 

Jongeren gaan bijvoorbeeld samenwonen 

Huishoudens waar het hoofd van 

huishouden ouder is dan 30 jaar hebben over het 

algemeen al meer stabiliteit gevonden in de 

wooncarrière. Hierdoor ligt de verhuisdynamiek 

verhuizen pas weer op het 

moment dat zelfstandig thuis wonen niet meer 

is de woonduur van 

De woonduur van een huishouden 

een huishouden woont 

een woning. Deze 

een toelichting geven op de 

kan worden gesteld: 

oe langer de woonduur in de wijk hoe sterker de 

(Wittebrood & Permentier, 

Dit kan onder andere komen 

doordat de wijkbewoner gehecht raakt aan de wijk 

, 2002).  

hoeft niet altijd te 

sterke wijkbinding 

Zoals uit een onderzoek van VROM (2004) is 

unnen huishoudens met een lange 

woonduur negatief oordelen over de wijk. Dit kan 

verklaard, doordat 

huishoudens hun wijk vergelijken met “vroeger toen 

alles beter was”. De gehechtheid aan de buurt en de 

beoordeling uitgezet tegen de woonduur in de 

Uit het Woononderzoek van VROM en het 

blijkt dat hoe langer de woonduur in een 

woning is, des te kleiner de kans op een stap in de 

Een mogelijke verklaring hiervoor is 

huishouden na een bepaalde periode 

  

DOOR EEN HUISHOUDEN 

Het vijfde wijkkenmerk is wijkparticipatie. 

in recente literatuur ook wel 

aangeduid als burgerschap op wijkniveau. Dit 

participeren in lokale

Figuur 5: Aandeel mensen dat (zee

woonduur en het aandeel van (zeer) gehechte met een relatief 

positief oordeel over de buurt. Bron: VROM, 2004, p. 53

 
activiteiten en organisaties, maar ook uit 

verantwoordelijkheidsgevoel voor de wijk (Lupi, 

2008, p. 63). 
De participatiegraad van een huishouden is 

volgens Kleinhans (2005) 

wijkbinding door ontmoetingen met 

onbekende wijkgenoten. 

wijkbewoners kunnen een positieve ervaring zijn

waardoor de wijkbinding sterker 

Uit onderzoek van Leidelmeijer (2012) is 

gebleken dat er een verband zichtbaar is tussen de 

mate van wijkparticipatie

Daarnaast heeft Leidelmeijer

de beoordeling van de leefbaarheid

wijkparticipatie. De conclusie die wordt getrokken 

stelt dat huishoudens die weinig betrokken zijn met 

de wijk een grotere verhuiswens hebben dan 

huishoudens die sterk betrokken zijn met de wijk. Dit 

is onafhankelijk van de beoordeling van de 

wijkleefbaarheid. Zoals ver

huishoudens die negatief zijn in hun beoordeling 

over de wijkleefbaarheid, de huishoudens met de 

grootste verhuiswens.  

Leidelmeijer (2012) heeft de mate van 

wijkbetrokkenheid ook vergeleken met 

daadwerkelijke stappen in de 

huishoudens die minder betrokken zijn met de wijk 

zijn over het algemeen meer verhuisd, dan 

Aandeel mensen dat (zeer) gehecht is aan de buurt naar 

woonduur en het aandeel van (zeer) gehechte met een relatief 

. Bron: VROM, 2004, p. 53 

activiteiten en organisaties, maar ook uit 

erantwoordelijkheidsgevoel voor de wijk (Lupi, 

De participatiegraad van een huishouden is 

volgens Kleinhans (2005) van invloed op de 

door ontmoetingen met voorheen 

. De ontmoetingen met 

wijkbewoners kunnen een positieve ervaring zijn, 

sterker kan worden. 

Uit onderzoek van Leidelmeijer (2012) is 

gebleken dat er een verband zichtbaar is tussen de 

participatie en verhuisgeneigdheid. 

heeft Leidelmeijer de link gelegd tussen 

de beoordeling van de leefbaarheid en 

De conclusie die wordt getrokken 

stelt dat huishoudens die weinig betrokken zijn met 

de wijk een grotere verhuiswens hebben dan 

huishoudens die sterk betrokken zijn met de wijk. Dit 

is onafhankelijk van de beoordeling van de 

wijkleefbaarheid. Zoals verwacht kan worden zijn 

huishoudens die negatief zijn in hun beoordeling 

over de wijkleefbaarheid, de huishoudens met de 

Leidelmeijer (2012) heeft de mate van 

wijkbetrokkenheid ook vergeleken met 

daadwerkelijke stappen in de wooncarrière. De 

huishoudens die minder betrokken zijn met de wijk 

zijn over het algemeen meer verhuisd, dan 



 

huishoudens die sterk betrokken zijn met de wijk.

Het verschil tussen beide groepen is echter niet zo 

groot als bij de verhuiswens en de 

wijkbetrokkenheid. Tot slot is het opvallend dat in de 

groep huishoudens die negatief zijn in de 

beoordeling over de wijkleefbaarheid, de 

huishoudens die sterk betrokken waren met de wijk 

een hogere mutatiegraad hebben dan huishoudens 

die weinig betrokken waren met de wijk. 

 

4.4.6 EIGENDOMSVORM VAN DE WONING

Ook de eigendomsvorm van de woning is van invloed 

op de wijkbinding en de gepercipieerde 

wooncarrière. In paragraaf 3.2.1 is reeds

toegelicht van de eigendomsvorm van de woning op 

de gepercipieerde wooncarrière van een 

huishouden. Daarom zal in deze paragraaf enkel 

effect van de eigendomsvorm van de woning op 

wijkbinding worden toegelicht. 

Huurders zijn over het algemeen minder 

tevreden met hun woonomgeving dan huiseigenaren

zoals weergegeven in figuur 6. Figuur 

met enige voorzichtigheid te worden 

geïnterpreteerd, aangezien er sprake is van relatieve 

getallen. In wijken kunnen van een bepaalde 

bevolkingsgroep absoluut gezien weinig huishoudens 

wonen, terwijl het aantal dat negatief

de wijk relatief hoog kan zijn. Uit de figuur blijkt dat 

met name allochtone huurders negatief zijn over 

hun woonomgeving. Het positiefst over de 

woonomgeving zijn autochtone hu

(VROM, 2004). 

 

4.4.7 KWALITEIT VAN DE WONING 

Het laatste kenmerk van een huishouden is de 

kwaliteit van de woning. De kwaliteit van de woning 

wordt ondermeer bepaald door het bouwjaar of 

renovatiejaar en de fysieke uitrusting van de woning 

(Van Bergeijk e.a., 2008).  

Tevredenheid met de kwaliteit van

woning kan van invloed zijn op de wijkbinding van 

een huishouden (VROM, 2004). Wanneer een 

huishouden negatief is over de 

woning, is de kans relatief groter dat een 

huishouden negatief oordeelt over de wijk. 

Andersom is hetzelfde effect zichtbaar. Huishoudens 

huishoudens die sterk betrokken zijn met de wijk. 

Het verschil tussen beide groepen is echter niet zo 

groot als bij de verhuiswens en de 

kenheid. Tot slot is het opvallend dat in de 

groep huishoudens die negatief zijn in de 

beoordeling over de wijkleefbaarheid, de 

huishoudens die sterk betrokken waren met de wijk 

een hogere mutatiegraad hebben dan huishoudens 

de wijk.  

WONING 

Ook de eigendomsvorm van de woning is van invloed 

op de wijkbinding en de gepercipieerde 

In paragraaf 3.2.1 is reeds het effect 

toegelicht van de eigendomsvorm van de woning op 

de gepercipieerde wooncarrière van een 

Daarom zal in deze paragraaf enkel het 

effect van de eigendomsvorm van de woning op 

uurders zijn over het algemeen minder 

evreden met hun woonomgeving dan huiseigenaren 

Figuur 6 dient wel 

met enige voorzichtigheid te worden 

geïnterpreteerd, aangezien er sprake is van relatieve 

getallen. In wijken kunnen van een bepaalde 

gezien weinig huishoudens 

wonen, terwijl het aantal dat negatief oordeelt over 

Uit de figuur blijkt dat 

et name allochtone huurders negatief zijn over 

hun woonomgeving. Het positiefst over de 

woonomgeving zijn autochtone huiseigenaren 

 

Het laatste kenmerk van een huishouden is de 

kwaliteit van de woning. De kwaliteit van de woning 

wordt ondermeer bepaald door het bouwjaar of 

renovatiejaar en de fysieke uitrusting van de woning 

Tevredenheid met de kwaliteit van een 

woning kan van invloed zijn op de wijkbinding van 

(VROM, 2004). Wanneer een 

 kwaliteit van de 

woning, is de kans relatief groter dat een 

huishouden negatief oordeelt over de wijk. 

ct zichtbaar. Huishoudens  

Figuur 6: Aandeel mensen met een negatief

inkomen, etniciteit en eigendomsvorm. Bron: VROM, 2004, p. 17

 

die zeer tevreden zijn over hun woning, beoord

de wijk positiever. 

Vanuit woningen van een goede 

vinden volgens Boumeester 

verhuizingen plaats. Dit

huishoudens wonend in een kwalitatief goede 

woning een geringe vraag is naar een andere 

woning. Dit zorgt voor

verblijfsduurperspectief binnen de wijk.

van een bepaalde tevredenheid met de 

daardoor de kans op een stap in de wooncarrière 

aanzienlijk reduceren (Feijten e.a., 2008; 

e.a., 2007).  
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met een negatief wijkoordeel naar 

inkomen, etniciteit en eigendomsvorm. Bron: VROM, 2004, p. 17 

die zeer tevreden zijn over hun woning, beoordelen 

Vanuit woningen van een goede kwaliteit 

Boumeester (2004) weinig 

Dit betekent dat onder 

huishoudens wonend in een kwalitatief goede 

een geringe vraag is naar een andere 

Dit zorgt voor een lang 

sduurperspectief binnen de wijk. Het bereiken 

van een bepaalde tevredenheid met de woning kan 

kans op een stap in de wooncarrière 

(Feijten e.a., 2008; De Groot 
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4.5 SPECIFICATIE VAN CONCEPTUEEL MODEL       

De voorgaande paragrafen vormen de basis voor het 

vaststellen van de factoren die behoren tot de wijk- 

en huishoudenskenmerken die bepalend zijn voor de 

wijkbinding en de gepercipieerde wooncarrière van 

een huishouden. Dit vormt tevens de opmaat voor 

de beantwoording van de eerste en tweede 

deelvraag. 

 

Deelvraag één heeft betrekking op wijkkenmerken 

die van invloed zijn op de wijkbinding en de 

gepercipieerde wooncarrière van een huishouden. 

Met behulp van de informatie uit paragraaf 4.3 

kunnen de bepalende wijkkenmerken bepaald 

worden. Dit zijn wijkbevolkingssamenstelling, sociale 

interactie en sociaal netwerk, sociale onveiligheid, 

voorzieningen en het wijkimago. 

 In subparagraaf 4.3.1 is gebleken dat de 

tevredenheid met de verschillende culturen en 

levensstijlen in de wijk van invloed kan zijn op de 

wijkbinding en de gepercipieerde wooncarrière.

 De variabelen voor de sociale interactie zijn 

waardering voor sociaal contact en de (frequentie 

van) familiecontacten in de wijk.  

 De onderzoeksvariabele die hoort bij de 

sociale veiligheid is de ervaren sociale veiligheid door 

een huishouden. Welke aspecten onder sociale 

veiligheid worden verstaan, zullen tijdens de 

operationalisatie worden bepaald.  

 Naar aanleiding van paragraaf 4.3.4 is de 

factor voorzieningen opgedeeld in de aspecten 

winkel-, groen-, speel- en onderwijsvoorzieningen. 

Uit de paragraaf blijkt namelijk dat dit de meest 

bepalende voorzieningen zijn voor wijkbinding en de 

gepercipieerde wooncarrière.  

 In paragraaf 4.3.5 is onderscheid gemaakt 

tussen het intern en het extern imago. Het extern 

imago is verder opgedeeld in de manier waarop de 

wijk bekend staat bij vrienden of familie, die niet in 

de wijk wonen, en bij overige inwoners van de stad. 

 

Met behulp van paragraaf 4.4 is deelvraag twee 

beantwoord. Deelvraag twee heeft betrekking op 

huishoudenskenmerken die van invloed zijn op de 

afhankelijke variabelen. De factoren die bepalend en 

relevant zijn, zijn economische positie, 

huishoudenssamenstelling, leeftijd hoofd van een 

huishouden, woonduur, wijkparticipatie, 

eigendomsvorm en kwaliteit van de woning.  

De factoren huishoudenssamenstelling, 

leeftijd hoofdbewoners, wijkparticipatie en 

eigendomsvorm van de woning zijn niet 

onderverdeeld in andere onderzoeksvariabelen en 

fungeren direct als onderzoeksvariabelen.  

Naar aanleiding van de bestudeerde 

literatuur voor paragraaf 4.4.1 is de factor 

economische positie onderverdeeld in twee 

relevante variabelen. Dit zijn het gezamenlijk 

inkomen van een huishouden en de 

arbeidsmarktsituatie. Met de variabele arbeids- 

marktsituatie wordt de voornaamste dagelijkse 

bezigheid van een huishouden bedoeld.  

 Zoals gesteld in paragraaf 4.4.4 gaat het bij 

de factor woonduur om de woonduur in de wijk. Het 

kan hierbij gaan om de woonduur in de huidige 

woning en eventueel een andere woning in de wijk.  

 De variabele voor de kwaliteit van de 

woning is de waardering van de huidige woning. Uit 

paragraaf 4.4.7 blijkt namelijk dat tevredenheid met 

de huidige woning de wijkbinding en de 

gepercipieerde wooncarrier kan beïnvloeden.  

 

Om het model te specificeren zijn de variabelen die 

relevant zijn voor de gepercipieerde wooncarrière 

bepaald. Dit is gebeurd aan de hand van de 

beschreven literatuur in paragraaf 4.2. De vier 

variabelen die hieruit ontleend zijn, zijn 

verhuisplannen, verhuistermijn, locatie van de 

verhuizing en de belangrijkste verhuisreden.  

   

Nu de onderzoeksvariabelen bepaald zijn kan het 

voorlopig conceptueel model uit hoofdstuk één 

worden ingevuld. Dit resulteert in het definitieve 

conceptueel model en is weergegeven op de 

volgende pagina in figuur 7.  



 

Figuur 7: Definitief conceptueel model 

 

  

Wijkkenmerken 
- Waardering van de samenstelling van de 

wijkbevolking (culturen/leefstijlen) 

- Waardering sociale interactie met wijkgenoten 

- Familiecontacten in de wijk en frequentie van 

het contact tussen familiegenoten 

- Ervaren sociale veiligheid in de wijk 

- Waardering van winkel-, groen-, speel- en 

onderwijsvoorzieningen in de wijk 

- Intern wijkimago 

- Extern wijkimago (vrienden/familie en overige 

bewoners van de stad) 

Huishoudenskenmerken 
- Netto huishoudinkomen 

- Arbeidsmarktsituatie hoofdbewoner(s) 

- Huishoudenssamenstelling 

- Leeftijd hoofdbewoner(s) 

- Woonduur in de wijk 

- Participatiegraad 

- Verwant voelen aan bevolkingsgroepen 

- Eigendomsvorm van de woning 

- Waardering huidige woning 

Gepercipieerde  

Wooncarrière 
- Verhuisplannen 

- Verhuistermijn 

- Verhuislocatie 

- Reden voor verhuizing 

buiten de wijk 

 

Wijkbinding 
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5. 
  

OPZET & ORGANISATIE 

VELDWERK 
  In dit hoofdstuk zullen de variabelen worden geoperationaliseerd. Dit resulteert in een vragenlijst. 

Daarna zal de gehanteerde dataverzamelingstechniek in het veldwerk worden toegelicht. In de 

laatste paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van de wijk die fungeert als casestudy 

tijdens het veldwerk. 

 

5.1 OPERATIONALISATIE            
 
Voor het operationaliseren van de variabelen uit het 

definitieve conceptueel model is gebruik gemaakt 

van bestaande vragenlijsten, omdat deze 

vragenlijsten in de praktijk getest zijn. Er is gebruik 

gemaakt van de vragenlijsten van het 

Woononderzoek, module Sociaal-Fysiek (2009) en 

Woningmarkt (2012), Kleinhans (2005), Van Bergeijk 

e.a. (2008) en Van Deursen & Leussink (2010).  

 In deze paragraaf wordt de 

operationalisatie toegelicht. Voor het complete 

operationalisatieschema wordt doorverwezen naar 

bijlage A.  

 

5.1.1 OPERATIONALISATIE WIJKKENMERKEN 

De wijkkenmerken die bestaan uit indicatoren zijn de 

variabelen waardering van sociale interactie in de 

wijk en de ervaren sociale veiligheid.  

Om de waardering van de sociale interactie 

te meten is gebruik gemaakt van onderstaande 

zeven stellingen, die samen één index vormen. De 

onderbouwing is ontleend aan het proefschrift van 

Kleinhans (2005, p. 164). De homogeniteitsindex van 

de items van Kleinhans is goed (Cronbach’s α = 0,75).  

1. In Triniteit gaan we op een prettige manier met 

elkaar om. 

2. Ik moet veel problemen zelf oplossen, want ik 

krijg van weinig mensen uit Triniteit steun. 

3. Het is niet gemakkelijk om contact te krijgen met 

de mensen in Triniteit. 

4. In geval van nood kan ik altijd iemand in Triniteit 

om hulp vragen. 

5. Ik help regelmatig buren of wijkbewoners. 

6. De bewoners van Triniteit houden geen rekening 

met elkaar. 

7. Als ik op vakantie ga, kan ik gerust mijn 

huissleutel bij mijn buren of andere bewoners 

achterlaten.  

Huishoudens wonend in Triniteit kunnen op een 5-

puntsschaal, die loopt van mee oneens (1) tot en 

met mee eens (5), aangeven in welke mate ze het 

eens zijn met de stellingen. De resultaten uit de 

stellingen zullen worden gecombineerd tot één 

index. Dit gebeurt door de afzonderlijke scores op te 

tellen en dit terug te brengen tot een gemiddelde 

score. Voorafgaand aan de vorming van de index 

zullen de antwoorden op de stellingen 2, 3 en 6 

worden omgedraaid, zodat de schaal dezelfde 

richting opmeet als de overige schalen. Uiteindelijk 

geeft de gemiddelde score, die ligt tussen 1 en 5, de 

waardering voor de sociale interactie weer. Er geldt 

hoe hoger de score des te hoger de waardering. 

Om de ervaren sociale veiligheid meetbaar te 

maken is onderscheid gemaakt tussen subjectieve en 

objectieve onveiligheid. Hierbij is gebruik gemaakt 
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van een frequentieschaal, die vaststelt hoe vaak een 

huishouden overlast ervaart van verschillende 

aspecten. De aspecten zijn: 

1. Een onveilig gevoel op straat in de wijk. 

2. Diefstal of inbraak. 

3. Vernielingen of bekladdingen. 

4. Bedreigingen. 

5. Drugsgebruik, drugsteelt of drugshandel. 

Er zijn vijf antwoordniveaus geformuleerd die de 

frequentie van de soorten overlast weergeven. Dit 

zijn dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks en 

vrijwel nooit. De waarden zullen worden 

gecombineerd tot één index. Hierbij zal de 

beschreven methode bij de vorige variabele 

(waardering sociale interactie) gebruikt worden.  

 

De overige drie wijkkenmerken zijn 

geoperationaliseerd op de gebruikelijke manier. De 

waardering van de wijkbevolkingssamenstelling is 

geoperationaliseerd op ordinaal niveau. Hierbij is 

een 5-puntsschaal gebruikt die loopt van ontevreden 

(1) tot en met tevreden (5). Dezelfde 5-puntsschaal 

is gebruikt voor de operationalisatie van de 

waardering van de wijkvoorzieningen. Voor de 

operationalisering van het intern en extern 

wijkimago is gebruik gemaakt van een 5-puntsschaal 

die loopt van slecht (1) tot en met goed (5).  

 
5.1.2  OPERATIONALISATIE HUISHOUDENSKENMERKEN 

Bij de wijkparticipatie gaat het om de 

participatiegraad van een huishouden. Dit kan 

worden bepaald door het vaststellen van de 

frequentie van bepaalde activiteiten die door een 

wijkbewoner in Triniteit zijn ondernomen. Om deze 

frequentie te bepalen zijn acht participatievormen 

geformuleerd met de vraag of bewoners de 

afgelopen 12 maanden één van de activiteiten in 

Triniteit heeft ondernomen. De activiteiten zijn 

afkomstig uit het WoON 2009, module Sociaal-

Fysiek. Leidelmeijer (2012) heeft deze participatie-

vormen gebruikt bij zijn onderzoek naar de invloed 

van buurtparticipatie op de leefbaarheid in wijken.  

1. Deelgenomen aan (sociale) activiteiten voor de 

hele wijk. 

2. Zelf wijkactiviteiten georganiseerd voor de hele 

wijk. 

3. Met andere wijkbewoners een actie 

georganiseerd. 

4. Iets geprobeerd te verbeteren in de wijk. 

5. Inspraakavonden (wijktafels) bijgewoond over 

Triniteit. 

6. Een klacht ingediend over slecht onderhouden 

woningen in Triniteit. 

7. Een klacht ingediend over het onderhoud van 

voorzieningen in de wijk. 

8. Woonoverlast gemeld bij de gemeente/ 

woningcorporatie/ politie.  

Het optellen van de antwoorden (Nee = 0 en Ja = 1) 

tot één waarde leidt uiteindelijk tot de 

participatiegraad van een huishouden. Hierbij is de 

participatiegraad afhankelijk van het aantal 

activiteiten uitgevoerd door een huishouden.  

 

De overige huishoudenskenmerken bestaan niet uit 

indicatoren en zijn op een gebruikelijke manier 

geoperationaliseerd.  

Voor de operationalisatie van de 

arbeidsmarktsituatie van de hoofdbewoner(s) is 

gebruik gemaakt van een nominaal meetniveau. Er 

zijn acht antwoordmogelijkheden geformuleerd, die 

gedeeltelijk ontleend zijn aan Kleinhans (2005). Dit 

zijn betaald werk (meer en minder dan 20 uur in de 

week), onbetaald werk, werkzoekend, 

arbeidsongeschikt, studerend/schoolgaand, VUT/ 

gepensioneerd en tot slot “anders”.  

Het netto huishoudinkomen is 

geoperationaliseerd op interval niveau. Er zijn vijf 

inkomensklassen geformuleerd. De twee uiterste 

inkomensklassen zijn < € 1.500 per maand (1) en  

> € 3.000 per maand (5). De tussenliggende 

inkomensklassen lopen op met € 499,-. De 

inkomensklassen zijn geformuleerd rond het 

gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen 

van huishoudens (circa € 2.000 per maand) volgens 

het CBS. Als zesde antwoordmogelijkheid is de optie 

“dit wil ik niet noemen” toegevoegd, vanwege de 

privacygevoeligheid van de vraag.  

De huishoudensamenstelling is 

geoperationaliseerd op nominaal niveau. Hierbij zijn 

vijf antwoordniveaus geformuleerd, die ontleend zijn 

aan Van Deursen & Leussink (2010). Dit zijn: ik woon 

alleen (1), ik woon er met mijn partner (2), ik woon 
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er met mijn partner en kind(eren) (3), ik woon er 

alleen met mijn kind(eren) (4) en anders (5).  

 De leeftijdsklasse waarin de hoofdbewoner 

valt is geoperationaliseerd op interval niveau. De 

leeftijdsklassen zijn opgedeeld in 7 klassen. De twee 

uiterste klassen zijn < 25 jaar (1) en > 75 jaar (7). De 

tussenliggende klassen beslaan een periode van 10 

jaar. 

 De woonduur bestaat uit de huidige 

woonduur in de wijk en is geoperationaliseerd op 

rationiveau.  

De eigendomsvorm van de woning is 

geoperationaliseerd op nominaal niveau. De 

gebruikte antwoordniveaus zijn koopwoning (1) en 

huurwoning (2). 

De waardering voor de kwaliteit van de 

huidige woning is geoperationaliseerd door middel 

van een 5-puntsschaal die loopt van ontevreden (1) 

tot en met tevreden (5). 

 

5.1.3 OPERATIONALISATIE WIJKBINDING 

Wijkbinding is eerder in dit onderzoek gedefinieerd 

als de mate van prettig wonen en thuis voelen in de 

wijk. Wijkbinding kan worden geoperationaliseerd 

door huishoudens een tevredenheidscore te geven 

over de woonsituatie (o.a. Kleinhans & Kruythoff, 

2002). Een andere mogelijkheid is direct te vragen 

naar de ervaren wijkbinding van een huishouden 

(Van Beckhoven & Van Kempen, 2002). In overige 

onderzoeken is aangetoond dat een brede 

onderbouwing van wijkbinding een sterkere 

operationalisatie vormt (o.a. Fried, 2000; Perkins & 

Long, 2002; VROM, 2004 in Kleinhans, 2005). Een 

bruikbare brede onderbouwing voor wijkbinding 

bestaat uit de volgende 14 stellingen. 

1. Ik ken deze wijk heel goed. 

2. Ik kom op voor deze wijk als iemand iets negatief 

zegt. 

3. Ik mis deze wijk als ik langere tijd ergens anders 

ben. 

4. Ik hou niet van deze wijk. 

5. Ik voel me veilig in deze wijk. 

6. Ik ben trots op de wijk. 

7. Deze wijk is een deel van mezelf. 

8. Ik heb geen invloed op wat er in deze wijk 

gebeurt. 

9. Ik wil betrokken zijn bij wat er in deze wijk 

gebeurt. 

10. Ik ga graag ergens anders naar toe. 

11. Ik zou niet uit deze wijk willen verhuizen. 

12. Ik voel me thuis in deze wijk. 

13. In deze wijk is voor mij veel belangrijks gebeurd. 

14. Deze wijk betekent veel voor mij. 

Bovengenoemde schaal is gebruikt in het lopende 

promotieonderzoek van Havermans (zie Havermans 

e.a., 2012). De stellingen zijn gebaseerd op 

Hernandez e.a. (2007), Lewicka (2008) en Scannell & 

Gifford (2010). Uit een homogeniteitsanalyse van 

Havermans blijkt dat de stellingen een goede interne 

consistentie hebben. De wijkbewoners kunnen de 

stellingen beoordelen op een 5-puntsschaal die loopt 

van mee oneens (1) tot en met mee eens (5). De 

antwoorden op items 4, 8 en 10 zullen bij de data-

analyse omgedraaid worden zodat alle veertien 

items hetzelfde meten. De resultaten uit de 

stellingen zullen bij de data-interpretatie worden 

gecombineerd tot één index. De hoogte van de 

gemiddelde score op de index geeft de sterkte van 

de wijkbinding weer. 

5.1.4 OPERATIONALISATIE GEPERCIPIEERDE 

WOONCARRIÈRE 

De gepercipieerde wooncarrière is 

geoperationaliseerd op nominaal meetniveau, door 

te vragen naar eventuele verhuisplannen. 

Huishoudens met verhuisplannen is 

gevraagd naar de verwachte verhuistermijn. Hierbij 

is de verhuistermijn geoperationaliseerd op het 

ordinaal meetniveau. De gebuikte antwoordniveaus 

zijn binnen 1 jaar (1), binnen 1-2 jaar (2), binnen 2-5 

jaar (3) en binnen 5-10 jaar (4).  

 Voor de operationalisatie van de 

verhuislocatie is gebruik gemaakt van een 5-

puntsschaal die loopt van zeker buiten de wijk (1) tot 

en met zeker binnen de wijk (5).  

Voor de operationalisatie van de reden voor 

een verhuizing buiten de wijk is gebruik gemaakt van 

het WoON 2009. De belangrijkste verhuismotieven 

vanwege de woonomgeving zijn als nominaal 

antwoordniveau mee genomen. Dit zijn overlast, 

onveiligheid, veranderende samenstelling wijk- 

bevolking en voorzieningen. 
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5.2 DATAVERZAMELING           
 
5.2.1  ONDERZOEK NAAR WIJKBINDING EN DE 

GEPERCIPIEERDE WOONCARRIÈRE 

Tijdens het veldwerk staat de Terneuzense wijk 

Triniteit centraal. In paragraaf 1.1.5 is toegelicht 

waarom deze wijk fungeert als casestudy. De keuze 

is gebaseerd op de ligging van Triniteit in een 

krimpregio en de uitgevoerde wijkactieplannen in 

Triniteit om de wijkleefbaarheid te verbeteren. Voor 

een beschrijving van Triniteit wordt doorverwezen 

naar paragraaf 5.3.  

  Voor het uitvoeren van dit onderzoek is 

gemeente Terneuzen en woningcorporatie Clavis 

benaderd. Het onderzoek geeft beide instanties een 

beeld over (mogelijke) toekomstige verhuisstromen 

en de wijkbinding van huishoudens in Triniteit. Het 

onderzoek is opgezet in samenwerking met 

woningcorporatie Clavis. Clavis heeft met 238 

huurwoningen een groot belang in Triniteit. 

5.2.2  DATAVERZAMELINGSTECHNIEKEN 

Zoals in hoofdstuk één beschreven, bestaat de 

onderzoekspopulatie uit huishoudens wonend in 

Triniteit. Huishoudens die wonen in het zorgcentrum 

de Blide en de Zoutvliet zijn niet meegenomen in de 

onderzoekspopulatie, vanwege de verwachting dat 

deze huishoudens geen stap meer zullen maken in 

de (gepercipieerde) wooncarrière. 

 Vanwege de grootte van de 

onderzoekspopulatie, het ontbreken van bestaande 

data en een groot aantal variabelen is er voor 

gekozen om een surveyonderzoek uit te voeren. De 

onderzoekspopulatie is niet ingekaderd tot 

huishoudens met verhuisplannen, aangezien dit 

eveneens een vooronderzoek zou vereisen onder 

alle huishoudens in Triniteit. 

Huishoudens wonend in Triniteit is de 

mogelijkheid geboden om een online of een 

papieren versie van de vragenlijst in te vullen. Het 

voordeel van een vragenlijst online is dat de data 

automatisch worden opgeslagen, terwijl data uit een 

papieren versie handmatig verwerkt dienen te 

worden. Het voordeel van een papieren versie is dat 

huishoudens in etappes de vragenlijsten kunnen 

invullen en er geen toegang tot internet vereist is. 

Dit maakt de vragenlijst toegankelijker en 

laagdrempelig. 

 Om de respons op de vragenlijst en 

daarmee de representativiteit van het onderzoek te 

vergroten is er bij de papieren versie van de 

vragenlijst een gefrankeerde antwoordenvelop 

gevoegd. Hierdoor hoeven huishoudens geen kosten 

te maken om de ingevulde vragenlijst te 

retourneren. Daarnaast is getracht de vragenlijst zo 

kort mogelijk te houden en zijn de vragen zo 

eenvoudig en duidelijk mogelijk geformuleerd. Bij de 

opbouw van de vragenlijst is er rekening mee 

gehouden dat sommige vragen door voorgaande 

antwoorden overgeslagen kunnen worden. Tot slot 

zijn er tien VVV cadeaubonnen van tien euro 

beschikbaar gesteld voor huishoudens die de 

vragenlijst volledig ingevuld retourneren.  

Bij de vragenlijst is een begeleidende brief 

opgesteld. In de brief worden wijkbewoners van 

Triniteit uitgenodigd om deel te nemen aan het 

onderzoek en wordt het onderzoek toegelicht. De 

begeleidende brief en de papieren versie van de 

vragenlijst zijn terug te vinden in bijlage B.  

Ter voorbereiding op de vragenlijst is op de 

bewonersbijeenkomst van 21 mei 2013 een 

presentatie gegeven over het onderzoek. De 

bewonersbijeenkomst is een gespreksavond tussen 

de gemeente, de woningcorporatie en 

wijkbewoners. De presentatie had als doel de 

aanwezige bewoners van Triniteit persoonlijk uit te 

nodigen om deel te nemen aan de vragenlijst en te 

informeren over het onderzoek. 

In de week voor verspreiding van de 

vragenlijst is de vragenlijst getest om te kijken of alle 

vragen duidelijk en begrijpbaar zijn. Naar aanleiding 

van de test zijn vier vragen bijgesteld. Op maandag 

24 juni zijn in Triniteit 522 vragenlijsten met een 

begeleidende brief verspreid.  
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5.3 DE WIJK             

Triniteit is een wijk gelegen in het westen van 

Terneuzen. De wijk is ontwikkeld tussen 1957-1962 

en is een typische naoorlogse wijk. Ten noorden van 

Triniteit ligt de wijk Lievenspolder. De twee wijken 

worden van elkaar gescheiden door de Dokweg. In 

het zuiden grenst Triniteit aan de wijk Zuiderpark en 

in het oosten aan Katspolder. Ten westen ligt een 

bedrijventerrein wat grenst aan het kanaal Gent 

Terneuzen. De ligging van Triniteit in de stad 

Terneuzen is weergegeven in figuur 8.  
 

 

Figuur 8: Topografische kaart Terneuzen. Triniteit is rood 

omcirkeld. Bron: Kadaster, 2012. 

 

 
5.3.1  ONTSTAANSGESCHIEDENIS 
In de periode na de Tweede Wereldoorlog maakte 

Terneuzen een economische groei door. Langs het 

kanaal tussen Gent en Terneuzen vestigden zich 

overslagbedrijven en bedrijven in de chemische 

industrie. Deze bedrijven zorgden voor een grote 

werkgelegenheid. Hierdoor werden in Terneuzen in 

hoog tempo wijken gebouwd om werknemers aan te 

trekken en te vestigen. Één van de wijken die werd 

ontwikkeld is Triniteit. 

Het stedenbouwkundig plan voor Triniteit 

was ontwikkeld door Kuiper/Gouwetor/Ranitz te 

Rotterdam en bestond uit de ontwikkeling van 634 

huurwoningen en 176 koopwoningen. De wijk werd 

gekenmerkt door voornamelijk eengezinswoningen 

en galerijflats en minimaal openbaar groen. Begin 

jaren negentig werden in Triniteit huurwoningen 

verkocht om in te spelen op de stijgende vraag naar 

koopwoningen.  

 

5.3.2  WIJKAANPAK TRINITEIT 
Eind jaren negentig stond Triniteit bekend als een 

probleemwijk. De woningen in de wijk waren van 

een lage fysieke kwaliteit, waardoor veel woningen 

niet meer aansloten bij de woningvraag. Doordat de 

woningmarkt van Terneuzen ontspannen is ontstond 

in Triniteit woningleegstand, met name in de sociale 

woningvoorraad. De leegstand in de huurwoningen 

werd versterkt door de relatief goedkope 

koopwoningprijzen in Terneuzen. Hierdoor 

begonnen starters op de woningmarkt hun 

wooncarrière in een koopwoning in plaats van in een 

gangbare huurwoning. De woningleegstand zorgde 

voor een toename van de onveiligheid in de wijk.  

Triniteit had daarnaast te maken met een 

hoge doorstroomsnelheid van huishoudens uit de 

wijk. Bewoners die een stap konden maken in hun 

wooncarrière verhuisden uit de wijk. Dit resulteerde 

in een onstabiele bevolkingssamenstelling. 

Een ander probleem in Triniteit is de 

clustering die had plaatsgevonden van huishoudens 

met een laag inkomen. 

Eind jaren negentig werd besloten om de 

wijk te herstructureren vanwege de bovengenoemde 

problematiek.  

Het herontwikkelingsplan voor Triniteit 

werd opgesteld door het Bredase bureau Compositie 

5 Stedenbouw (c5s). De doelstelling van het plan 
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bestond uit het herstellen van de leefbaarheid in de 

wijk door het oplossen van sociale en ruimtelijke 

problemen. Het ultieme doel was de om de wijk om 

te vormen tot een verrijking voor de stad en tot een 

voorbeeld voor andere naoorlogse wijken in 

Terneuzen. 

De fysieke ingrepen voor de wijk Triniteit 

bestonden uit de sloop van woningen om ruimte te 

creëren voor een nieuwe ruimtelijk structuur zodat 

de wijk een nieuwe identiteit zou krijgen. De 

verdunning van de woningvoorraad werd bereikt 

door de sloop van 256 huurwoningen, voornamelijk 

galerijflats en 4 koopwoningen. De gecreëerde 

ruimte werd opgevuld met een centraal plein, 

openbaargroen en 71 gedifferentieerde 

koopwoningen. Hierdoor steeg het aandeel 

koopwoningen van 22 naar 39 procent. De 

toegevoegde woningsoorten zijn vrijstaande, 

vrijstaand geschakelde en 2-onder-een-

kapwoningen.  

Naast de ingegrepen in de woningvoorraad 

is er ingegrepen in de openbare ruimte in Triniteit. 

Volgens het herontwikkelingsplan dient het nieuwe 

centrale plein een samenbindende functie te hebben 

binnen de wijk. Het plein moest met name fungeren 

als een ruimte waar wijkbewoners met verschillende 

etnische achtergronden elkaar ontmoeten. Het 

openbaar groen binnen de wijk dient te zorgen voor 

een aantrekkelijkere woonomgeving. 

Op de luchtfoto’s in figuur 9 zijn de fysieke 

veranderingen, gepleegd door de herstructurering, 

goed zichtbaar. De bovenste foto geeft de oude 

situatie weer en de onderste de meest recente 

situatie. Met name in het midden van de wijk is te 

zien hoe bebouwing heeft plaats gemaakt voor 

openbaar groen en het centrale plein. 

Om de sociale structuur in de wijk te 

verbeteren is er een periodieke wijktafel opgericht. 

Een wijktafel is een bewonersbijeenkomst waarvoor 

alle wijkgenoten door de gemeente worden 

uitgenodigd. Tijdens een wijktafel gaan de gemeente 

en de woningcorporatie in gesprek met de 

wijkbewoners met als doel kleine problemen in de 

wijk aan te pakken en op te lossen. De wijktafel dient 

uiteindelijk te leiden tot een groter veiligheidsgevoel 

en een stijging van de sociale cohesie in de wijk.  

De herstructureringsmaatregelen zijn 

gestart in 2002 en afgerond in 2004. Volgens 

ramingen heeft de herstructurering € 11,8 miljoen 

gekost. Hiervan is circa 0,72 miljoen euro door het 

rijk gesubsidieerd.  

 

 

 

 
 

 
Figuur 9: Luchtfoto’s Triniteit. Bovenste luchtfoto: situatie voor 

herstructurering. Onderste luchtfoto: situatie na herstructurering.  
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5.3.3  TRINITEIT IN CIJFERS 
Van Triniteit zijn statische gegevens beschikbaar bij 

het CBS en ABF research. Deze gegevens vormen in 

het volgende hoofdstuk controlegegevens om de 

representativiteit van de steekproef voor de gehele 

populatie te bepalen. De gegevens zullen in deze 

paragraaf worden uitgezet tegen over cijfers van 

Terneuzen als geheel.  

 

Van de 645 woningen in Triniteit zijn er 355 (55%) 

huurwoningen en 290 (45%) koopwoningen. 

Vergeleken met het gemeentelijk gemiddelde 

(26,5%) ligt het aandeel huurwoningen in Triniteit 

fors hoger (zie tabel 4). Een mogelijke verklaring 

voor dit grote verschil is het buitengebied van 

Terneuzen. In de dorpskernen in het buitengebied 

bevinden zich minder huurwoningen dan 

koopwoningen. Dit kan leiden tot een vertekend 

beeld. 

 

 Triniteit Terneuzen 

Eigendomsvorm % Abs. % Abs. 

Huurwoningen 55 355 26,5 6.919 

Koopwoningen 45 290 73,5 19.147 

Tabel 4: Eigendomsvorm woning in percentage (%) en absolute 

aantallen (Abs.) van Triniteit & Terneuzen. Bron: CBS, 2012 

 

Het merendeel van de woningvoorraad (82%) in 

Triniteit is gebouwd voor de herstructurering. Het 

overige aandeel is gebouwd tijdens de 

herstructureringsmaatregelen of behoort toe aan de 

uitbreiding van verzorgingtehuis de Blide. 

Begin juni 2013 stonden er in Triniteit, 

volgens Funda, 24 woningen te koop. Dit is circa 

8,2% van het totaal aantal koopwoningen in Triniteit. 

In Terneuzen stonden 497 woningen te koop. Dit is 

circa 2,6% van het totaal aantal woningen in de 

koopsector. In Triniteit waren begin juni 2013 geen 

huurwoningen beschikbaar. 

De 645 huishoudens in Triniteit bestaan 

totaal uit 1435 personen (CBS, 2012). Van de 645 

huishoudens is 44 % een eenpersoonshuishouden 

(zie tabel 5). Ongeveer 21% van de huishouden 

bestaat uit meerpersoonshuishoudens zonder 

kinderen. Het overige aandeel (35%) bestaat uit 

huishoudens met kinderen. Vergeleken met 

Terneuzen ligt het aandeel eenpersoonshuishoudens 

in Triniteit hoger. Het aandeel meerpersoons-

huishoudens zonder kinderen ligt in Triniteit lager 

dan gemiddeld in Terneuzen.  
 

 Triniteit Terneuzen 

Huishoudentype % Abs. % Abs. 

Eenpersoons- 

huishouden 

45 290 33,3 8.293 

Huishouden met 

kinderen 

35 129 31,5 7.840 

Meerpersoonshuishou- 

den zonder kinderen 

20 225 35,1 8.743 

Tabel 5: Huishoudenssamenstelling in percentage (%) en absolute 

aantallen (Abs.) van Triniteit & Terneuzen. Bron: CBS, 2012 

 

Het merendeel van de bevolking van Triniteit bevindt 

zich in de leeftijdsklasse 25-44 jaar. De kleinste groep 

qua leeftijdklasse is de groep tussen de 15-24 jaar. 

De verdeling van de bewoners van Terneuzen en 

Triniteit in leeftijdsklassen is weergegeven in tabel 6. 

  

 Triniteit Terneuzen 

Leeftijdsklasse % Abs. % Abs. 

0-14 jaar 19 273 16 8.690 

15-24 jaar 12 172 11 5.470 

25-44 jaar 26 373 24 12.620 

45-64 jaar 21 302 31 16.335 

> 65 jaar 21 302 18 9.215 

Tabel 6: Leeftijdsopbouw bevolking in percentage (%) en absolute 

aantallen (Abs.) van Triniteit & Terneuzen. Bron: CBS, 2012 

 

Vergeleken met de stad Terneuzen heeft Triniteit 

veel bewoners met een laag inkomen en weinig 

bewoners met een hoog inkomen (zie tabel 7). Het 

aandeel huishoudens dat afhankelijk is van een 

bijstandsuitkering ligt in Triniteit hoger dan in 

Terneuzen. In Terneuzen waren 37 per 1000 

huishoudens aangewezen op een bijstandsuitkering. 

In Triniteit lag dit aandeel op 123 per 1000 (CBS, 

2011).  
 

 Triniteit Terneuzen 

Inkomensklasse % Abs. % Abs. 

Laag inkomen 56 361 42 10.439 

Midden inkomen 36 232 41 10.190 

Hoog inkomen 8 52 17 4.225 

Tabel 7: Inkomensverdeling in percentage (%) en absolute 

aantallen (Abs.) van Triniteit & Terneuzen. Bron: CBS, 2012 
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6. 
  

DE STEEKPROEF 

  Dit hoofdstuk begint met een toelichting op het veldwerk. In de tweede paragraaf wordt de 

samenstelling van de steekproef toegelicht, waarna de representativiteit van de steekproef 

bepaald wordt.  

 

6.1 VELDWERKVERSLAG           
 

Op maandag 24 juni zijn tussen 10.00 en 15.00 uur 

de begeleidende brieven en de vragenlijsten in 

Triniteit verspreid. Huishoudens wonend in Triniteit 

is de mogelijkheid geboden om de vragenlijst 

uiterlijk 8 juli 2013 ingevuld te retourneren ofwel 

online in te vullen. Tijdens de verspreiding hebben 

zich geen bijzonderheden voorgedaan.  

 

Naar aanleiding van de verstuurde uitnodigingen en 

vragenlijsten hebben in eerste instantie 93 

huishoudens hun medewerking verleend. Na 8 juli 

zijn nog acht vragenlijsten nagestuurd (waarschijnlijk 

door huishoudens die in de periode tussen 24 juni en 

8 juli op vakantie waren). Dit betekent dat het totaal 

aantal geretourneerde vragenlijsten 101 is. Dit geeft 

een responspercentage van 19,3%. 

 
 

 
Figuur 10: Dagoverzicht aantal geretourneerde vragenlijsten 

 

Van het totaal aantal geretourneerde vragenlijsten 

zijn er drie onvolledig, doordat alleen de voorpagina 

is ingevuld. Deze drie vragenlijsten zijn vanwege te 

veel ontbrekende waardes niet in de analyse 

verwerkt. 

 

In figuur 10 is weergegeven op welke dagen de 

vragenlijsten retour zijn gekomen. Uit de figuur blijkt 

dat het merendeel van de vragenlijsten is 

teruggekomen binnen een week na verspreiding. 

Opmerkelijk is de piek op donderdag 27 juni.  

 

Van de 101 huishoudens die hebben deelgenomen 

aan het onderzoek hebben er elf de online versie van 

de vragenlijst ingevuld. Een mogelijke verklaring 

voor het laag aantal ingevulde online vragenlijsten is 

de reeds bijgevoegde papieren versie. Huishoudens 

die de begeleidende brief doorlezen, bladeren 

hoogst waarschijnlijk de vragenlijst door om inzicht 

te krijgen in de vragen. Het direct aanstrepen van de 

antwoorden, tijdens het doorbladeren, kost minder 

tijd dan het openen van de online versie van de 

vragenlijst. De wat lastige formulering van de 

internetlink naar de vragenlijst is een mogelijke 

andere verklaring voor de lage online respons.  
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6.2 DE SAMENSTELLING VAN DE STEEKPROEF        
 
Uit de vorige paragraaf is gebleken dat niet alle 

huishoudens in Triniteit hebben deelgenomen aan 

het onderzoek. Hierdoor is er sprake van een 

steekproef.  

Aan de hand van selectie-variabelen kan de 

samenstelling en de representativiteit van de 

steekproef bepaald worden. De gebruikte selectie-

variabelen in dit onderzoek zijn: eigendomsvorm van 

de woning, huishoudenssamenstelling, huishoud- 

inkomen, leeftijdsklasse en de bevolkingsgroep 

waaraan men zich het meest verwant voelt.  

Om de representativiteit van de steekproef 

te bepalen is gebruik gemaakt van de Chi-kwadraat 

methode. Hierbij worden data van de selectie-

variabelen uit de steekproef uitgezet tegenover 

vergelijkingscijfers van de gehele populatie van 

Triniteit. De gevonden resultaten en de significantie 

(α ≤ 5%) van de selectie variabele zullen kort worden 

toegelicht. Een uitgebreide berekening van de 

representativiteit met behulp van de Chi-kwadraat 

methode is bijgevoegd in bijlage C. Deze berekening 

is gecontroleerd met behulp van SPSS.  

 

Wat betreft de eigendomsvorm van de woning zitten 

er meer huishoudens die wonen in een koopwoning 

(57%) in de steekproef dan huishoudens die wonen 

in een huurwoning (43%). Voor deze variabele is de 

steekproef representatief voor de gehele populatie 

(X
2
=0,8; df= 1; n.s.). 

Het in figuur 11 weergegeven bovenste 

cirkeldiagram geeft de huishoudenssamenstelling 

weer van de respondenten. Uit het diagram blijkt dat 

het aandeel eenpersoons- (31%), tweepersoons-

huishoudens (33%) en paren met kind(eren) (28%) in 

de steekproef elkaar niet veel ontlopen. Het aandeel 

alleenstaanden met kind(eren) in de steekproef ligt 

lager, namelijk op 6%. De ingevulde antwoorden bij 

de optie anders zijn: “oma met kleinkind” en 

“gescheiden en de kinderen wonen om de week bij 

mij”. Deze twee antwoorden zijn ondergebracht bij 

“alleenstaand met kind(eren)”. Uit de Chi-kwadraat 

toets blijkt dat de steekproef significant afwijkt van 

de gehele populatie (X2=7,8; df= 2; p= ≤ 0,05). 

De afwijking in de selectie-variabele 

huishoudenssamenstelling zit voornamelijk in de 

eenpersoonshuishoudens, doordat minder 

eenpersoonshuishoudens dan verwacht mag worden 

de vragenlijst hebben ingevuld. Een mogelijke 

verklaring voor deze ondervertegenwoordiging kan 

zijn dat eenpersoonshuishoudens minder (vrije) tijd 

doorbrengen in de woning en hierdoor minder tijd 

hebben om de vragenlijst in te vullen.  

Het middelste cirkeldiagram in figuur 11 

geeft het aandeel huishoudens naar inkomensklasse 

weer. Het merendeel van de respondenten (27%) 

geeft aan dat het inkomen privé is en wil dit dus niet 

noemen. Het aandeel huishoudens met een laag 

 

Figuur 11: Cirkeldiagrammen van verdeling huishoudens-

kenmerken in steekproef. 
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inkomen (lager dan € 1.500,-) (17%) en huishoudens 

met een hoog inkomen (boven de € 3.000,-) (14%) 

ligt dicht bij elkaar. Voor deze selectie-variabele 

geldt dat de steekproef afwijkt van de gehele 

populatie (X2=8,7; df= 2; p = ≤ 0,05). Uit de 

representativiteitanalyse blijkt dat huishoudens met 

een midden en hoog inkomen oververtegen- 

woordigd zijn in de steekproef. Huishoudens met 

een laag inkomen zijn in de steekproef onder- 

vertegenwoordigd. De 22 huishoudens die hun 

inkomen als privé beschouwen zijn niet in de 

representativiteitanalyse meegenomen.  

Het onderste cirkeldiagram in figuur 11 

geeft de leeftijdsklasse weer waarin een respondent 

valt. Het aandeel respondenten tussen de 65-75 jaar 

is het hoogst (25%), gevolgd door de leeftijdsklasse 

45-54 jaar met 22%. Het laagste aandeel 

respondenten in de steekproef bevindt zich in de 

leeftijdsklasse jonger dan 25 jaar (6%). Het aandeel 

respondenten in de leeftijdsklassen 25-34 jaar (10%), 

35-44 jaar (15%), 55-64 jaar (11%) en > 75 jaar (11%) 

ontloopt elkaar niet veel. Voor de variabele 

leeftijdsklasse is de steekproef representatief voor 

de onderzoekspopulatie (X
2
=6,1; df= 3; n.s.). 

Doordat het aandeel respondenten boven 

de 65 jaar hoog ligt, ligt ook het aandeel 

huishoudens waarop de arbeidsmarktsituatie 

“Gepensioneerd of VUT” het meest van toepassing is 

hoog (32,7%). Hieruit blijkt dat deze groep meer 

vertegenwoordigd is in de steekproef dan andere 

groepen (zie voor een verdere beschrijving van deze 

variabele paragraaf 6.5). Het bepalen van de 

representativiteit van deze variabele is vanwege het 

ontbreken van controlegegevens niet mogelijk.  

86 % van de respondenten in dit onderzoek 

voelt zich het meest verwant aan de Nederlandse 

bevolkingsgroep. 7% van de respondenten voelt zich 

het meest verwant aan de Turkse bevolkingsgroep. 

De overige 7 % voelt zich het meest verwant aan een 

overige bevolkingsgroep die niet als antwoordniveau 

was geformuleerd. Overige bevolkingsgroepen die 

worden genoemd zijn; Belgische, Griekse, Poolse, 

Nigeriaanse en Thaise.  

 Er zijn geen goede controlegegevens 

beschikbaar voor het bepalen van de 

representativiteit van de selectie-variabele “verwant 

voelen aan een bepaalde bevolkingsgroep”. Wel zijn 

er gegevens beschikbaar over de etniciteit van de 

bevolking van Terneuzen. Om een beeld te vormen 

van de representativiteit van de steekproef voor de 

verschillende etnische achtergronden is gebruikt 

gemaakt van deze data. Hierbij wordt wel benadrukt 

dat niet hoeft te betekenen dat een persoon die 

etnisch gezien tot een bepaalde bevolkingsgroep 

hoort zich ook het meest verwant voelt aan dezelfde 

groep. Uit de controlegegevens blijkt dat een 

aanzienlijk deel (47%) van Triniteit een allochtone 

achtergrond heeft (wanneer minstens 1 ouder niet in 

Nederland is geboren). In de steekproef ligt het 

percentage respondenten dat zich het meest 

verwant voelt aan een allochtone bevolkingsgroep 

op 14%. Uit de Chi-kwadraat methode blijkt dat de 

steekproef niet representatief is voor de variabele 

(X
2
=42,1; df= 1; p= ≤ 0,05). Dit komt doordat 

autochtonen oververtegenwoordigd en allochtonen 

ondervertegenwoordigd zijn in de steekpoef.  
 

Een overzicht van de geobserveerde frequenties in 

de steekproef en verwachte frequenties van de 

populatie van Triniteit is weergegeven in tabel 8. Uit 

de representativiteitstesten van de weergegeven 

variabelen kan worden geconcludeerd dat de 

resultaten uit dit onderzoek meer van toepassing zijn 

op autochtonen dan allochtonen. Daarnaast zullen 

de resultaten meer van toepassing zijn op 

meerpersoons- dan eenpersoonshuishoudens.  
 

 Steek- 

proef  

Populatie X
2
 P-waarde 

Koopwoning 57 % 52 %   

Huurwoning 44 % 48 % 0.8 n.s. 

Eenpersoonshuishoudens 31 % 45 %   

- met kind(eren) 35 % 30 %   

- zonder kind(eren) 33 % 25 % 7.8 0.02* 

< 25 jaar  6 %  3 %   

24-44 jaar 26 % 28 %   

45-64 jaar 33 % 38 %   

> 65 jaar 36 % 31 % 6.1 n.s. 

Laag inkomen 40 % 56 %   

Midden inkomen 46 % 33 %   

Hoog inkomen 15 % 11 % 8.7 0.03* 

Autochtoon 86 % 53 %   

Allochtoon 14 % 47 % 42.1 0.00* 

Tabel 8: Overzicht frequentie in steekproef en verwachte frequentie in populatie 

in %. De variabelen met een n.s. P-waarde zijn representatief voor de populatie. 
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Figuur 12: Histogram van gemiddelde score

 

7. 
  

ANALYSES
  In de eerste vier paragrafen

variabelen. Paragraaf 7.5 en 7.6

7.7 bevat multivariate analyse

toegevoegd die weergeeft welke variabelen en relaties in de paragraaf worden toegelicht.

7.1 BESCHRIJVENDE ANALYSE
 
Om wijkbinding in dit onderzoek te meten is een 

index gebruikt die bestaat uit 14 items, zoals 

weergegeven in paragraaf 5.2. 

homogeniteit geanalyseerd. Uit de analyse blijkt dat 

de homogeniteit goed is (Cronbach’s 

volledige uitwerking van de homogeniteitstest is 

bijgevoegd in bijlage D. In deze bijlage zijn ook de 

homogeniteitstesten van de andere gebruikte 

indexen toegevoegd.  

De afzonderlijke scores per item per 

huishouden zijn bij elkaar opgeteld. Het delen van 

deze totaalscore door het aantal items (14) geeft de 

gemiddelde score voor de wijkbinding per 

huishouden weer. Hierbij is 1 de laagste score en 5 

de hoogste score. De gemiddelde scores worden in 

de verdere analyses gebruikt als waardes voor de 

afhankelijke variabele wijkbinding van huishoudens. 

De index is met behulp van een histogram met een 

normaalcurve geanalyseerd. Hieruit

variabele wijkbinding bij benadering

e score wijkbinding per huishouden. 1 is laag en 5 is hoog. (N:98,ẋ: 3,06 en sd: 0,89)

NALYSES & RESULTATEN
eerste vier paragrafen worden beschrijvende analyses gegeven van de af

Paragraaf 7.5 en 7.6 bevatten de resultaten van de bivariate data

multivariate analyses. Ter verduidelijking is bij het begin van iedere

toegevoegd die weergeeft welke variabelen en relaties in de paragraaf worden toegelicht.

ESCHRIJVENDE ANALYSE WIJKBINDING   

Om wijkbinding in dit onderzoek te meten is een 

index gebruikt die bestaat uit 14 items, zoals 

weergegeven in paragraaf 5.2. De index is op 

Uit de analyse blijkt dat 

Cronbach’s α = 0,89). Een 

twerking van de homogeniteitstest is 

bijgevoegd in bijlage D. In deze bijlage zijn ook de 

homogeniteitstesten van de andere gebruikte 

De afzonderlijke scores per item per 

huishouden zijn bij elkaar opgeteld. Het delen van 

ore door het aantal items (14) geeft de 

gemiddelde score voor de wijkbinding per 

huishouden weer. Hierbij is 1 de laagste score en 5 

de hoogste score. De gemiddelde scores worden in 

de verdere analyses gebruikt als waardes voor de 

jkbinding van huishoudens. 

is met behulp van een histogram met een 

normaalcurve geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de 

bij benadering normaal 

verdeeld is. 

 In figuur 12 is de frequentieverdeling voor 

wijkbinding grafisch weergegeven. De g

wijkbinding is 3,06 (SD: 0,89), wat een neutrale 

wijkbinding inhoudt.  

De veertien items zijn afzonderlijk 

geanalyseerd om opvallende zaken op 

bijlage E voor de frequenties per item). 

items is een positief beeld waar te nemen

Bijvoorbeeld bij het item “ik ken deze wijk goed” 

heeft meer dan de helft van de respondenten 

aangegeven het eens te zijn met de stelling. Bij de 

items “trots op de wijk” en “de

mezelf” geven de meeste respondenten

dat ze het oneens zijn met de stelling. Opmerkelijk 

om te zien (voor beleidsmakers) is dat circa de helft 

van de respondenten het gevoel heeft geen invloed 

te hebben op wat er in de wijk gebeurt, terwijl toch 

een vierde van de respondenten aangeeft betrokken 

te willen zijn bij de wijk. 

: 3,06 en sd: 0,89) 

RESULTATEN 
beschrijvende analyses gegeven van de af- en onafhankelijke 

bivariate data-analyses. Paragraaf 

iedere paragraaf een figuur 

toegevoegd die weergeeft welke variabelen en relaties in de paragraaf worden toegelicht. 

     

is de frequentieverdeling voor 

wijkbinding grafisch weergegeven. De gemiddelde 

: 0,89), wat een neutrale 

De veertien items zijn afzonderlijk 

geanalyseerd om opvallende zaken op te sporen (zie 

frequenties per item). Bij de meeste 

items is een positief beeld waar te nemen 

Bijvoorbeeld bij het item “ik ken deze wijk goed” 

heeft meer dan de helft van de respondenten 

aangegeven het eens te zijn met de stelling. Bij de 

items “trots op de wijk” en “deze wijk is een deel van 

mezelf” geven de meeste respondenten echter aan 

oneens zijn met de stelling. Opmerkelijk 

om te zien (voor beleidsmakers) is dat circa de helft 

van de respondenten het gevoel heeft geen invloed 

te hebben op wat er in de wijk gebeurt, terwijl toch 

een vierde van de respondenten aangeeft betrokken 
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7.2 BESCHRIJVENDE ANALYSE GEPERCIPIEERDE WOONCARRIÈRE    
 
Zoals de miniatuurweergave van het conceptueel 

model rechtsboven illustreert staat in deze paragraaf 

de gepercipieerde wooncarrière centraal. 

 

Dertig huishoudens hebben aangegeven over 

verhuisplannen te beschikken. Dit is 30,6% van alle 

huishoudens in de steekproef. In het WoON 2012 

wordt vermeld dat 27,8% van alle huishoudens in 

Nederland verhuisplannen heeft. Het percentage in 

de steekproef ligt iets hoger ten opzichte van het 

WoON. In het WoON is geen opsplitsing gemaakt 

tussen het aandeel verhuisgeneigde huishoudens in 

verschillende woningmarktgebieden, terwijl het 

denkbaar is dat er regionale verschillen zijn. Uit een 

eerder onderzoek van het PBL is namelijk gebleken 

dat het aandeel verhuisgeneigde huishoudens in 

Zeeuws-Vlaanderen veel kleiner is dan het landelijk 

gemiddelde (De Jong e.a., 2008). Dit wordt bevestigd 

door een onderzoek van het Zeeuwse onderzoeks-

bureau Scoop (2009). Hierin is vastgesteld dat 19% 

van alle huishoudens in Terneuzen verhuisplannen 

heeft. Dit betekent dat het aandeel van 30,6% 

verhuisgeneigde huishoudens in de wijk vrij hoog is.  

Aan de huishoudens met verhuisplannen is 

gevraagd binnen welke termijn men denkt te 

verhuizen. Hieruit blijkt dat maar weinig 

huishoudens (10%) binnen 1 jaar wil verhuizen. Dit is 

weergegeven in figuur 13. Uit de figuur blijkt verder 

dat een derde van de verhuisgeneigde huishoudens 

denkt te verhuizen binnen 1-2 jaar en binnen 5-10 

jaar. Het overige aandeel van de huishoudens met 

verhuisplannen wil binnen 2-5 jaar verhuizen. 

  

 
Figuur 13: Gewenste verhuistermijn van verhuisgeneigde 

huishoudens in de steekproef in procenten (n=30). 

Een belangrijke variabele bij de gepercipieerde 

wooncarrière is de locatie van de verhuizing. Zoals 

reeds gesteld in hoofdstuk drie is het voor de 

stabiliteit van de wijk van belang dat huishoudens bij 

een verhuisbeweging doorstromen binnen de wijk. 

Uit de verkregen data blijkt dat van de dertig 

huishoudens met verhuisplannen, drieëntwintig 

zeker uit de wijk willen verhuizen (dit is 23,5% van 

het totaal aantal huishoudens in de steekproef). De 

overige zeven huishoudens weten nog niet 

waarheen de verhuizing plaats moet vinden. Een 

opvallende constatering is dat geen enkel 

huishouden met verhuisplannen aangeeft te willen 

verhuizen binnen de wijk. Dit kan worden 

geïnterpreteerd als dat het merendeel van de 

huishoudens met verhuisplannen de wijk ziet als een 

tussenstap in de wooncarrière. 

 

De laatste variabele is de belangrijkste verhuisreden 

voor een verhuizing buiten de wijk. De belangrijkste 

reden, aangegeven door negen huishoudens met 

verhuisplannen, voor een verhuizing buiten Triniteit 

is de “onveiligheid in de wijk” (zie tabel 9). Dit wordt 

gevolgd door de verhuisreden “overlast door 

wijkbewoners”. Drie huishoudens geven aan dat ze 

willen verhuizen uit de wijk door een “veranderende 

samenstelling” van de wijkbevolking of “het 

woningaanbod in de wijk”. Dit verklaart de gewenste 

verhuisbeweging naar buiten de wijk, aangezien dit 

verhuisredenen zijn met de wijk als belangrijkste 

verhuismotief. Andere verhuisredenen, waarbij 

wijkkenmerken niet het belangrijkste verhuismotief 

zijn, zijn: gezondheidsredenen, emigratie en 

financiële oorzaken. 
 

Onveiligheid in de wijk 9x 

Overlast door andere wijkbewoners 7x 

Geen geschikt woningaanbod 3x 

Veranderende samenstelling wijkbevolking 3x 

Gezondheid 2x 

Emigratie 1x 

Financiële oorzaken 1x 

Werk 1x 

Combinatie van alles 1x 

Tabel 9: Frequenties van belangrijkste verhuismotief (n=28)  

10%

34%

23%

33%

Verhuistermijn

Binnen 1 jaar

Binnen 1-2 jaar

Binnen 2-5 jaar

Binnen 5-10 jaar
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7.3 BESCHRIJVENDE ANALYSE
 
Zoals de miniatuurweergave van het conceptueel 

model aangeeft worden in deze paragraaf de 

huishoudenskenmerken beschreven. Het gaat hierbij 

om de variabelen die in het definitief conceptueel 

model zijn opgenomen. Dit zijn huishoudinkomen, 

arbeidsmarktsituatie, huishoudenssamenstelling,

leeftijd, woonduur, participatiegraad, verwantschap 

aan een bevolkingsgroep, eigendomsvorm woning 

en waardering huidige woning. De variabelen die in 

paragraaf 6.2 zijn behandeld zullen worden 

samengevat. De frequentietabellen 

bijgevoegd in bijlage E.  

 

In paragraaf 6.2 is de inkomensverdeling in de 

steekproef beschreven. Hieruit blijkt dat het 

aandeel respondenten (31%) een netto huishoud

inkomen heeft wat lager ligt dan € 1500,

Voor de verdere analyses zullen de waardes worden 

ingedeeld in inkomensklassen, namelijk

midden en hoog, zoals gehanteerd bij het bepalen 

van de representativiteit. Voor een verdeling naar 

inkomensklassen wordt verwezen naar tabel 8.

 

Zoals gebleken in paragraaf 6.2 is

(32,7%) van de respondenten gepensioneerd of met 

de VUT. Waarschijnlijk komt dit doordat deze 

huishoudens meer tijd hebben om de vragenlijst in 

te vullen. 30% van de respondenten heeft betaald 

werk van meer dan 20 uur per week en 11% van de 

respondenten heeft betaald werk van minder dan 20 

uur per week. 4% van de respondenten he

aangegeven dat ze onbetaald werk verrichten of 

werkzoekend zijn. Circa 7% van 

geeft aan arbeidsongeschikt te zijn.

Uit de data blijkt dat 59 respondenten een 

partner hebben. Van de 59 partners heeft circa de 

helft betaald werk als voornaamste bezigheid. Deze 

huishoudens bestaan dus uit tweeverdieners. Dit 

beeld komt overeen met het WoON 2012, waarin 

bijna de helft van de paren aangeeft tweeverdieners 

te zijn. Uitgezet tegen over de gehele steekproef 

betekent dit dat een derde van de huishoudens in de 

steekproef tweeverdieners zijn. 

ESCHRIJVENDE ANALYSE HUISHOUDENSKENMERKEN 

Zoals de miniatuurweergave van het conceptueel 

worden in deze paragraaf de 

huishoudenskenmerken beschreven. Het gaat hierbij 

de variabelen die in het definitief conceptueel 

huishoudinkomen, 

huishoudenssamenstelling, 

leeftijd, woonduur, participatiegraad, verwantschap 

eigendomsvorm woning 

De variabelen die in 

paragraaf 6.2 zijn behandeld zullen worden 

De frequentietabellen per variabele zijn 

In paragraaf 6.2 is de inkomensverdeling in de 

. Hieruit blijkt dat het grootste 

een netto huishoud- 

€ 1500,- per maand. 

Voor de verdere analyses zullen de waardes worden 

, namelijk: laag, 

hoog, zoals gehanteerd bij het bepalen 

Voor een verdeling naar 

en naar tabel 8.  

Zoals gebleken in paragraaf 6.2 is het merendeel 

ten gepensioneerd of met 

Waarschijnlijk komt dit doordat deze 

huishoudens meer tijd hebben om de vragenlijst in 

30% van de respondenten heeft betaald 

werk van meer dan 20 uur per week en 11% van de 

respondenten heeft betaald werk van minder dan 20 

respondenten heeft 

aangegeven dat ze onbetaald werk verrichten of 

 de respondenten 

aan arbeidsongeschikt te zijn. 

59 respondenten een 

partner hebben. Van de 59 partners heeft circa de 

betaald werk als voornaamste bezigheid. Deze 

huishoudens bestaan dus uit tweeverdieners. Dit 

overeen met het WoON 2012, waarin 

paren aangeeft tweeverdieners 

te zijn. Uitgezet tegen over de gehele steekproef 

betekent dit dat een derde van de huishoudens in de 

Uit de beschreven steekproefsamenst

naar voren dat het meest voorkomende 

huishoudenstype in de steekproef

huishoudens zonder kinderen zijn. Daarnaast blijkt 

dat 35,8% van de huishoudens

thuiswonenden kind(eren)

 

Uit de verdeling naar leeftijd van de respondent 

blijkt dat de grootste leeftijdsklasse de klasse 65

jaar is. De leeftijdsklasse met het minst aantal 

respondenten is de klasse 

Voor de partners van de respondenten 

geldt dat de meeste partners (24,6%) 

leeftijdsklasse 65-75 jaar 

>75 jaar (5%). De leeftijdsklassen 

jaar bevatten beide circa 19,7

 

De variabele woonduur is 

door een piek aan de linkerkant van

In figuur 14 is een histogram weergegeven 

van de woonduur in de wijk van de huishoudens in 

de steekproef. De mediaan bij de variabele 

woonduur is 13 jaar. Het maximum aantal jaren dat 

een respondent in Triniteit woont is 55 jaar en 

minimum is 1 jaar. De meest voorkomende 

woonduur is 10 jaar. Mogelijk zijn dit

die wonen in een woning 

herstructurering van de wijk
  

Figuur 14: Histogram van de woonduur van de huishoudens in de steekproef 

(N: 97; mediaan is 13 jaar) 

     

Uit de beschreven steekproefsamenstelling komt 

naar voren dat het meest voorkomende 

type in de steekproef tweepersoons- 

huishoudens zonder kinderen zijn. Daarnaast blijkt 

huishoudens in de steekproef 

) heeft.  

leeftijd van de respondent 

blijkt dat de grootste leeftijdsklasse de klasse 65-75 

De leeftijdsklasse met het minst aantal 

 jonger dan 25 jaar.  

Voor de partners van de respondenten 

e meeste partners (24,6%) vallen in de 

 en het minst in de klasse 

De leeftijdsklassen 35-44 jaar en 45-54 

19,7% van alle partners.  

 scheef verdeeld. Dit komt 

door een piek aan de linkerkant van de verdeling.  

is een histogram weergegeven 

van de woonduur in de wijk van de huishoudens in 

mediaan bij de variabele 

Het maximum aantal jaren dat 

een respondent in Triniteit woont is 55 jaar en het 

minimum is 1 jaar. De meest voorkomende 

Mogelijk zijn dit huishoudens 

 die gebouwd is tijdens de 

herstructurering van de wijk, circa 10 jaar geleden. 

 
Histogram van de woonduur van de huishoudens in de steekproef  



 

Over het algemeen kan worden gesteld dat 

er een grote spreiding in de woonduur aanwezig is. 

Wanneer de ruwe data worden 

twee klassen, voor en na de herstructurering

jaar en > 10 jaar), blijkt dat het merendeel (

de respondenten al voor de herstructurering in de 

wijk woont. Daartegenover staat een groep van 

van alle huishoudens met een woonduur 

gelijk aan 10 jaar. Deze groep

herstructurering in de wijk komen wonen.

 

De participatiegraad van een huishouden

door het optellen van het aantal activiteiten die een 

huishouden de afgelopen 12 maanden heeft 

ondernomen. Het aantal activiteiten waaraan een 

huishouden in de steekproef heeft deelgenomen is 

weergegeven in figuur 15.  

De variabele participatiegraad is scheef 

verdeeld. De modus is 0, wat betekent

merendeel van de huishoudens

genoemde activiteiten heeft ondernomen. Dit 

resulteert in een lage participatiegraad

maximum is 5 activiteiten (dit is 

participatiegraad). Deze participatiegraad is v

toepassing op vier huishoudens. Gesteld kan

dat de participatiegraad van de meeste huishoudens

in de steekproef laag is, doordat maar weinig 

activiteiten ondernomen zijn.  

Uit de analyse van de negen activiteiten 

blijkt dat geen activiteit door geen enkel huishouden 

is uitgevoerd. De minst uitgevoerde activiteiten zijn 

zelf wijkactiviteiten georganiseerd (3x), een actie

 

Figuur 15: Histogram van het aantal ondernomen activiteiten van 

de huishoudens in de steekproef (N: 97; de modus is 0

Over het algemeen kan worden gesteld dat 

er een grote spreiding in de woonduur aanwezig is. 

 hergecodeerd in 

herstructurering (≤ 10 

blijkt dat het merendeel (58%) van 

al voor de herstructurering in de 

. Daartegenover staat een groep van 42% 

woonduur korter of 

. Deze groep is na de 

komen wonen. 

van een huishouden is bepaald 

activiteiten die een 

huishouden de afgelopen 12 maanden heeft 

Het aantal activiteiten waaraan een 

heeft deelgenomen is 

De variabele participatiegraad is scheef 

, wat betekent dat het 

van de huishoudens geen van de 

genoemde activiteiten heeft ondernomen. Dit 

lage participatiegraad. Het 

(dit is een hoge 

Deze participatiegraad is van 

Gesteld kan worden 

dat de participatiegraad van de meeste huishoudens 

in de steekproef laag is, doordat maar weinig 

Uit de analyse van de negen activiteiten 

blijkt dat geen activiteit door geen enkel huishouden 

is uitgevoerd. De minst uitgevoerde activiteiten zijn 

iseerd (3x), een actie 

Histogram van het aantal ondernomen activiteiten van 

de modus is 0) 

georganiseerd (5x) en een klacht ingediend over het 

onderhoud aan woningen (5x). De activiteiten

het meest zijn uitgevoerd zijn inspraakavonden 

bijgewoond (27x), woonoverlast gemeld (25x) en 

deelgenomen aan sociale activiteiten

(23x), bijvoorbeeld Groen Uiterlijk Triniteit.

 

Zoals reeds beschreven in paragraaf 6.2 voelt het 

merendeel (86%) van de r

aan de Nederlandse bevolkingsg

beeld is te zien bij de eventuele partner van de 

respondent. 87% van de partners voelt zich verwant 

aan de Nederlandse bevolkingsgroep. 5% voelt zich 

verwant aan de Turkse bevolkingsgro

partners voelen zich het meest verwant aan een 

overige bevolkingsgroep.  

 

De laatste variabele is de waardering van de huidige 

woning. Iets meer dan de helft van de respondenten 

blijkt tevreden te zijn met de huidige woning, 

gevolgd door circa 22% procent van de huishoudens 

die tamelijk tevreden zijn

11% procent van de huishoudens in de steekproef is 

(tamelijk) ontevreden met de huidige woning.

 Met behulp van een Mann

is getest of er verschil zit in eigendomsvorm van de 

woning en de waardering van de woning door 

huishoudens in Triniteit

huurders in Triniteit minder tevreden zijn met h

woning dan kopers (z = -3,43;

 Dit beeld komt overeen met het WoON 

2009. Zoals gebleken in het WoON 2009 zijn 

huurders over het algemeen sneller ontevreden met 

hun woning dan kopers. 

tevreden met hun huidige woning, terwijl 81% van 

de huurders tevreden is met de won

2009, p. 67-68). 

 Voor Triniteit geldt dat de waardering van 

de woning samenhangt met de waardering van de 

sociale interactie met wijkgenoten

rangcorrelatie: ρ= 0,39; p ≤0,001).
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georganiseerd (5x) en een klacht ingediend over het 

onderhoud aan woningen (5x). De activiteiten die 

zijn uitgevoerd zijn inspraakavonden 

bijgewoond (27x), woonoverlast gemeld (25x) en 

deelgenomen aan sociale activiteiten voor de wijk 

beeld Groen Uiterlijk Triniteit. 

Zoals reeds beschreven in paragraaf 6.2 voelt het 

van de respondenten zich verwant 

aan de Nederlandse bevolkingsgroep. Hetzelfde 

beeld is te zien bij de eventuele partner van de 

respondent. 87% van de partners voelt zich verwant 

aan de Nederlandse bevolkingsgroep. 5% voelt zich 

bevolkingsgroep. De overige 

voelen zich het meest verwant aan een 

 

De laatste variabele is de waardering van de huidige 

woning. Iets meer dan de helft van de respondenten 

blijkt tevreden te zijn met de huidige woning, 

gevolgd door circa 22% procent van de huishoudens 

zijn met de huidige woning. 

rocent van de huishoudens in de steekproef is 

ontevreden met de huidige woning.  

Met behulp van een Mann-Whitney U-test 

of er verschil zit in eigendomsvorm van de 

de waardering van de woning door 

huishoudens in Triniteit. Uit de test blijk dat 

huurders in Triniteit minder tevreden zijn met hun 

3,43; p ≤ 0,05). 

Dit beeld komt overeen met het WoON 

2009. Zoals gebleken in het WoON 2009 zijn 

huurders over het algemeen sneller ontevreden met 

hun woning dan kopers. Van de kopers is 97% 

tevreden met hun huidige woning, terwijl 81% van 

de huurders tevreden is met de woning (WoON 

Voor Triniteit geldt dat de waardering van 

de woning samenhangt met de waardering van de 

met wijkgenoten (Spearman’s 

≤0,001). 



43 
 

7.4 BESCHRIJVENDE ANALYSE
  

In deze paragraaf worden de wijkkenmerken die 

opgenomen zijn in het conceptueel model 

geanalyseerd. Dit zijn de kenmerken

samenstelling, sociale interactie, familiecontacten en 

frequentie van dit contact, sociale veiligheid, wijk

voorzieningen en het interne en externe wijkimago. 

De frequentietabellen van deze variabelen zijn 

bijgevoegd in bijlage E. Daarnaast

onderlinge verbanden tussen wijk-

kenmerken die in paragraaf 4.3 beschreven zijn 

worden getest. Dit wordt geïllustreerd door de pijl in 

de miniatuurweergave van het conceptueel model.
 

Bij de waardering van de samenstelling 

wijkbevolking heeft circa een kwart 

huishoudens hun tevredenheid met

beoordeeld. Dit wordt gevolgd door 23,7% van de 

huishoudens die tamelijk tevreden zijn. 

gegeven antwoorden blijkt verder 

huishoudens tevreden (17,5%) 

bevolkingssamenstelling dan ontevreden

Het aandeel huishoudens dat tamelijk ontevreden is 

met de wijkbevolkingssamenstelling ligt op 18,6%. 

In paragraaf 4.3.1 is gesteld

middenklassers zich tegen de allochtone 

kunnen gaan afzetten. Uit een Kruskal

blijkt dat het verschil tussen inkomensklassen en

waardering van de wijkbevolkingssamenstelling

significant is (X
2
=1,97; df= 2; n

veronderstelling is dat in een wijk met ve

allochtone bewoners, autochtone 

tevreden zijn met de wijkbevolkingssamenstelling. 

Omdat voor Triniteit geldt dat de wijk een 

aantal huishoudens met een allochtone achtergrond 

huisvest is dit verband getest. Uit een verschil

analyse met behulp van een Mann

blijkt dat er geen verschil is tussen deze twee 

groepen en de waardering van de samenstelling

de wijkbevolking (z = -1,68; n.s.). 

gevoerd omdat de waardering van de 

van de wijkbevolking van ordinaal meetniveau is. 

 Het blijkt dat de waardering van de wijk

bevolkingssamenstelling samenhangt met de waar

dering van de sociale interactie (ρ= 0,55; p ≤0,001).

ESCHRIJVENDE ANALYSE WIJKKENMERKEN   

deze paragraaf worden de wijkkenmerken die 

opgenomen zijn in het conceptueel model 

Dit zijn de kenmerken wijkbevolkings-

samenstelling, sociale interactie, familiecontacten en 

frequentie van dit contact, sociale veiligheid, wijk-

voorzieningen en het interne en externe wijkimago. 

De frequentietabellen van deze variabelen zijn 

Daarnaast zullen de 

- en huishoudens-

kenmerken die in paragraaf 4.3 beschreven zijn 

Dit wordt geïllustreerd door de pijl in 

de miniatuurweergave van het conceptueel model. 

samenstelling van de 

circa een kwart (25,8%) van de 

hun tevredenheid met “neutraal” 

beoordeeld. Dit wordt gevolgd door 23,7% van de 

die tamelijk tevreden zijn. Uit de 

verder dat er meer 

 zijn met de 

bevolkingssamenstelling dan ontevreden (14,4%). 

Het aandeel huishoudens dat tamelijk ontevreden is 

met de wijkbevolkingssamenstelling ligt op 18,6%.  

gesteld dat met name 

ochtone bevolking 

Kruskal-Wallistoets 

tussen inkomensklassen en de 

bevolkingssamenstelling niet 

=1,97; df= 2; n.s.). Een andere 

veronderstelling is dat in een wijk met veel 

 bewoners minder 

tevreden zijn met de wijkbevolkingssamenstelling. 

dat de wijk een groot 

aantal huishoudens met een allochtone achtergrond 

Uit een verschil- 

analyse met behulp van een Mann-Whitney U-toets 

tussen deze twee 

groepen en de waardering van de samenstelling van 

. Deze toets is uit- 

van de samenstelling 

van ordinaal meetniveau is.  

Het blijkt dat de waardering van de wijk-

bevolkingssamenstelling samenhangt met de waar- 

dering van de sociale interactie (ρ= 0,55; p ≤0,001). 

De waardering voor de sociale interactie door een 

huishouden is gemeten met behulp van zeven 

stellingen (Cronbach’s α= 0,832)

scores zijn bij elkaar opge

aantal items, om tot een gemiddelde score per 

huishouden te komen. De index van de gemiddelde 

score voor de waardering van de sociale interactie 

mag als normaalverdeeld beschouwd worden. 

histogram van de frequenties van de scores voor de 

waardering van de sociale interactie is weergegeven 

in figuur 16. De gemiddelde s

waardering van de sociale interactie

is 3,27. Dit betekent dat het merendeel van de 

wijkbevolking een neutrale waardering heeft van de

sociale interactie tussen wijkgenoten.

basis vormen voor een sterke wijkgebonde

cohesie, wat uiteindelijk kan leiden tot een 

toenemend leefbaarheidsniveau.

Uit de analyse van de afzonderlijke items 

van de waardering van de sociale interactie tussen 

wijkgenoten blijkt dat de meest voorkomende 

waarde bij de meeste items 

items “ik kan gerust mijn huissleutel afgeven aan 

buren of andere wijkbewoners” en “in noodgevallen

kan ik iemand in Triniteit om hulp vragen” hebben 

de meeste huishoudens aangeven het (een beetje) 

eens te zijn met de stelling. Dit be

merendeel van de huishoudens in Triniteit bij
 

Figuur 16: Histogram gemiddelde score waardering sociale interactie per 

huishouden. Hierbij geldt 1 is laag en 5 is hoog

     

De waardering voor de sociale interactie door een 

is gemeten met behulp van zeven 

(Cronbach’s α= 0,832). De afzonderlijke 

scores zijn bij elkaar opgeteld en gedeeld door het 

, om tot een gemiddelde score per 

De index van de gemiddelde 

score voor de waardering van de sociale interactie 

mag als normaalverdeeld beschouwd worden. Een 

histogram van de frequenties van de scores voor de 

waardering van de sociale interactie is weergegeven 

De gemiddelde score voor de 

sociale interactie in de steekproef 

Dit betekent dat het merendeel van de 

een neutrale waardering heeft van de 

sociale interactie tussen wijkgenoten. Dit kan een 

basis vormen voor een sterke wijkgebonden sociale 

cohesie, wat uiteindelijk kan leiden tot een 

toenemend leefbaarheidsniveau.  

Uit de analyse van de afzonderlijke items 

de waardering van de sociale interactie tussen 

blijkt dat de meest voorkomende 

waarde bij de meeste items “neutraal” is. Bij de 

items “ik kan gerust mijn huissleutel afgeven aan 

buren of andere wijkbewoners” en “in noodgevallen 

kan ik iemand in Triniteit om hulp vragen” hebben 

de meeste huishoudens aangeven het (een beetje) 

eens te zijn met de stelling. Dit betekent dat het 

huishoudens in Triniteit bij  

 
Histogram gemiddelde score waardering sociale interactie per 

Hierbij geldt 1 is laag en 5 is hoog (N:96; ẋ: 3,27 en σ: 0,93) 



 

problemen terecht kan bij andere wijkbewoners. Een 

andere opvallende constatering is dat er meer

huishoudens zijn die aangeven het te moeilijk vinden 

om contact te leggen met andere wijkbewoners dan 

huishoudens die het makkelijk vinden om contact te 

leggen. Mogelijk komt dit door een taal

tussen de verschillende etnische bevolkingsgroepen.

  

Circa een vierde van huishoudens die hebben 

deelgenomen aan het onderzoek heeft familie 

Triniteit wonen. Dit komt neer op 25 huishoudens. 

Van de huishoudens met familie in de wijk geeft het 

merendeel (60%) aan minstens één keer in de week

contact te hebben met deze familieleden.

één huishouden geeft aan zelden of 

hebben met familie in de wijk. Dit betekent dat de 

band tussen familieleden in Triniteit vrij sterk is

kan mogelijk leiden tot een sterke sociale 

verbondenheid met de wijk en wijkbinding

verband zal worden getest in paragraaf 

 
Het derde wijkkenmerk is de e

veiligheid in de wijk. Om dit te meten is huishoudens 

gevraagd naar de frequentie van vijf soorten 

overlast, namelijk: onveilig gevoel, diefstal of 

inbraak, vernielingen of bekladdingen, bedreigingen 

en drugsoverlast (Cronbach’s α= 0,745)

scores zijn teruggebracht tot een gemiddelde score

per huishouden (zie figuur 17). De variabele mag niet

als normaal verdeeld beschouwd worden.

De variabele ervaren sociale veiligheid door 

huishoudens heeft als mediaan 4,40. Opmerkelijk is

dat de meest voorkomende score (20%) 5 is. Dit 
 

Figuur 17: Histogram gemiddelde score ervaren sociale veiligheid 

per huishouden. 1 is laag en 5 is hoog (N:96, de mediaan is 4,40)

wijkbewoners. Een 

andere opvallende constatering is dat er meer 

huishoudens zijn die aangeven het te moeilijk vinden 

om contact te leggen met andere wijkbewoners dan 

huishoudens die het makkelijk vinden om contact te 

leggen. Mogelijk komt dit door een taalbarrière 

bevolkingsgroepen. 

Circa een vierde van huishoudens die hebben 

deelgenomen aan het onderzoek heeft familie in 

Dit komt neer op 25 huishoudens. 

Van de huishoudens met familie in de wijk geeft het 

één keer in de week 

contact te hebben met deze familieleden. Slechts 

huishouden geeft aan zelden of nooit contact te 

Dit betekent dat de 

band tussen familieleden in Triniteit vrij sterk is. Dit 

leiden tot een sterke sociale 

en wijkbinding. Dit 

paragraaf 7.5. 

Het derde wijkkenmerk is de ervaren sociale 

. Om dit te meten is huishoudens 

frequentie van vijf soorten 

, namelijk: onveilig gevoel, diefstal of 

inbraak, vernielingen of bekladdingen, bedreigingen 

(Cronbach’s α= 0,745). Ook deze 

scores zijn teruggebracht tot een gemiddelde score 

. De variabele mag niet 

als normaal verdeeld beschouwd worden. 

De variabele ervaren sociale veiligheid door 

huishoudens heeft als mediaan 4,40. Opmerkelijk is 

dat de meest voorkomende score (20%) 5 is. Dit  

Histogram gemiddelde score ervaren sociale veiligheid 

(N:96, de mediaan is 4,40). 

houdt in dat 20% van de huishoudens zelden of nooit

overlast ervaren van de genoemde aspecten. Het 

hoge aandeel huishoudens 

sociale veiligheid erva

geïnterpreteerd worden.  

Uit de afzonderlijke scores 

overlast blijkt dat drugsoverlast

ervaren in Triniteit. Bedreigingen, vernielingen 

bekladdingen worden het

Opmerkelijk om te zien is dat circa 30% van de 

respondenten in de steekproef 

ervaart door diefstal of inbraak. 

 

In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen vier 

wijkvoorzieningen, namelijk winkel

en onderwijsvoorzieningen.

Over de winkelvoorzieningen in Triniteit is 

het merendeel van de respondenten tevreden. 

Slechts 11,2 procent van de huishoudens is 

ontevreden of tamelijk ontevreden met het 

winkelaanbod in Triniteit. 

is gesteld dat senioren wegens een beperktere 

mobiliteit meer waarde hechten aan de nabijheid 

van winkelvoorzieningen. 

Kruskal-Wallistoets is bepaald of er een verschil zit 

tussen verschillende leeftijdsgroepen en de beoor

deling van de winkelvoorzieningen. Hieruit blijkt dat 

dit verschil niet aanwezig is (X

De meeste huishoudens

zijn (tamelijk) tevreden met de groenvoorzieningen 

in de wijk. Dit komt overeen met het 

wat wordt geschetst in het 

geen vergelijkingscijfers zijn over de waardering van 

de groenvoorziening voor de herstructurering 

goed mogelijk dat de toevoeging van het centrale 

park in de wijk zorgt voor een goede waardering van 

de groenvoorzieningen in Triniteit. 

waardering van de groenvoorzieningen in Triniteit 

samenhangt met de waardering van de sociale 

interactie met wijkgenoten (Spearman’s 

rangcorrelatie: ρ= 0,26; p ≤0,05).

De waardering voor de onderwijs

speelvoorzieningen in Triniteit is goed. Circa 50% van 

de huishoudens in de steekproef geeft aan tevreden 

te zijn met de onderwijsvoorzieningen en 18% geeft 

aan tamelijk tevreden te zijn. In paragraaf 4.3.
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houdt in dat 20% van de huishoudens zelden of nooit 

overlast ervaren van de genoemde aspecten. Het 

aandeel huishoudens dat een sterk gevoel van 

sociale veiligheid ervaart kan als positief 

 

Uit de afzonderlijke scores op de typen 

overlast het meest wordt 

ervaren in Triniteit. Bedreigingen, vernielingen en 

bekladdingen worden het minst ervaren. 

pmerkelijk om te zien is dat circa 30% van de 

in de steekproef jaarlijks overlast 

ervaart door diefstal of inbraak.  

is onderscheid gemaakt tussen vier 

voorzieningen, namelijk winkel-, groen-, speel- 

onderwijsvoorzieningen.  

Over de winkelvoorzieningen in Triniteit is 

het merendeel van de respondenten tevreden. 

Slechts 11,2 procent van de huishoudens is 

ontevreden of tamelijk ontevreden met het 

winkelaanbod in Triniteit. In de literatuurverkenning 

esteld dat senioren wegens een beperktere 

mobiliteit meer waarde hechten aan de nabijheid 

van winkelvoorzieningen. Met behulp van een 

is bepaald of er een verschil zit 

tussen verschillende leeftijdsgroepen en de beoor-

winkelvoorzieningen. Hieruit blijkt dat 

dit verschil niet aanwezig is (X
2
=9,57; df= 6; n.s.). 

meeste huishoudens (80%) in Triniteit 

(tamelijk) tevreden met de groenvoorzieningen 

Dit komt overeen met het landelijk beeld 

st in het WoON 2012. Alhoewel er 

geen vergelijkingscijfers zijn over de waardering van 

de groenvoorziening voor de herstructurering is het 

dat de toevoeging van het centrale 

zorgt voor een goede waardering van 

ingen in Triniteit. Het blijkt dat de 

waardering van de groenvoorzieningen in Triniteit 

samenhangt met de waardering van de sociale 

interactie met wijkgenoten (Spearman’s 

rangcorrelatie: ρ= 0,26; p ≤0,05). 

De waardering voor de onderwijs- en 

speelvoorzieningen in Triniteit is goed. Circa 50% van 

de huishoudens in de steekproef geeft aan tevreden 

te zijn met de onderwijsvoorzieningen en 18% geeft 

aan tamelijk tevreden te zijn. In paragraaf 4.3.4 is 
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gesteld dat huishoudens met kinderen strengere 

eisen stellen aan onderwijs- en speelvoorzieningen 

in de wijk. Met behulp van Mann-Whitney U-testen 

is het verschil bepaald tussen huishoudens met en 

zonder kinderen en de beoordeling van de twee 

voorzieningen. Voor speelvoorzieningen geldt dat er 

geen verschil zit tussen de groepen (z = -1,07; n.s.). 

Voor de onderwijsvoorzieningen geldt dat er wel een 

significant verschil is (z = -2,63; p ≤ 0,05). 

Huishoudens met kinderen zijn het meest tevreden 

over de onderwijsvoorzieningen in de wijk. Dit zijn 

logische resultaten, aangezien deze huishoudens- 

typen het meest gebruik maken van deze 

voorzieningen. Huishoudens zonder kinderen 

hebben hun tevredenheid met de onderwijs- 

voorzieningen vaker met neutraal beoordeeld. 

 

De variabele wijkimago is onderverdeeld in het 

intern en extern imago, waarbij het extern imago is 

opgedeeld in het imago ervaren door vrienden en 

familie die niet in Triniteit wonen (b) en de overige 

inwoners van Terneuzen (c). De cirkeldiagrammen 

van de drie variabelen zijn weergegeven in figuur 18.  

Voor het interne imago, het imago van 

Triniteit ervaren door de wijkbewoners zelf, kan 

worden gesteld dat het hoogste aandeel van de 

huishoudens (39,2%) het imago als neutraal 

beoordeelt. Ongeveer evenveel huishoudens zijn 

(tamelijk) ontevreden of (tamelijk) tevreden over het 

interne imago van de wijk. Dat circa 29% van de 

huishoudens vindt dat de wijk (tamelijk) slecht 

bekend staat onder wijkbewoners, kan betekenen 

dat deze huishoudens weinig vertrouwen hebben in 

de toekomst van de wijk. Dit verband is aangetoond 

door Van Bergeijk e.a. (2008). Weinig vertrouwen in 

de toekomst van de wijk kan er toe leiden dat de 

verhuisgeneigdheid uit de wijk toeneemt (Varady, 

1986 in Van Bergeijk e.a., 2008, p. 205). 

De meeste huishoudens in de steekproef 

geven aan dat de wijk bij vrienden en familie niet zo 

goed bekend staat. Slechts 4% geeft aan dat de wijk 

goed bekend staat bij vrienden en familie.  

Triniteit staat volgens de meeste (42,9%) 

huishoudens in de steekproef niet zo goed bekend in 

Terneuzen. Bovendien denkt 28,6% dat de wijk 

slecht bekend staat in Terneuzen. Slechts 5,1% van 

de huishoudens denkt dat Triniteit in Terneuzen 

goed bekend staat.  

Het hoge aandeel huishoudens dat denkt 

dat de wijk niet zo goed of slecht bekend staat is 

opmerkelijk, aangezien tien jaar geleden plannen zijn 

uitgevoerd om de wijk te verbeteren. Ondanks dat er 

geen vergelijkingsmateriaal is met cijfers van voor de 

herstructurering lijkt het er op dat het (externe) 

wijkimago niet veel verbeterd is. Mogelijk komt dit 

doordat niet heel de wijk is hergestructureerd, maar 

slechts gedeeltelijk. Hierdoor zijn niet alle problemen 

opgelost, waardoor de beeldvorming over de wijk 

blijft bestaan. Het beeld van het externe imago komt 

overeen met onderzoeken van o.a. Kleinhans (2005) 

en Van Bergeijk e.a. (2008), waarin wordt 

vastgesteld dat het voor geherstructureerde buurten 

lastig is om van een slecht imago af te komen. 

 Figuur 18: Beoordeling van intern en het extern wijkimago 
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29%
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7.5 BIVARIATE ANALYSE WIJKBINDING        
 
De verbanden tussen wijkkenmerken en wijkbinding 

staan centraal in paragraaf 7.5.1. Paragraaf 7.5.2 

bevat de verbanden tussen huishoudenskenmerken 

en wijkbinding. In paragraaf 7.5.3 wordt het verband 

tussen wijkbinding en de gepercipieerde woon- 

carrière vastgesteld. Zoals de miniatuurweergave 

van het conceptueel model aangeeft vormen deze 

verbanden de binnenroute van het conceptueel 

model. De laatste paragraaf geeft een samenvatting 

van de gevonden resultaten.  

Zoals eerder vastgesteld (zie paragraaf 7.1) mag de 

afhankelijke variabele wijkbinding als normaal 

verdeeld beschouwd worden. Daarom zijn, wanneer 

ook de onafhankelijke variabele voldoet aan de 

voorwaarden, parametrische analysetechnieken 

gebruikt. 

In tabel 10 is een overzicht gegeven van de 

gevonden verbanden tussen huishoudens- en 

wijkkenmerken en wijkbinding van een huishouden. 

Daarnaast zijn in de tabel de gevonden verbanden 

tussen wijkbinding en de gepercipieerde 

wooncarrière opgenomen. De gevonden variabelen 

met een significante P-waarde blijken van invloed te 

zijn op wijkbinding. Een significante P-waarde is 

doormiddel van minimaal één * aangegeven in de 

tabel. De komende drie paragrafen vormen een 

toelichting op de gevonden resultaten. 

7.5.1  BIVARIATE ANALYSE TUSSEN HUISHOUDENSKEN-
MERKEN EN WIJKBINDING 

De in het conceptueel model veronderstelde relatie 

tussen het netto huishoudinkomen en wijkbinding is 

getest op verschil tussen drie inkomensgroepen. Er is 

onderscheid gemaakt tussen laag, midden en hoog 

inkomen. Om het verschil in wijkbinding te testen 

tussen de drie groepen is gebruikt gemaakt van een 

One-Way ANOVA. Deze toets is toegepast omdat de 

variabele wijkbinding op interval niveau gemeten is, 

normaal verdeeld is en de Levene’s test niet 

significant is. Uit de test blijkt dat er geen 

significante verschillen zijn tussen de drie 

inkomensgroepen en de wijkbinding van een 

huishouden (F= 0,58; n.s.). Dit betekent dat er geen 

verband gevonden is tussen het inkomen en 

wijkbinding van een huishouden.  

 Op basis van een onderzoek van Knol (2005) 

wordt een verschil verwacht in wijkbinding van de 

drie inkomensklassen. Hierin is namelijk gebleken 

dat de wijkbinding per inkomensklasse oploopt. Knol 

verklaart dit door een hogere verantwoordelijkheid 

en bereidheid om actie te ondernemen voor de wijk 

door huishoudens met een hoog inkomen. Voor 

Triniteit geldt dat er geen verband aanwezig is 

tussen het inkomen en de participatiegraad van een 

huishouden (X2= 0,07; df= 2; n.s.). Dit is getest met 

behulp van een Kruskal-Wallistoets, vanwege de 

scheve verdeling van de variabele participatiegraad.  
 

Een andere veronderstelling in het conceptueel 

model is dat de dagelijkse hoofdtaak ofwel de 

arbeidsmarktsituatie van een respondent van 

invloed is op wijkbinding. Om te bepalen of er een 

verband is, is een verschilanalyse uitgevoerd. Er is 

gebruik gemaakt van een One-Way ANOVA (Levene’s 

test: n.s.) om het verschil in wijkbinding tussen de 

acht groepen te testen. Op basis van deze test is 

vastgesteld dat de gevonden verschillen tussen de 

groepen niet significant zijn (F= 1,48; n.s.). Ook na 

hercodering van de acht groepen tot drie groepen 

(betaald werk > 20 uur, betaald werk < 20 uur en 

geen betaald werk) is er geen significant verschil in 

wijkbinding waargenomen (F= 2,45; n.s.).  

 Op grond van dezelfde voorwaarden als bij 

de arbeidmarktsituatie van een respondent is voor 

de arbeidsmarktsituatie van een eventuele partner 

een One-Way ANOVA gebruikt om op verschil te 

testen. Ook hiervoor geldt dat de gevonden 

resultaten niet significant zijn (F= 1,63; n.s.). 

 Uit de resultaten kan worden gesteld dat de 

arbeidmarktsituatie ofwel dagelijkse hoofdtaak van 

een respondent en eventuele partner niet van 

invloed is op de wijkbinding van een huishouden. Dit 

betekent dat personen die waarschijnlijk meer tijd in 

de wijk doorbrengen zoals gepensioneerden, 

arbeidsongeschikten en werkzoekenden niet een  

  



 
 

    

Kenmerk Meetniveau Categorieën Waarde 

Huishoudenskenmerken    
Netto huishoudinkomen Ordinaal Laag(1), midden(2), hoog(3) F = 0,58 

Arbeidsmarktsituatie Nominaal Betaald werk >20 uur(1), betaald werk <20 uur(2), onbetaald werk(3), werkzoekend(4), 

arbeidsongeschikt(5), studerend/schoolgaand(6), gepensioneerd/VUT(7), anders(8) 

F = 1,48 

Huishoudenssamenstelling Nominaal Eenpersoons(1), tweepersoons(2), paar met kind(eren), alleenstaand met kind(eren) (4) F = 1,33 

Leeftijd hoofdbewoner Interval <25(1), 25-34(2), 35-44(3),45-54(4),55-64(5),65-75(6),>75(7) r = -0,22* 

Woonduur in de wijk Ratio - ρ = -0,22** 

Participatiegraad - - ρ = -0,21* 

Verwantschap aan bevolkingsgroep Nominaal Nederlandse bevolkingsgroep(1), allochtone bevolkingsgroep(2) t = -2,37* 

Eigendomsvorm woning Nominaal Koopwoning(1), huurwoning(2) t = -0,67 

Waardering huidige woning Ordinaal Ontevreden(1), tamelijk ontevreden(2) neutraal(3), tamelijk tevreden(4) tevreden(5) ρ= - 0,51*** 

Wijkkenmerken
 

   

Wijkbevolkingssamenstelling Ordinaal Ontevreden(1), tam. ontevreden(2) neutraal(3), tam. tevreden (4) tevreden(5) ρ = -0,62*** 

Sociale interactie met wijkgenoten Index Opgebouwd uit zeven stellingen, die gemeten zijn op een 5-puntsschaal r =  0,62*** 

Familiecontacten in de wijk Nominaal Ja(1), Nee(2) t = -0,42 

Frequentie familiecontacten in wijk Ordinaal Minsten 1x per week(1), > 1 keer per week, maar niet wekelijks(2), 1x per maand(3), < 1x per maand 

(4), zelden/nooit(5) 

ρ = -0,01 

Ervaren sociale veiligheid in de wijk Index Opgebouwd uit vijf typen overlast, die gemeten zijn op een 5-puntsschaal ρ = -0,44*** 

Winkelvoorzieningen Ordinaal Ontevreden(1), tamelijk ontevreden(2) neutraal(3), tamelijk tevreden(4), tevreden(5) ρ = -0,22* 

Groenvoorzieningen Ordinaal Ontevreden(1), tamelijk ontevreden(2) neutraal(3), tamelijk tevreden(4), tevreden(5) ρ = -0,22* 

Speelvoorzieningen Ordinaal Ontevreden(1), tamelijk ontevreden(2) neutraal(3), tamelijk tevreden(4), tevreden(5) ρ = -0,11 

Onderwijsvoorzieningen Ordinaal Ontevreden(1), tamelijk ontevreden(2) neutraal(3), tamelijk tevreden(4), tevreden(5) ρ = -0,20 

Intern wijkimago Ordinaal Slecht(1), niet zo goed (2), neutraal(3), tamelijk goed(4), goed(5) ρ = -0,41*** 

Extern wijkimago (familie/vrienden) Ordinaal Slecht(1), niet zo goed (2), neutraal(3), tamelijk goed(4), goed(5) ρ = -0,34** 

Extern wijkimago (Terneuzen) Ordinaal Slecht(1), niet zo goed (2), neutraal(3), tamelijk goed(4), goed(5) ρ = -0,42*** 

Gepercipieerde wooncarrière    

Verhuisplannen  Nominaal Wel verhuisplannen (1), geen verhuisplannen (2) t = -5,89*** 

Verblijfsduurperspectief Ordinaal Verhuizen binnen 1 jaar (1), binnen 1-2 jaar (2), binnen 2-5 jaar (3), binnen 5-10 jaar (4), geen 

verhuisplannen binnen afzienbare tijd (5) 

ρ = -0,49*** 

Verhuislocatie (n=30) Ordinaal Zeker buiten de wijk (1), waarschijnlijk binnen de wijk (2), ik weet nog niet waarheen ik wil verhuizen 

(3), waarschijnlijk buiten de wijk (4), zeker buiten de wijk (5). 

ρ = -0,63*** 

Verhuismotief (n=28) Nominaal Verhuismotieven die voortkomen uit de wijk (1), Overige motieven waarbij de wijk niet het 

belangrijkste verhuismotief is (2) 

z = -0,42 

Tabel 10: Overzicht gevonden significante verbanden tussen wijk- en huishoudenskenmerken en wijkbinding en de verbanden tussen wijkbinding en de gepercipieerde wooncarrière 

Significantieniveaus; ***p≤0,001; ** p≤0,01; *p≤0,05. 
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sterkere wijkbinding hebben dan huishoudens die 

minder tijd doorbrengen in de wijk, bijvoorbeeld 

personen die betaald werk verrichten voor meer dan 

20 uur per week. Dit beeld komt niet overeen met de 

beschreven literatuur in paragraaf 4.4.1, van onder 

andere Lupi (2008). Mogelijk is het niet significante 

verband te verklaren door het verschil in het aanbod 

van voorzieningen tussen Triniteit en IJburg. IJburg 

fungeerde als casestudy in het onderzoek van Lupi. 

Het aanbod van (vrijetijds)voorzieningen in IJburg is 

veel groter vergeleken met Triniteit. Hierdoor is het 

aannemelijk dat een bewoner van IJburg meer tijd 

doorbrengt in de eigen wijk dan een bewoner van 

Triniteit doorbrengt in Triniteit. 

 

In dit onderzoek zijn vier huishoudenstypen 

onderscheiden, namelijk eenpersoonshuishoudens, 

(echt)paar met kinderen, tweepersoonshuishoudens 

zonder kinderen en alleenstaand met kind(eren). Om 

te bepalen of er verschil in wijkbinding is tussen de 

vier groepen, is gebruik gemaakt van een One-Way 

ANOVA (Levene’s test: n.s.). Uit de test blijkt dat 

gevonden verschillen tussen de vier groepen niet 

significant zijn (F = 1,33; n.s.). In de literatuur (o.a. 

Livingston e.a., 2008; Lewicka, 2011; & Knol, 2005) is 

een verschil gevonden in wijkbinding tussen 

huishoudens met kinderen en zonder kinderen. Met 

behulp van een T-test is vastgesteld dat dit niet geldt 

voor Triniteit (t= -0,17; n.s.).  

 

Uit een analyse, met behulp van Pearson’s 

productmoment correlatie, blijkt dat de leeftijd en 

de wijkbinding significant met elkaar samenhangen 

(r= 0,22; p ≤ 0,05). Hierdoor is het verband tussen de 

leeftijd van een respondent en wijkbinding 

aangetoond. De positieve correlatiecoëfficiënt 

betekent dat wanneer de leeftijd toeneemt de 

wijkbinding ook toeneemt.  

Uit de gemiddelde score voor wijkbinding 

naar leeftijdsklasse blijkt dat huishoudens in de 

leeftijdsklasse > 75 jaar de sterkste wijkbinding 

hebben. Deze groep heeft een gemiddelde score van 

3,74. Onderaan staat, met een score van 2,38, de 

leeftijdsklasse < 25 jaar. Opmerkelijk om te zien is 

dat de gemiddelde score op de wijkbindingsindex bij 

bijna elke leeftijdsklasse oploopt. De enige uitzon-

dering is de leeftijdklasse 25-34 jaar met een score 

van 3,41. Deze groep staat op de tweede plaats. 

 

De veronderstelde samenhang tussen de woonduur 

in de wijk en de wijkbinding van een huishouden is 

geanalyseerd met behulp van Spearman’s 

rangcorrelatie. De gevonden samenhang blijkt 

significant (ρ= 0,29; p ≤ 0,01). Dit wil zeggen dat 

wanneer de woonduur van een huishouden 

toeneemt de wijkbinding ook toeneemt. Dit beeld 

komt overeen met de beschreven literatuur in 

paragraaf 4.4.4.  

 

De participatiegraad van een huishouden en de 

wijkbinding blijken significant samen te hangen (ρ = 

0,21; p ≤ 0,05). Dit verband is getest met behulp van 

Spearman’s rangcorrelatie. Het verband wijst er op 

dat een sterkere wijkparticipatie leidt tot een 

sterkere wijkbinding.  

 
Om te bepalen of er een significant verschil aanwezig 

is in de wijkbinding van huishoudens die zich het 

meest verwant voelen aan de Nederlandse 

bevolkingsgroep en huishoudens die zich het meest 

verwant voelen aan een allochtone bevolkingsgroep 

is gebruik gemaakt van een T-toets. Aan de 

voorwaarden voor een T-toets is voldaan, doordat 

wijkbinding normaal verdeeld is en de Levene’s test 

niet significant is. Uit de T-toets is gebleken dat het 

verschil tussen de twee groepen significant is  

(t = -2,37; p ≤ 0,05).  

Uit de wijkbindingsindex blijkt dat 

respondenten die zich het meest verwant voelen aan 

een allochtone bevolkingsgroep (n=14) gemiddeld 

een sterkere wijkbinding (3,57) hebben dan 

respondenten die zich het meest verwant voelen aan 

de Nederlandse bevolkingsgroep (2,97). 

Mogelijkerwijs komt dit door het hoge aandeel 

allochtone huishoudens in Triniteit. De gelijksoortige 

levensstijlen en culturen kunnen zorgen voor een 

“enclavegevoel” en daardoor een sterkere 

wijkbinding bij allochtone wijkbewoners.  

 Voor de partner van een respondent blijkt 

het verschil tussen de twee groepen niet significant 

te zijn (t= -0,42; n.s.). Dit verschil is getest met 

behulp van een T-toets. 
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Bij de variabele eigendomsvorm van de woning zijn 

twee groepen onderscheiden, namelijk huurders en 

kopers. Om te bepalen of het verschil in wijkbinding 

tussen de twee groepen significant is, is een T-toets 

uitgevoerd. Uit de T-Toets blijkt dat het verschil 

tussen huurders en kopers op de wijkbindingsindex 

niet significant is (t = 0,67; n.s.).  

 Dit beeld komt niet overeen met de 

literatuur. In het onderzoek van Kleinhans (2005) 

scoren kopers gemiddeld 0,36 punten hoger qua 

wijkbinding ten opzichte van huurders (p ≤ 0,001). 

Dit komt doordat kopers zich voor een langere 

periode in een wijk vestigen dan huurders en 

hierdoor meer bereid zijn om te investeren in de wijk 

(zie ook paragraaf 3.2.1). Met behulp van een Mann-

Whitney U-toets is vastgesteld dat er geen verschil 

zit in de woonduur van huurders en kopers in 

Triniteit (z= -0,28; n.s.). Mogelijk is hierdoor ook het 

verschil in wijkbinding tussen huurders en kopers 

niet significant.  

 

Het laatste huishoudenskenmerk dat opgenomen is 

in het conceptueel model is de waardering van de 

huidige woning. Tussen deze variabele en 

wijkbinding is een samenhanganalyse uitgevoerd 

met behulp van Spearman’s rangcorrelatie. Hieruit 

blijk dat de waardering van de huidige woning 

significant samenhangt met de wijkbinding (ρ= 0,51; 

p ≤ 0,001). Dit wijst er op dat huishouden die meer 

tevreden zijn met hun huidige woning een sterkere 

wijkbinding vertonen. Dit komt overeen met een 

eerder onderzoek van het ministerie van VROM 

(2004) (zie paragraaf 4.4.7). 

 
7.5.2  BIVARIATE ANALYSE TUSSEN WIJKKENMERKEN EN 

WIJKBINDING 
In paragaaf 4.3.1 is verondersteld dat er een verband 

aanwezig is tussen de waardering van de 

wijkbevolkingssamenstelling en wijkbinding. Om dit 

verband te testen is gebruik gemaakt van 

Spearman’s rangcorrelatie. Hieruit blijkt dat er een 

significant positief verband aanwezig is tussen de 

twee variabelen (ρ= 0,62; p ≤ 0,001). Het verband 

betekent dat een hogere waardering van de 

bevolkingssamenstelling leidt tot een sterkere 

wijkbinding.  

 In het onderzoek van Van Bergeijk e.a. 

(2008) is ook een verband aangetoond tussen de 

waardering van de wijkbevolkingssamenstelling en 

de beoordeling van de wijk. Er wordt gesteld dat 

tevredenheid met de bevolkingssamenstelling een 

sterke invloed heeft op de beoordeling van de wijk.  

 

Met behulp van een samenhanganalyse is het 

verband vastgesteld tussen de waardering van de 

sociale interactie met wijkgenoten en wijkbinding 

van een huishouden. Er is gebruik gemaakt van een 

Pearson’s productmoment correlatie omdat beide 

variabelen normaal verdeeld zijn. Uit de uitgevoerde 

analyse blijkt dat er sprake is van een positief 

significant verband (r= 0,62; p ≤ 0,001). De 

correlatiecoëfficiënt houdt in dat een hogere 

waardering van de sociale interactie leidt tot een 

sterkere wijkbinding. 

  Het gevonden verband blijkt ook uit het 

promotieonderzoek van Kleinhans (2005), waaraan 

de gebruikte index voor de waardering van de 

sociale interactie is ontleend. De gevonden 

correlatiecoëfficiënt tussen de waardering van de 

sociale interactie en wijkbinding door Kleinhans is 

0,40 met p ≤ 0,01. Het gevonden verband en de 

correlatie zijn in dit onderzoek iets sterker. 

 

In paragraaf 4.3.2 en 7.3. is de veronderstelling 

opgenomen dat huishoudens met familie in de wijk 

een sterke sociale verbondenheid hebben met de 

wijk, wat kan leiden tot een sterke wijkbinding. Met 

behulp van een T-toets is het verschil in wijkbinding 

tussen de twee groepen getest (t= -0,42; n.s.). 

Hieruit kan gesteld worden dat de wijkbinding van 

huishoudens met familie in de wijk niet hoger ligt ten 

opzichte van huishoudens zonder familie in de wijk.  

 De frequentie van het contact tussen 

familiegenoten in de wijk blijkt ook niet significant 

samen te hangen met de wijkbinding (ρ= 0,01; n.s.). 

Dit verband is getest met behulp van Spearman’s 

rangcorrelatie. 

 

Wat betreft het verband tussen de ervaren sociale 

veiligheid door een huishouden en wijkbinding kan 

worden gesteld dat dit verband significant is 

(ρ= 0,44; p ≤ 0,001). Ook dit verband is getest met 
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behulp van Spearman’s rangcorrelatie. Het 

gevonden verband komt overeen met het onderzoek 

van Livingston e.a. (2008). Dit onderzoek concludeert 

dat naast sociale interactie, veiligheid/criminaliteit 

belangrijke factoren zijn in wijkbinding.  

In dit onderzoek zijn vier typen voorzieningen 

meegenomen die mogelijk van invloed zijn op 

wijkbinding. Dit zijn winkel-, groen-, speel-, en 

onderwijsvoorzieningen. Om het verband tussen de 

waardering van de voorzieningen en wijkbinding te 

testen is gebruik gemaakt van een samenhang- 

analyse met behulp van Spearman’s rangcorrelatie. 

Uit deze analyse blijken waardering van winkel- en 

groenvoorzieningen significant samen te hangen met 

wijkbinding (voor beide geldt: ρ= 0,22; p ≤ 0,05). Het 

gevonden verband stelt dat een hogere waardering 

van deze voorzieningen leidt tot een sterkere 

wijkbinding. 

Voor speel- (ρ= 0,11; n.s.) en 

onderwijsvoorzieningen (ρ= 0,20; n.s.) geldt dat de 

gevonden verbanden met wijkbinding niet significant 

zijn en daardoor niet aanwezig. Mogelijk is dit 

gerelateerd aan het niet gevonden verband tussen 

huishoudenssamenstelling en wijkbinding. Hieruit 

blijkt dat huishoudens met kinderen geen sterkere 

wijkbinding hebben dan huishoudens zonder 

kinderen. De verwachting is dat huishoudens met 

kinderen meer gebruik maken van de speel- en 

onderwijsvoorzieningen in de wijk en een grotere 

tevredenheid met deze voorzieningen leidt tot een 

sterkere wijkbinding. Doordat het huishoudenstype 

niet van invloed is op wijkbinding ligt in de lijn van 

verwachting dat de waardering van de speel- en 

onderwijsvoorzieningen in de wijk ook niet van 

invloed is op de wijkbinding.  

 

De laatste wijkkenmerken die verondersteld zijn van 

invloed te zijn op wijkbinding, zijn het interne en het 

externe wijkimago. Het externe imago is opgedeeld 

in het imago ervaren door familie en vrienden en 

door de overige inwoners van Terneuzen. Alle drie 

de vormen van wijkimago hangen significant samen 

met wijkbinding, zoals blijkt uit drie Spearman’s 

rangcorrelatieanalyses. Voor alle drie de variabelen 

geldt bovendien dat de correlatiecoëfficiënt positief 

is. De correlatiecoëfficiënt tussen het externe imago 

ervaren door de overige inwoners van Terneuzen (ρ 

= 0,42; p ≤ 0,001) en wijkbinding is het hoogst. Het 

interne imago correleert iets minder sterk met 

wijkbinding (ρ = 0,41; p ≤ 0,001). Het zwakste 

verband en laagste correlatiecoëfficiënt is gevonden 

bij het externe imago ervaren door familie en 

vrienden die niet in Triniteit wonen (ρ= 0,34; p ≤ 

0,01). Het lage externe wijkimago kan leiden tot een 

lagere wijkbinding, doordat de wijk de sociale status 

en het gevoel van identiteit van een wijkbewoner 

kunnen beïnvloeden (Fitzpatrick, 2004 in Livingston 

e.a., 2008).   

 
7.5.3  BIVARIATE ANALYSE TUSSEN WIJKBINDING EN DE 

GEPERCIPIEERDE WOONCARRIÈRE 
In deze paragraaf gaat het om het veronderstelde 

verband in het conceptueel model tussen 

wijkbinding en de gepercipieerde wooncarrière. Er 

wordt gekeken naar verbanden tussen wijkbinding 

en verhuisplannen, verhuistermijn, verhuislocatie en 

verhuismotief. 

 

Het verband tussen verhuisplannen en wijkbinding is 

getest met behulp van een T-toets. Hieruit blijkt dat 

er een verband is tussen verhuisplannen en 

wijkbinding (t=-5,89; p ≤ 0,001). Er blijkt een 

significant verschil te zijn in de wijkbinding tussen 

huishoudens met en zonder verhuisplannen. 

Huishoudens met verhuisplannen hebben namelijk 

een gemiddelde wijkbinding van 2,37 en 

huishoudens zonder verhuisplannen hebben een 

gemiddelde wijkbinding van 3,36 op een schaal die 

loopt van 1 tot en met 5. 

 Ook het veronderstelde verband tussen 

wijkbinding en de gewenste verhuistermijn blijkt 

aanwezig (ρ= 0,49; p ≤ 0,001). Dit verband is getest 

op samenhang met behulp van Spearman’s 

rangcorrelatie. Een sterkere wijkbinding kan leiden 

tot een kleinere kans op een stap in de woon- 

carrière. Andersom geldt dat een daling van de 

wijkbinding kan leiden tot een grotere kans op een 

stap een wooncarrière. 

 

Een ander verband wat getest is, is het verband 

tussen wijkbinding en de verhuislocatie. Dit verband 
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is getest met behulp Spearman’s rangcorrelatie en is 

significant en negatief (ρ= -0,63; p ≤ 0,001). Het 

significant verband houdt in dat bij een daling van de 

wijkbinding de kans om een stap in de wooncarrière 

uit de wijk door een huishouden groter wordt. Een 

stijging van de wijkbinding kan daarentegen de kans 

verkleinen dat een huishouden een stap in de 

wooncarrière maakt uit de wijk.  
 

Om te bepalen of wijkbinding van invloed is op het 

verhuismotief is een Mann-Whitney U-toets 

uitgevoerd, vanwege de testpopulatie van 28 

huishoudens. Hierbij zijn de verhuismotieven 

onderverdeeld in twee categorieën, namelijk 

verhuismotieven die voortkomen uit de wijk (1) en 

overige motieven waarbij de wijk niet het 

belangrijkste verhuismotief is (2). Uit de analyse 

blijkt dat er geen significant verband is tussen 

wijkbinding en het verhuismotief (z = -0,42; n.s.).  
 

7.5.4  SAMENVATTING VAN DE GEVONDEN RESULTATEN 

Wat betreft de huishoudenskenmerken is 

vastgesteld dat vijf van negen variabelen significant 

van invloed zijn op wijkbinding. Dit zijn leeftijd, 

woonduur in de wijk, participatiegraad, 

verwantschap aan bevolkingsgroep en de 

waardering van de huidige woning. Van deze 

variabelen is de variabele “verwantschap aan 

bevolkingsgroep” geanalyseerd op verschil tussen 

groepen. Hieruit blijkt dat respondenten die zich het 

meest verwant voelen aan een allochtone 

bevolkingsgroep gemiddeld een sterkere wijkbinding 

hebben dan huishoudens die zich het meest verwant 

voelen aan Nederlanders. De overige variabelen zijn 

geanalyseerd op samenhang met de afhankelijke 

variabele wijkbinding. Hieruit zijn positieve 

correlatiecoëfficiënten gekomen. Dit betekent dat 

een langere woonduur en een hogere leeftijd, 

participatiegraad en woningtevredenheid leiden tot 

een sterkere wijkbinding. 

 De huishoudenskenmerken die niet 

significant van invloed zijn op wijkbinding zijn: netto 

huishoudinkomen, arbeidsmarktsituatie, huishoud- 

samenstelling en eigendomsvorm van de woning. 

Alle vier de variabelen zijn getest op verschil tussen 

groepen bij de afhankelijke variabele. Mogelijke 

verklaringen kunnen worden gevonden in het lage 

aantal voorzieningen in Triniteit en de lage 

wijkparticipatie.  

 

Voor de wijkkenmerken geldt dat er bij acht van de 

twaalf variabelen een significant verband vastgesteld 

is met wijkbinding. Het gaat hierbij om de 

variabelen: waardering wijkbevolkingssamenstelling, 

sociale interactie met wijkgenoten, winkel- en 

groenvoorzieningen en de ervaren sociale veiligheid, 

intern en beide externe wijkimago’s. De gevonden 

verbanden hebben allemaal een positieve 

correlatiecoëfficiënt. Ook hierbij geldt dat een 

betere (positievere) score op de onafhankelijk 

variabele leidt tot een sterkere wijkbinding. Zo leidt 

bijvoorbeeld een hogere waardering van de sociale 

interactie tot een sterkere wijkbinding.  
 

De wijkkenmerken die niet significant samenhangen 

met wijkbinding zijn familiecontacten in de wijk en 

frequentie van het familiecontact in de wijk. 

Daarnaast hangt de waardering van de speel- en 

onderwijsvoorzieningen niet significant samen met 

wijkbinding. Deze twee voorziening hangen mogelijk 

niet significant samen met wijkbinding vanwege het 

niet significante verschil in wijkbinding tussen 

huishoudens met en zonder kinderen.  
 

Voor de relatie tussen wijkbinding en de 

gepercipieerde wooncarrière geldt dat er drie 

significante verbanden vastgesteld zijn. Dit zijn het 

verband tussen wijkbinding en verhuisplannen, de 

verhuistermijn en de verhuislocatie. Bij het eerste 

verband is een verschil gevonden tussen de 

wijkbinding van huishoudens met en zonder 

verhuisplannen. Huishoudens met verhuisplannen 

hebben een significant lagere wijkbinding dan 

huishoudens zonder verhuisplannen. Voor het 

tweede verband geldt dat een stijging van 

wijkbinding leidt tot een langere verhuistermijn en 

daarmee een langere verblijfsduurperspectief in de 

wijk. Voor het derde verband geldt dat een daling 

van de wijkbinding leidt tot een grotere kans op een 

stap in de wooncarrière uit de wijk. Er is geen 

significant verband gevonden tussen wijkbinding en 

het verhuismotief.  
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7.6 BIVARIATE ANALYSE GEPERCIPIEERDE WOONCARRIÈRE     

 
Zoals de groene lijnen in de miniatuurweergave van 

het conceptueel model aangeven zal deze paragraaf 

gericht zijn op de verbanden tussen huishoudens- en 

wijkkenmerken en de gepercipieerde wooncarrière 

(respectievelijk in paragraaf 7.6.1 en 7.6.2). Dit is de 

buitenroute van het model. De verbanden worden 

getest met behulp van bivariate analysemethoden.  

 

Voor de afhankelijke variabele gepercipieerde 

wooncarrière zijn in het conceptueel model vier 

variabelen opgenomen, namelijk verhuisplannen,  

-termijn, -locatie en -motief. Alle vier de variabelen 

worden gebruikt in de bivariate analyses. 

 De variabele verhuisplannen geeft aan of 

een huishouden van plan is een stap te maken in de 

wooncarrière. Hierbij zijn twee antwoorden 

mogelijk, namelijk wel of niet willen verhuizen.  

 De variabele verhuistermijn geeft een beeld 

van het verblijfsduurperspectief van een huishouden 

in de woning en daarmee een indicatie van de 

huidige en toekomstige stabiliteit van Triniteit. Voor 

huishoudens met een kortere verhuistermijn is de 

kans op een stap in de wooncarrière groter, terwijl 

huishoudens met een langere verhuistermijn in de 

huidige woning (voorlopig) geen stap willen maken 

in de wooncarrière. De variabele verhuistermijn is 

geoperationaliseerd op het ordinale meetniveau. Vijf 

antwoordniveaus zijn onderscheiden, namelijk: 

verhuizen binnen 1 jaar (1), binnen 1-2 jaar (2), 2-5 

jaar (3) en 5-10 jaar (4) en geen stap willen maken in 

de wooncarrière (5). Dit betekent hoe lager de score 

bij de variabele, des te sneller men geneigd is om 

een stap te maken in de wooncarrière.  

 De variabele verhuislocatie geeft weer of 

een volgende stap in de wooncarrière van een 

huishouden wordt gemaakt binnen of buiten de wijk. 

Ten behoeve van de stabiliteit van de wijk is het van 

belang dat huishoudens doorstromen binnen de wijk 

in plaats van weg te trekken uit de wijk (zie ook 

paragraaf 3.1). De variabele verhuislocatie is 

ordinaal geoperationaliseerd. Hierbij zijn vijf 

antwoorden onderscheiden namelijk: zeker binnen 

de wijk (1), waarschijnlijk binnen de wijk (2), ik weet 

nog niet waarheen ik wil verhuizen (3), waarschijnlijk 

buiten de wijk (4) en zeker buiten de wijk (5). Hoe 

hoger de score op de variabele des te meer men 

geneigd is om bij een verhuizing de wijk te verlaten.  

 De variabele verhuismotief geeft de 

belangrijkste reden weer voor een verhuizing buiten 

Triniteit. De verhuismotieven zijn opgesplitst in twee 

categorieën: verhuismotieven die voortkomen uit de 

wijk (bijv. onveiligheid) en overige motieven waarbij 

de wijk niet het belangrijkste verhuismotief is (bijv. 

gezondheid).  

 

Over het algemeen zijn niet parametrische analyse- 

technieken gebruikt. Dit komt door de gehanteerde 

meetniveaus en de scheve verdeling van de 

variabelen. Voor verhuislocatie (n=30) en 

verhuismotief (n=28) geldt bovendien dat er sprake 

is van een kleine onderzoeksgroep, doordat alleen 

huishoudens die hebben aangegeven een stap te 

willen maken in de wooncarrière in de bivariate 

analyse met wijk- en huishoudenskenmerken zijn 

meegenomen. Bij de verhuislocatie dienen de ver- 

banden, ondanks de niet-parametrische analyse- 

technieken, met enige voorzichtigheid te worden 

geïnterpreteerd. Mogelijk zijn de verbanden moeilijk 

te testen omdat geen huishouden heeft aangeven te 

willen verhuizen binnen de wijk.  

Een overzicht van de gevonden verbanden, 

met de bijhorende significantie- en meetniveaus, is 

weergegeven in tabel 11. Vanuit de tabel kan 

worden opgemaakt welke factoren significant van 

invloed zijn op de vier variabelen van de 

gepercipieerde wooncarrière. Dit zijn de factoren 

met minimaal één * in de tabel. De uitgevoerde 

analyses en gevonden resultaten worden in de 

komende twee paragrafen toegelicht en samengevat 

in paragraaf 7.6.4.  

De verbanden tussen wijk- en huishoudens- 

kenmerken en verhuismotief worden toegelicht in 

paragraaf 7.6.3. Hier worden alleen de significante 

verbanden toegelicht, omdat significante verschillen 

tussen groepen mogelijk van belang zijn voor 

vervolgonderzoek. 



 
 

 
 

   Verhuis- 
plannen 

N=98  

Verhuis- 
termijn 
N=97 

Verhuis- 
locatie 
N=30 

Verhuis- 
motief 
N=28 

Kenmerk Meet- 
niveau 

Categorieën  Waarde Waarde Waarde Waarde 

Huishoudenskenmerken       
Netto huishoudinkomen Ordinaal Laag(1), midden(2), hoog(3) z= -0,31 z= -1,43 X

2
= 1,12 z= -0,67 

Arbeidsmarktsituatie Nominaal Betaald werk >20 uur(1), betaald werk <20 uur(2), onbetaald werk(3), 

werkzoekend(4), arbeidsongeschikt(5), studerend/schoolgaand(6), 

gepensioneerd/ VUT(7), anders(8) 

z= -0,26 X
2
= 12,32 X

2
= 8,27 z= -0,34 

  

Huishoudenssamenstelling Nominaal Eenpersoons(1), tweepersoons(2), paar met kind(eren), alleenstaand met 

kind(eren) (4) 

z= -0,70 X
2
= 0,69 X

2
= 4,56 z= -0,67 

Leeftijd hoofdbewoner Interval <25(1), 25-34(2), 35-44(3),45-54(4),55-64(5),65-75(6),>75(7) t= -2,70** ρ= 0,25* ρ=-0,32 z= -2,48* 

Woonduur in de wijk Ratio - z= -0,24* ρ= 0,24* ρ= 0,27 z= -1,69 

Participatiegraad  - z= -0,99 ρ= 0,09 ρ= -0,20 z= -0,54 

Verwantschap aan bevolkingsgroep Nominaal Nederlandse bevolkingsgroep(1), allochtone bevolkingsgroep(2) z= -0,45 z= -0,50 z= -0,95 z= -0,35 

Eigendomsvorm woning Nominaal Koopwoning(1), huurwoning(2) z= -1,39 z= -1,43 z= -1,93 z= -1,45 

Waardering huidige woning Ordinaal Ontevreden(1), tam. ontevreden(2) neutraal(3), tam. tevreden(4) tevreden(5) z= -3,45*** ρ= 0,37*** ρ= -0,27 z= -0,96 

Wijkkenmerken       

Wijkbevolkingssamenstelling Ordinaal Ontevreden(1), tam. ontevreden(2) neutraal(3), tam. tevreden (4) tevreden(5) z= -2,60** ρ= 0,27** ρ= -0,56** z= -1,29 

Sociale interactie met wijkgenoten Index Opgebouwd uit zeven stellingen, die gemeten zijn op een 5-puntsschaal t= -2,41* ρ= 0,22* ρ= -0,33 z= -1,20 

Familiecontacten in de wijk Nominaal Ja(1), Nee(2) z= -0,67 z= -0,81 z= -0,09 z= -0,63 

Frequentie familiecontacten in wijk Ordinaal Minsten 1x per week(1), > 1 keer per week, maar niet wekelijks(2), 1x per 

maand(3), < 1x per maand (4),zelden/nooit(5) 

z= -0,74 ρ=-0,03 ρ= -0,31 z= -0,69 

Ervaren sociale veiligheid in de wijk Index Opgebouwd uit vijf typen overlast, die gemeten zijn op een 5-puntsschaal z= -3,64*** ρ=-0,35*** ρ= -0,23 z= -1,99* 

Winkelvoorzieningen Ordinaal Ontevreden(1), tam. ontevreden(2) neutraal(3), tam. tevreden(4) tevreden(5) z= -0,65 ρ= 0,04 ρ= -0,39* z= -0,19 

Groenvoorzieningen Ordinaal Ontevreden(1), tam. ontevreden(2) neutraal(3), tam. tevreden(4) tevreden(5) z= -2,10* ρ= 0,21* ρ= -0,40* z= -1,37 

Speelvoorzieningen Ordinaal Ontevreden(1), tam. ontevreden(2) neutraal(3), tam. tevreden(4) tevreden(5) z= -0,29 ρ= -0,04 ρ= -0,53** z= -2,58* 

Onderwijsvoorzieningen Ordinaal Ontevreden(1), tam. ontevreden(2) neutraal(3), tam. tevreden(4) tevreden(5) z= -0,99 ρ= 0,20 ρ= -0,19 z= -2,13* 

Intern wijkimago Ordinaal Slecht(1), niet zo goed (2), neutraal(3), tamelijk goed(4), goed(5) z= -2,22* ρ= 0,22* ρ= -0,20 z= -0,47 

Extern wijkimago 
(familie/vrienden) 

Ordinaal Slecht(1), niet zo goed (2), neutraal(3), tamelijk goed(4), goed(5) z= -1,07 ρ= 0,11 ρ= -0,37 z= -0,40 

Extern wijkimago (Terneuzen) Ordinaal Slecht(1), niet zo goed (2), neutraal(3), tamelijk goed(4), goed(5) z= -1,07 ρ= 0,11 ρ= -0,51** z=-0,06 

Tabel 11: Overzicht gevonden significante verbanden tussen wijk- en huishoudenskenmerken en verhuisplannen, verhuistermijn, verhuislocatie en verhuismotief 

Significantieniveaus; ***p≤0,001; ** p≤0,01; *p≤0,05. 
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7.6.1  BIVARIATE ANALYSE TUSSEN HUISHOUDENSKEN-

MERKEN EN DE GEPERCIPIEERDE WOONCARRIÈRE 

In paragraaf 4.4.1 is verondersteld dat het inkomen 

samenhangt met de neiging om een stap te maken in 

de wooncarrière. Met name huishoudens met een 

hoog inkomen zouden vaker een stap willen maken 

in de wooncarrière uit een achterstandswijk. Het 

verband tussen wel of geen stap willen maken in de 

wooncarrière en het huishoudinkomen is getest met 

behulp van een Mann-Whitney U-toets (z= - 0,31; 

n.s.). Uit de test blijkt dat er geen verschil is tussen 

de drie inkomensklassen en de wens om een stap te 

maken in de wooncarrière. 

 Om te bepalen of er een verband is tussen 

het inkomen en de verhuistermijn van huishoudens 

wonend in Triniteit is een verschilanalyse uitgevoerd. 

De gebruikte test is een Kruskal-Wallistoets, 

vanwege de scheve verdeling van de variabele 

verhuistermijn. Hieruit blijkt dat het netto 

huishoudinkomen niet significant samenhangt met 

de verhuistermijn (X
2
= 0,31; df =2; n.s.).  

 Het verschil tussen de drie inkomens- 

groepen en de verhuislocatie is ook getest met 

behulp van een Kruskal-Wallistoets. Uit de test blijkt 

dat er geen verschil zit in de gewenste verhuislocatie 

van de drie inkomensgroepen (X
2
= 1,12; df =2; n.s.).  

 

Via een Mann-Whitney U-toets (z= -0,26; n.s.) is 

getest of er verschil zit tussen de acht onderscheiden 

arbeidsmarktsituaties (dagelijkse hoofdtaak) van een 

respondent en de wens om een stap te maken in de 

wooncarrière. Hieruit blijkt dat het verschil in 

plannen om een stap te maken in de wooncarrière 

tussen de acht groepen niet significant is. 

 Via een Kruskal-Wallistoets is getest of er 

verschil zit in de verhuistermijn van de acht 

onderscheiden groepen (X
2
= 12,32; df =7; n.s.). 

Dezelfde test is uitgevoerd voor de 

arbeidsmarktsituatie van de eventuele partner van 

een respondent. Ook hieruit komt geen significant 

verschil naar voren (X
2
= 11,67; df =7; n.s.). Bij de 

klassenindeling betaald werk > 20, betaald werk < 20 

en geen betaald werk is eveneens geen significant 

verschil tussen de groepen waargenomen (X
2
= 0,31; 

df =2; n.s.). Dit betekent dat de arbeidsmarktsituatie 

niet van invloed is op de verhuistermijn. 

 Wat betreft het verband tussen de 

dagelijkse hoofdtaak van een respondent en de 

verhuislocatie blijkt uit een Kruskal-Wallistoets dat 

dit verband niet aanwezig is (X
2
= 8,27; df =7; n.s.). 

Dit betekent dat er geen verschil is tussen de acht 

onderscheiden arbeidsmarktsituaties en de 

gewenste verhuislocatie van huishoudens die een 

stap willen maken in hun wooncarrière.  

 

In paragraaf 4.4.2 is een verschil verondersteld 

tussen huishoudenstypen en de wens om een stap te 

maken in de wooncarrière. Door een Mann-Whitney 

U-toets is echter geen verschil aangetoond tussen 

vier huishoudenstypen en de wens om een stap te 

maken in de wooncarrière (z= -0,70; n.s.). 

 Het veronderstelde verschil tussen de vier 

huishoudenstypen en de verhuistermijn is eveneens 

niet significant. Dit blijkt uit een Kruskal-Wallistoets 

(X
2
= 0,69; df =3; n.s.).  

 De huishoudenssamenstelling is ook niet 

van invloed op de verhuislocatie. Uit een Kruskal-

Wallistoets is namelijk gebleken dat er geen 

significant verschil aanwezig is tussen de vier 

onderscheiden huishoudenstypen en de verhuis- 

locatie (X
2
= 4,56; df =3; n.s.).  

 

Om te bepalen of er een verband is tussen de leeftijd 

en de neiging om wel of geen stap te willen maken in 

de wooncarrière is een T-test uitgevoerd, omdat de 

variabele leeftijd van interval meetniveau is en 

normaal verdeeld is. Uit de test blijkt dat er een 

significant verschil is (t= -2,70; p ≤ 0,01). Het verschil 

houdt in dat huishoudens met verhuisplannen 

gemiddeld een lagere leeftijd hebben ten opzichte 

van huishoudens zonder verhuisplannen.  

Uit een samenhanganalyse met behulp van 

Spearman’s rangcorrelatie blijkt de variabele leeftijd 

van een respondent ook significant samen te hangen 

met de verhuistermijn (ρ = 0,25; p ≤ 0,05). Hieruit 

blijkt dat bij een toename van de leeftijd van een 

respondent, de verhuistermijn ook toeneemt. Dit 

betekent dat naarmate men ouder wordt, de wil om 

een stap te maken in de wooncarrière afneemt.  

Jonge huishoudens willen gemiddeld het 

snelst een stap maken in de wooncarrière. 

Waarschijnlijk komt dit door de vele 
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levensgebeurtenissen bij jonge huishoudens die een 

reden kunnen zijn voor een stap in de wooncarrière. 

Naarmate men ouder wordt, bereikt men meer 

stabiliteit in de huishoudens- en arbeidsmarkt- 

carrière en daarmee in de wooncarrière, waardoor 

de kans op een stap in de wooncarrière afneemt. 

Om te bepalen of de leeftijd van de 

respondent ook samenhangt met de gewenste 

verhuislocatie is een Spearman’s rangcorrelatie 

uitgevoerd (ρ = 0,32; n.s.). De test is niet significant, 

waardoor er geen verband gevonden is tussen de 

twee variabelen.  

 

Met behulp van een Mann-Whitney U-toets is 

vastgesteld of er een verband is tussen woonduur en 

de neiging om wel of geen stap te willen maken in de 

wooncarrière. Deze test is gebruikt vanwege de 

scheve verdeling van de variabele woonduur. Uit de 

test blijkt dat er een verschil aanwezig is (z= -0,24; p 

≤ 0,05). Het verschil betekent dat naarmate de 

woonduur toeneemt, de kans op een stap in de 

wooncarrière afneemt. Zoals gesteld in paragraaf 

4.4.4 kan dit komen doordat een huishouden 

gehecht raakt aan de wijk. Ook als de leeftijd 

toeneemt wordt de wijkbinding sterker. Woonduur 

en leeftijd zijn aan elkaar gerelateerd, net zoals men 

ouder wordt neemt ook de woonduur (als men niet 

verhuisd) toe. Het veronderstelde verband tussen 

woonduur en verhuistermijn blijkt ook aanwezig te 

zijn (ρ= 0,24; p ≤ 0,05). Om het verband te testen is 

gebruik gemaakt van Spearman’s rangcorrelatie.  

In paragraaf 7.3 is een klassenindeling 

gemaakt van de woonduur. Er is onderscheid 

gemaakt in twee klassen, namelijk: in de wijk komen 

wonen voor of na de herstructurering. Met behulp 

van een Mann-Whitney U-toets is getest of er 

verschil in verhuistermijn is tussen de twee groepen. 

Het verschil blijkt niet aanwezig (z=-1,78; n.s.).  

De woonduur van een huishouden in de 

wijk blijk niet significant samen te hangen met de 

verhuislocatie van huishoudens die aangegeven dat 

ze een stap willen maken in de wooncarrière  

(ρ = 0,27; n.s). Voor de test op samenhang is 

Spearman’s rangcorrelatie toegepast.  

 Er blijkt ook geen verschil te zijn tussen 

huishoudens die voor of na de herstructurering in de 

wijk zijn komen en de verhuislocatie. De Mann-

Whitney U-toets is namelijk niet significant (z= 0,89; 

n.s.).  

 

In paragraaf 4.4.5 is verondersteld dat er een relatie 

is tussen de participatiegraad en verhuisplannen van 

een huishouden. Uit een Mann-Whitney U-test blijkt 

dat er geen verband aanwezig is tussen de 

participatiegraad en verhuisplannen (z= -0,99; n.s). 

 De participatiegraad van een huishouden is 

ook niet van invloed op de verhuistermijn en 

daarmee een stabiele positie in de wooncarrière. Uit 

een correlatieanalyse met behulp van Spearman’s 

rangcorrelatie blijken de twee variabelen niet samen 

te hangen: de gevonden correlatie is niet significant 

(ρ = 0,09; n.s). Deze bevinding komt overeen met het 

onderzoek van Leidelmeijer (2012, p.21). In dit 

onderzoek wordt geen significant verband gevonden 

tussen verhuisgeneigdheid en de mate van 

wijkbetrokkenheid in wijken met een (zeer) 

negatieve leefbaarheid. Als verklaring wordt het lage 

aantal respondenten met een actieve betrokkenheid 

gegeven. Ondanks dat Triniteit niet (zeer) negatief 

op de leefbaarometer (2012) scoort, maar matig 

positief, is het aantal respondenten met een hoge 

participatiegraad laag. Dit is een mogelijke verklaring 

voor het niet significante verband in dit onderzoek. 

 De participatiegraad van een huishouden 

blijkt ook niet samen te hangen met de 

verhuislocatie (ρ = -0,20; n.s). Voor deze analyse is 

wederom gebruik gemaakt van Spearman’s 

rangcorrelatie. 

 

Voor de variabele “verwant voelen aan een bepaalde 

bevolkingsgroep” is onderscheid gemaakt in twee 

groepen. De twee groepen zijn: respondenten die 

zich het meest verwant voelen aan de Nederlandse 

bevolkingsgroep en respondenten die zich het meest 

verwant voelen aan een allochtone bevolkingsgroep. 

Uit een Mann-Whitney U-toets test blijkt dat er geen 

verband aanwezig is tussen de neiging om een stap 

te maken in de wooncarrière en de verwantschap 

aan een bevolkingsgroep (z= -0,45; n.s). Door middel 

van een Mann-Whitney U-toets is evenzo 

vastgesteld dat er geen verschil zit in de 

verhuistermijn van de twee groepen (z = -0,50; n.s.). 
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Op basis van literatuur (o.a. Van Ham & Clark, 2009) 

is een verschil verwacht tussen de twee groepen. 

Van Ham & Clark stellen namelijk dat in wijken met 

een hoog (en stijgend) aandeel niet-westerse 

allochtonen, autochtonen sneller een stap willen 

maken in de wooncarrière. Deze huishoudens 

verhuizen vaak vanwege etnische voorkeuren. Voor 

Triniteit geldt dat het aandeel niet-westerse 

allochtonen niet is toegenomen in de periode 2003-

2013 maar is afgenomen, namelijk van 37% in 2003 

tot 30% in 2012. Mogelijk heeft deze daling er toe 

geleid dat er geen verschil is in de neiging om een 

stap te maken in de wooncarrière tussen 

huishoudens die zich verwant voelen aan een 

allochtone en Nederlandse bevolkingsgroep.  

Voor de partner van de respondent is 

dezelfde groepenindeling gebruikt. Uit een Mann-

Whitney U-test blijkt dat er geen is verschil tussen de 

twee groepen en de verhuistermijn (z = -1,17; n.s.).  

 Het verband tussen de variabelen verwant 

voelen aan een bepaalde bevolkingsgroep en de 

verhuislocatie is getest op verschil. Uit de Mann-

Whitney U-toets kan gesteld worden dat het 

verband niet aanwezig is (z = -0,95; n.s.).  

 

Betreffende de eigendomsvorm van de woning blijkt 

dat er geen verschil zit tussen huurders en kopers en 

verhuisplannen. Dit is getest met behulp van een 

Mann-Whitney U-toets (z= -1,39; n.s.). Er blijkt 

hierdoor ook geen significant verschil te zijn tussen 

huurders en kopers en de verhuistermijn (z = -1,43; 

n.s.). Het gevonden resultaat komt niet overeen met 

literatuur, waarin wordt gesteld dat woning- 

eigenaren minder snel een stap maken in de 

wooncarrière vanwege de langdurige financiële 

binding die men is aangegaan met de woning (zie 

o.a. Elsinga & Hoekstra, 2004).  

Uit een verschilanalyse met behulp van de 

Mann-Whitney U-toets is vastgesteld dat er geen 

verschil aanwezig is tussen de gewenste verhuis- 

locatie van huurders en kopers (z = -1,93; n.s.).  

 

Tenslotte is een verband verondersteld tussen de 

mate van tevredenheid met de huidige woning en de 

neiging om een stap te maken in de wooncarrière. 

Uit een Mann-Whitney U-toets blijkt dat dit verband 

aanwezig is (z= -3,45; p ≤ 0,001). Uit een Spearman’s 

rangcorrelatie blijkt dat ook het verband aanwezig is 

tussen de waardering van de huidige woning en de 

verhuistermijn (ρ = 0,37; p ≤ 0,001). Dit wijst er op 

dat tevredenheid met de woning leidt tot stabiliteit 

in de wooncarrière en daarmee een verkleining van 

de kans op een stap in de wooncarrière. Dit beeld 

komt overeen met eerdere onderzoeken van 

bijvoorbeeld Feijten e.a. (2008) en De Groot e.a. 

(2007).  

Het verband tussen woningtevredenheid en 

de verhuislocaties is niet aanwezig (ρ = -0,27; n.s.). 

Dit verband is getest op samenhang met behulp van 

Spearman’s rangcorrelatie. 

 
7.6.2  BIVARIATE ANALYSE TUSSEN WIJKKENMERKEN EN 

DE GEPERCIPIEERDE WOONCARRIÈRE 
Uit een Mann-Whitney U-toets blijkt dat er een 

verband aanwezig is tussen de waardering van de 

bevolkingssamenstelling en verhuisplannen (z=-2,60; 

p ≤ 0,01). Er blijkt ook een significant verband te zijn 

tussen de tevredenheid met de bevolkings- 

samenstelling van de wijk en de verhuistermijn. Het 

verband is getest op samenhang met behulp van 

Spearman’s rangcorrelatie (ρ = 0,27; p ≤ 0,01). Dit 

betekent dat tevredenheid met de wijk- 

bevolkingssamenstelling door een huishouden kan 

leiden tot een langere verblijfsduur in de wijk. Het 

verband komt overeen met onderzoek van Van 

Bergeijk e.a. (2008, p. 225). Hierin wordt gesteld dat 

wanneer men tevreden is met de samenstelling van 

de wijkbevolking de verhuiswens afneemt.  

 Uit een Spearman’s rangcorrelatie blijkt ook 

dat er een significante correlatie is tussen de 

waardering van de wijkbevolkingssamenstelling en 

de verhuislocatie (ρ = -0,56; p ≤ 0,01). Spearman’s 

correlatiecoëfficiënt van -0,56 betekent in dit geval 

dat bij een sterkere mate van tevredenheid met de 

wijkbevolkingssamenstelling de wens om uit de wijk 

te verhuizen lager is dan bij ontevredenheid met de 

bevolkingssamenstelling van de wijk. 

 

Het verband tussen de waardering van de sociale 

interactie en verhuisplannen is getest met behulp 

van een T-test, vanwege de normale verdeling van 

de variabele en het interval meetniveau. Uit de test 
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blijkt dat er een verband aanwezig is (t=-2,41; p ≤ 

0,05). Uit de analyse, met behulp van Spearman’s 

rangcorrelatie, tussen de waardering van de sociale 

interactie tussen wijkgenoten en de verhuistermijn 

blijkt dat de twee variabelen ook positief met elkaar 

correleren (ρ = 0,22; p ≤ 0,05). De veronderstelling in 

het conceptueel model dat huishoudens die 

tevreden zijn met sociale interactie tussen 

wijkgenoten minder snel een stap willen maken in de 

wooncarrière wordt hiermee bevestigd.  

 Daarentegen hangt de waardering van de 

sociale interactie in de wijk, zoals gebleken uit een 

Spearman’s rangcorrelatie, niet significant samen 

met de verhuislocatie (ρ = -0,33; n.s.).  

 

In paragraaf 4.3.2 is gesteld dat huishoudens met 

familiecontacten in de wijk mogelijk minder snel een 

stap willen maken in de wooncarrière dan 

huishoudens zonder familie in de wijk. Uit een 

Mann-Whitney U-toets blijkt dat er geen significant 

verschil is tussen de twee groepen en de neiging om 

een stap te maken in de wooncarrière (z= -0,67; 

n.s.). Ook het verband tussen verhuistermijn en 

familiecontacten in de wijk is niet aanwezig, zoals 

blijkt uit een Mann-Whitney U-toets (z = -0,81; n.s.). 

Dit komt doordat ook huishoudens met familie in de 

wijk een stap willen maken in de wooncarrière.  

 Met behulp van een Mann-Whitney U-toets 

is ook getest of er verschil zit tussen huishoudens 

met familie in de wijk en zonder familie in de wijk en 

de verhuislocatie. Uit de toets blijkt dat er geen 

verschil is tussen de twee groepen (z = -0,09; n.s.). 

 

In het conceptueel model is een relatie 

verondersteld tussen de frequentie van het contact 

tussen familieleden in de wijk en de neiging om een 

stap te maken in de wooncarrière.  Met behulp van 

een Mann-Whitney is vastgesteld dat dit verband 

niet aanwezig is (z= -0,74; n.s.). Door een Spearman’s 

rangcorrelatie is vastgesteld dat het verband met 

verhuistermijn ook niet significant is (ρ= 0,03; n.s.).  

 Met behulp van Spearman’s rangcorrelatie 

is getest of er een samenhang is tussen de 

frequentie van het contact tussen familieleden in de 

wijk en de verhuislocatie. De test is niet significant 

(ρ= -0,31; n.s.): het verband is niet aanwezig.  

Een ander wijkkenmerk dat mogelijk van invloed is 

op verhuisplannen is de ervaren sociale veiligheid 

door een huishouden. Dit verband blijkt aanwezig 

(z=-3,64; p ≤ 0,001). Ook het verband tussen de 

ervaren sociale veiligheid en de verhuistermijn is 

significant (ρ = 0,35; p ≤ 0,001). Er is sprake van een 

positief verband. De gevonden Spearman’s 

rangcorrelatiecoëfficiënt houdt in dat huishoudens 

die een laag gevoel van sociale veiligheid ervaren in 

Triniteit meer geneigd zijn om een stap te maken in 

de wooncarrière.  

 Het verband tussen de ervaren sociale 

veiligheid en de verhuislocatie is niet aanwezig, 

doordat Spearman’s rangcorrelatie niet significant is 

(ρ = -0,23; n.s.). Dit betekent dat ervaren sociale 

veiligheid niet van invloed is op de verhuislocatie bij 

huishoudens die een stap willen maken in de 

wooncarrière.  

 

In dit onderzoek zijn vier wijkvoorzieningen 

opgenomen die mogelijk van invloed zijn op 

verhuisplannen, de -termijn en de -locatie. Het gaat 

hierbij om de waardering van deze voorzieningen. 

Uit een verschilanalyse met behulp van de Mann-

Whitney U-toets blijkt dat er een verband is tussen 

de waardering van groenvoorzieningen en 

verhuisplannen (z= -2,10; p ≤ 0,05). Uit een 

correlatieanalyse met behulp van Spearman’s 

rangcorrelatie blijkt dat de waardering voor de 

groenvoorzieningen ook significant samenhangt met 

de verhuistermijn (ρ = 0,21; p ≤ 0,05). Dit wijst op 

het belang van voldoende en goed onderhouden 

groenvoorzieningen in de wijk. Ook in het WoON 

2009 komt het belang van groenvoorzieningen in de 

wijk naar voren, doordat gebrek aan groen- 

voorzieningen als verhuismotief wordt genoemd.  

Voor winkel- (z= -0,65; n.s.), speel- (z= -0,29; 

n.s.) en onderwijsvoorzieningen (z= -0,99; n.s) geldt 

dat er geen verband is vastgesteld tussen de neiging 

om een stap te maken in de wooncarrière en de 

waardering van deze voorzieningen. Evenzo is er 

geen samenhang vastgesteld tussen verhuistermijn 

en winkel- (ρ = 0,04; n.s.), speel- (ρ = -0,04; n.s.) en 

onderwijsvoorzieningen (ρ = 0,20; n.s.). Mogelijk is er 

geen verband aanwezig met speel- en onderwijs- 

voorzieningen vanwege de aanwezigheid van deze 
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voorzieningen in Triniteit. Dit betekent dat 

huishoudens niet hoeven te verhuizen uit de wijk 

vanwege het gebrek aan deze voorzieningen in 

Triniteit. Voor winkelvoorzieningen zijn bewoners 

van Triniteit meer aangewezen op naastgelegen 

wijken dan op de eigen wijk. Een winkelcentrum 

bevindt zich op 5 minuten fietsen van de wijk.  

 Het verband tussen de wijkvoorzieningen 

en de verhuislocatie is ook getest op samenhang met 

behulp van Spearman’s rangcorrelatie. Hieruit zijn 

drie significante verbanden gevonden, namelijk bij 

winkel- (ρ = -0,39; p ≤ 0,05), groen- (ρ = -0,40; p ≤ 

0,05) en speelvoorzieningen (ρ = -0,53; p ≤ 0,01). Het 

verband met onderwijsvoorzieningen is niet 

significant (ρ = -0,19; n.s.). Voor de significante 

verbanden geldt, net als bij de waardering van de 

wijkbevolkingssamenstelling, dat er negatieve 

correlaties gevonden zijn. Dit houdt in dat een 

grotere ontevredenheid met winkel-, groen- en 

speelvoorzieningen sneller leidt tot een stap in de 

wooncarrière uit de wijk. 

   

In dit onderzoek zijn drie typen wijkimago’s 

onderscheiden, namelijk: het interne wijkimago en 

twee vormen van het externe wijkimago (zoals 

ervaren door vrienden/familie en de overige 

inwoners van Terneuzen). Met behulp van een 

Mann-Whitney U-toets is bepaald of er een verband 

is tussen de drie typen wijkimago’s en 

verhuisplannen. Hieruit blijkt dat er een significant 

verband is tussen het intern wijkimago en de 

verhuisplannen (z= -2,22; p ≤ 0,05). Beide externe 

imago’s hangen niet significant samen met de 

neiging om wel of geen stap te maken in de 

wooncarrière (familie/vrienden: z= -1,07; n.s. & de 

overige inwoners van Terneuzen: z= -1,07; n.s.). 

 Om het verband te testen tussen de drie 

typen wijkimago’s en de verhuistermijn is gebruik 

gemaakt van Spearman’s rangcorrelatie. Van de drie 

typen wijkimago’s hangt alleen het intern imago (het 

imago ervaren door de wijkbewoner zelf) significant 

samen met de verhuistermijn (ρ = 0,22; p ≤ 0,05). 

Zoals gesteld in paragraaf 7.4 komt dit waarschijnlijk 

door de relatie tussen het interne wijkimago en het 

vertrouwen in de wijk, zoals blijkt uit een onderzoek 

van Van Bergeijk e.a. (2008). Voor het extern imago 

zoals beoordeeld door vrienden en familie en de 

overige inwoners van Terneuzen geldt dat de 

gevonden correlaties niet significant zijn (voor beide 

geldt: ρ = 0,11; n.s). Mogelijk zijn deze twee imago’s 

niet van invloed op de gepercipieerde wooncarrière, 

omdat wijkbewoners vinden dat de reputatie niet 

verslechterd is. Juist een verslechterende reputatie 

van een wijk zou een belangrijke rol spelen in de 

verhuisbeslissing (Wittebrood & Permentier, 2011).  

 Wat betreft het verband tussen het imago 

en de verhuislocatie blijkt alleen het extern imago 

zoals ervaren door de overige inwoners van 

Terneuzen significant samen te hangen met de 

verhuislocatie (ρ = -0,51; p ≤ 0,01). Dit betekent dat 

wanneer huishoudens denken dat de wijk bij de 

overige inwoners van Terneuzen slecht bekend staat 

de verhuizing eerder naar buiten de wijk zal 

plaatsvinden. Het intern imago en het extern imago 

door vrienden en familie hangen niet significant 

samen met de verhuislocatie (respectievelijk  

ρ = -0,20; n.s. & ρ = -0,37; n.s.). 

 

7.6.3  SIGNIFICANTE VERBANDEN BIJ VERHUISMOTIEF 
Uit analyses tussen huishoudens- en wijkkenmerken 

en het verhuismotief zijn vier significante verbanden 

naar voren gekomen.  

Het huishoudenskenmerk dat significant 

samenhangt met het verhuismotief is de leeftijd van 

een respondent. Dit is getest met behulp van een 

Mann-Whitney U-toets (z= -2,48; p ≤ 0,05). Hieruit 

blijkt dat jonge huishoudens eerder een stap maken 

in de wooncarrière vanwege een verhuismotief dat 

voortkomt uit de wijk. Voor senioren is een overig 

motief de belangrijkste reden om een stap te maken 

in de wooncarrière. Dit zijn met name huishoudens 

die verhuizen vanwege gezondheidsredenen, 

waardoor de huidige woning niet meer aansluit bij 

veranderende zorgbehoeftes en woonbehoeftes.  

Een andere bepalende factor in het 

verhuismotief is de ervaren sociale veiligheid zoals 

blijkt uit een Mann-Whitney U-toets (z= -1,98; p ≤ 

0,05). Huishoudens die een lage sociale veiligheid 

ervaren benoemen de wijk vaker als (mogelijk) 

verhuismotief. Huishoudens die een hoge sociale 

veiligheid ervaren, hebben minder vaak verhuis- 

plannen met als verhuismotief de wijk.  
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Tot slot is met behulp van Mann-Whitney 

U-toetsen vastgesteld dat twee voorzieningen van 

invloed zijn op het verhuismotief, namelijk speel- (z= 

-2,57; p ≤ 0,05) en onderwijsvoorzieningen (z= -2,13; 

p ≤ 0,05). Voor huishoudens die hun tevredenheid 

met deze voorzieningen met neutraal beoordelen is 

het verhuismotief eerder geen wijkkenmerk, maar 

een overig verhuismotief zoals gezondheid, werk, 

emigratie of financiële oorzaken. Mogelijk hechten 

huishoudens die hun waardering voor speel- en 

onderwijsvoorzieningen met neutraal beoordelen 

minder waarde aan deze voorzieningen. 

 
7.6.4  SAMENVATTING VAN DE GEVONDEN RESULTATEN 
Over het algemeen kan worden gesteld dat er tussen 

huishoudenskenmerken en verhuisplannen en de 

verhuistermijn maar een beperkt aantal significante 

verbanden gevonden zijn. De variabelen die 

significant samenhangen met verhuisplannen en 

verhuistermijn zijn: leeftijd, woonduur en 

waardering huidige woning. Voor de variabele 

leeftijd en woonduur geldt dat naarmate deze stijgt 

de kans op een stap in de wooncarrière afneemt. 

Voor de waardering van de woning geldt dat een 

hogere tevredenheid met de woning resulteert een 

kleinere kans op een stap in de wooncarrière.  

De verbanden die getest zijn op verschil zijn 

niet significant. Dit geldt voor de huishoudens- 

kenmerken huishoudinkomen, arbeidsmarktsituatie, 

huishoudenssamenstelling, participatiegraad, ver- 

want voelen aan een bepaalde bevolkingsgroep en 

eigendomsvorm van de woning.  

 

Voor de verbanden tussen wijkkenmerken en 

verhuisplannen en verhuistermijn geldt dat er met 

name getest is op samenhang. Alleen de variabele 

“familiecontacten in de wijk” is getest op verschil en 

is niet significant. De variabelen die significant 

samenhangen met verhuisplannen en verhuistermijn 

zijn: waardering wijkbevolkingssamenstelling, sociale 

interactie en groenvoorzieningen, ervaren sociale 

veiligheid en het interne imago. Wat betreft de 

gevonden significante samenhangen blijkt dat alle 

correlaties positief zijn. Dit betekent dat een hogere 

score op deze variabelen leidt tot een toename van 

de verhuistermijn en daarmee een kleinere kans op 

een stap in de gepercipieerde wooncarrière. 

Andersom geldt dat een lage score op de variabelen 

leidt tot een kortere verhuistermijn en een grotere 

kans op een stap in de gepercipieerde wooncarrière.  

De variabelen die niet significant 

samenhangen met verhuisplannen en verhuistermijn 

zijn: frequentie familiecontact, waardering winkel-, 

speel- en onderwijsvoorzieningen en beide externe 

imago’s. Mogelijk is er geen significant verband 

gevonden met de drie type voorzieningen omdat 

deze voorzieningen voldoende aanwezig zijn in 

Triniteit en de omgeving van Triniteit.  

  

Bij het verband tussen huishoudenskenmerken en de 

verhuislocatie zijn geen significante resultaten 

gevonden, maar bij de wijkkenmerken wel. De 

variabelen die significant samenhangen met de 

verhuislocatie zijn: waardering wijkbevolkingssamen-

stelling, winkels-, groen- en speelvoorzieningen en 

het externe imago zoals ervaren door de overige 

inwoners van Terneuzen. Alle gevonden correlaties 

houden in dat een meer negatieve score op de 

onafhankelijke variabele leidt tot een hogere score 

op de afhankelijke variabele verhuislocatie. Dit 

resulteert in een stap in de wooncarrière uit de wijk. 

 

Tot slot zijn er bij het verband tussen huishoudens- 

en wijkkenmerken en het verhuismotief vier 

significante verbanden vastgesteld. De bepalende 

factoren zijn leeftijd, ervaren sociale veiligheid en de 

waardering van speel-, en onderwijsvoorzieningen in 

Triniteit. Voor de leeftijd geldt dat naarmate men 

ouder wordt, men minder snel verhuisd vanwege de 

wijk. Bij een lage sociale veiligheid is de kans groter 

dat men verhuist vanwege de wijk. Huishoudens met 

een lagere beoordeling van speel- en onderwijs- 

voorzieningen hebben vaker een ander 

verhuismotief dan de wijk.  
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7.7 MULTIVARIATE ANALYSES          
 

De laatste statistische analyses in dit onderzoek zijn 

twee multivariate analyses. Dit zijn een analyse van 

de relaties tussen wijk- en huishoudenskenmerken 

en wijkbinding (paragraaf 7.7.1) en een analyse met 

de gepercipieerde wooncarrière als afhankelijke 

variabele (paragraaf 7.7.2).  
 

7.7.1  MULTIVARIATE ANALYSE TUSSEN HUISHOUDENS- 

EN WIJKKENMERKEN EN WIJKBINDING 
Met behulp van een multivariate analysetechniek zal 

worden vastgesteld in hoeverre huishoudens- en 

wijkkenmerken van invloed zijn op wijkbinding. De 

toegepaste techniek is een multiple regressie- 

analyse. Voorafgaand aan deze analysetechniek is 

een ordinale regressieanalyse toegepast, om tot een 

selectie te komen van predictoren voor de multiple 

regressie. Aan de voorwaarden van een multiple 

regressie wordt, in eerste instantie, namelijk niet 

voldaan. Dit komt voornamelijk door het aantal 

predictoren die significant samenhangen met 

wijkbinding, zoals vastgesteld in paragraaf 7.5, en de 

kwaliteit van de predictoren. Niet alle predictoren 

voldoen namelijk aan de parametrische assumpties 

(normaal verdeeld en minimaal interval meetniveau) 

voor de multiple regressie. Een niet-parametrische 

(ordinale) regressie analyse is hierdoor noodzakelijk.  

Bij een ordinale regressieanalyse wordt, in 

tegenstelling tot een multinomiale regressieanalyse, 

rekening gehouden met een hiërarchische indeling 

van klassen. In dit onderzoek is een hiërarchische 

indeling gemaakt voor de variabele wijkbinding. Er is 

gekozen voor een indeling van vijf klassen, die 

gebaseerd is op de 5-puntsschaal waarop de losse 

items van de wijkbindingsindex gemeten zijn. Dit 

betekent dat iedere klasse een interval van 0,8 

punten op de wijkbindingsindex beslaat. 

Als link-methode voor de ordinale 

regressieanalyse is gekozen voor de “probit 

methode”. De keuze is gebaseerd op de normale 

verdeling van de afhankelijk variabele wijkbinding 

ingedeeld in klassen.  

Om tot een selectie te komen van de predictoren zijn 

de voorgaande bivariate analyses gebruikt. De 

variabelen die significant samenhangen met 

wijkbinding zijn namelijk als predictoren in de 

regressieanalyse meegenomen. 

 

Uit de tabel met de model fitting information blijkt 

dat de toegevoegde variabelen bijdragen aan het 

verklaringsmodel voor wijkbinding ingedeeld in 

klassen (X
2
= 85,13; df= 13; p ≤ 0,001). De goodness 

of fit van het model is niet significant, wat betekent 

dat het model goed bij de data past. Tot slot voldoet 

het model aan de assumptie van Parallel Lines (de 

aanname dat de relatie tussen de predictoren en de 

afhankelijke variabele voor alle categorieën 

hetzelfde is), doordat de test niet significant is. Dit 

betekent dat het verband tussen predictoren en de 

afhankelijke variabele niet afhangt van de categorie 

(de vijf wijkbindingsklassen).  

De resultaten uit het ontwikkelde model 

(model 1) zijn weergegeven in tabel 12. Uit de tabel 

blijkt dat er drie predictoren significant 

samenhangen met wijkbinding ingedeeld in klassen. 

De drie predictoren zijn woonduur in de wijk, 

waardering van de wijkbevolkingssamenstelling en 

de sociale interactie met wijkgenoten.  

Als wordt gekeken naar de regressie- 

coëfficiënten (β) blijkt dat de predictor waardering 

wijkbevolkingssamenstelling de grootste invloed 

heeft op wijkbinding, gevolgd door de waardering 

van de sociale interactie en woonduur. 

De Nagelkerke van het model is 0,648. Dit 

betekent dat wijkbinding voor 64,8% wordt 

verklaard door de opgenomen predictoren in het 

regressiemodel. 

 
Het ordinale regressie model voldoet niet aan alle 

voorwaarden vanwege te veel lege cellen. Dit 

betekent dat er van bepaalde combinaties van 

variabelen geen cases zijn, waardoor een cel niet 

gevuld kan worden. Vanwege de combinaties van 

variabelen waaraan geen cases gekoppeld kunnen 

worden is ook een multiple regressie uitgevoerd, 

met alleen de drie significante variabelen uit model 

1. Dit zijn: woonduur, waardering wijkbevolkings- 
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samenstelling en sociale interactie met wijkgenoten. 

Woonduur is gemeten op het ratio meetniveau en is 

als normaal verdeeld benaderd. De waardering van 

de sociale interactie is opgebouwd uit een index en 

is normaal verdeeld. De waardering van de 

wijkbevolkingssamenstelling is benaderd op het 

interval meetniveau en is normaal verdeeld. Als 

afhankelijke variabele zijn de ruwe data van 

wijkbinding gebruikt. 

Voor de regressieanalyse is gebruik 

gemaakt van de stepwise methode. Hierbij worden 

de best verklarende variabelen geselecteerd. Tijdens 

de multiple regressieanalyse is gecontroleerd of het 

veronderstelde model voldoet aan de voorwaarden 

voor de analyse. Dit is gebeurd door te controleren 

op lineariteit en homoscedasticiteit (m.b.v. een plot 

met ZRESID op de y-as en ZPRED op de x-as). 

Daarnaast zijn de residuen gecontroleerd op 

normaliteit (m.b.v. een histogram van de residuen), 

op een homogene variantie (m.b.v.: Std. Predicted 

Value & Std. Residual) en een gemiddelde van 0. Uit 

de controle blijkt dat het regressiemodel voldoet aan 

de vereiste assumpties.  

Om te bepalen of er multicollineariteit 

(onderlinge correlatie van de predictoren) aanwezig 

is tussen de drie predictoren zijn de Tolerance en VIF 

statistieken bestudeerd. Hieruit blijkt dat er 

nagenoeg geen multicollineariteit aanwezig is (zie 

bijlage F voor de tabel met de resultaten). 

 

Uit de uitgevoerde stepwise regressie analyse blijkt 

dat alle drie de predictoren (woonduur in de wijk, 

waardering van de wijkbevolkingssamenstelling en 

van de sociale interactie met wijkgenoten) zijn 

opgenomen in het regressiemodel, met een adjusted 

R
2
 van 59% (zie tabel 12, model 1b). Voor de 

interpretatie van het regressiemodel is gebruikt 

gemaakt van regressiecoëfficiënten (bèta). Hoe 

hoger de bèta-coëfficiënt des te meer unieke 

verklaringskracht de variabele in het model heeft.  

 

De predictor die de meeste unieke verklaringskracht 

heeft voor de afhankelijke variabele wijkbinding is de 

waardering van de wijkbevolkingssamenstelling 

(bèta: 0,44). Het verband tussen de waardering van 

de samenstelling van de wijkbevolking en de 

wijkbinding is eerder aangetoond door Livingston 

e.a. (2008). Livingston e.a. stellen dat huishoudens 

die tevreden zijn met de bevolkingssamenstelling 

van de wijk een sterkere wijkbinding hebben. 

Huishoudens zijn tevreden met de 

bevolkingsamenstelling van de wijk, wanneer ze veel 

overeenkomsten hebben met buren, zoals gedeelde 

levensstijlen. 

 Model 1 Model 1b 

 β Exp(β) Δ % B Bèta Std. Dev. 

Huishoudenskenmerken       

Leeftijd respondenten  -0,05** 0,95 -4,6%    
Woonduur (in jaren)  0,04** 1,04 3,9% 0,18*** 0,36 17,34 
Participatiegraad 0,17** 1,19 18,5%    
Woningtevredenheid  0,04** 0,96 4,4%    
Verwantschap bevolkingsgroep (dummy variabele) -0,40** 0,67 32,6%    
Wijkkenmerken       

Waardering wijkbevolkingssamenstelling 0,50** 1,65 64,8% 0,30*** 0,44 1,31 
Waardering sociale interactie met wijkgenoten 0,46** 1,59 58,6% 0,35*** 0,36 0,93 
Ervaren sociale veiligheid 0,27** 1,32 31,5%    
Waardering winkelvoorzieningen 0,00** 1,00 0,2%    
Waardering groenvoorzieningen -0,02** 0,98 -1,6%    
Intern imago 0,13** 1,14 14,0%    
Extern imago (familie/vrienden) -0,02** 0,98 -1,6%    
Extern imago (overige inwoners Terneuzen) 0,12** 1,12 12,2%    
       

-2 log likelihood 182,48   Constant (B) 0,611** 
Chi-kwadraat 85,13   F  44,73 
Df 13   Df  3 
Significantie 0,000   Significantie  0,000 
Nagelkerke R

2
 0,65   Adjusted R

2
  0,59 

Tabel 12: Resultaten ordinale regressieanalyse (model 1) en lineaire regressieanalyse (model 1b) met significantieniveaus; ***p≤0,001;  

** p≤0,01; *p≤0,05. β = Estimate; β(exp) = e
β
; Δ %= 100 (exp β-1) 
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Het gevonden verband tussen wijkbinding en de 

waardering van de sociale interactie (bèta = 0,364) 

komt overeen met het onderzoek van Woolever 

(1992 in Livingston e.a., 2008). In haar onderzoek 

heeft Woolever een sterk verband gevonden tussen 

waardering sociale interactie en wijkbinding. Met 

name informele sociale interactie (bijv. het bezoeken 

van buren) blijkt een sterke predictor te zijn van 

wijkbinding. Formele interactie (bijv. participatie in 

buurtactiviteiten) is een mindere sterke predictor. 

De conclusie van Woolever is dat sociale betrokken- 

heid de belangrijkste predictor is van wijkbinding, 

gevolgd door individuele en wijkkenmerken 

(Livingston e.a., 2008, p. 14). Volgens het onderzoek 

van Livingston e.a. zelf is sociale netwerk/ cohesie de 

meest belangrijke factor in wijkbinding.  

 In Nederland is het verband tussen de 

waardering van de sociale interactie en de 

wijkbeoordeling aangetoond door een onderzoek 

van het Ministerie van VROM (2004). Het verband 

houdt in dat huishoudens die negatief zijn over de 

sociale interactie ook negatief zijn over de wijk.  
 

Het verband tussen woonduur en wijkbinding (bèta = 

0,355) is door meerdere onderzoeken aangetoond 

(o.a. Scannel & Grifford, 2010; Riger & Lavrakas, 

1981; Lewicka, 2011; Livingston e.a. 2008). Volgens 

Livingston e.a. hebben van de individuele kenmerken 

leeftijd en woonduur de grootste invloed op wijk- 

binding. Respondenten die lang in een wijk wonen 

hebben namelijk een significant hogere wijkbinding 

dan respondenten met een kortere woonduur. Het 

verband kan ontstaan doordat huishoudens na een 

bepaalde woonduur gehecht raken aan de wijk (Van 

Beckhoven & Van Kempen, 2002; Lewicka, 2011).  
 

De gevonden verbanden geven belangrijke inzichten 

voor beleidmakers, omdat het beïnvloeden van 

woonduur en waardering sociale interactie en de 

wijkbevolkingssamenstelling het meeste effect heeft 

op wijkbinding. 
 

7.7.2  MULTIVARIATE ANALYSE TUSSEN HUISHOUDENS- 

EN WIJKKENMERKEN EN DE WOONCARRIÈRE 
In deze paragraaf zal door middel van een 

multivariate analysetechniek het verband worden 

vastgesteld tussen huishoudens- en wijkkenmerken 

en de gepercipieerde wooncarrière. Als analyse- 

techniek zal gebruik worden gemaakt van een 

logistische regressie. Bij deze analysetechniek kan 

een dichotome afhankelijke variabele worden 

voorspeld door meerdere onafhankelijke variabelen 

(predictoren). Hierbij staat de kans op een bepaalde 

gebeurtenis centraal. Voor dit onderzoek is deze 

gebeurtenis geen stap maken in de wooncarrière (0) 

of wel een stap maken in de wooncarrière (1). 

 

De predictoren die opgenomen zijn in het regressie- 

model, van wel of geen stap maken in de woon- 

carrière, komen uit paragraaf 7.6 Het gaat hierbij om 

de variabelen die significant samenhangen met 

verhuisplannen. Voor de huishoudenskenmerken zijn 

dit: leeftijd, woonduur en waardering van de huidige 

woning. De predictoren voor de wijkkenmerken zijn: 

waardering van wijkbevolkingssamenstelling, sociale 

interactie en groenvoorzieningen en ervaren sociale 

veiligheid, en intern wijkimago. 

De gehanteerde methode voor het invoeren 

van de predictoren in het regressiemodel is de 

forward conditional methode. De Chi-kwadraat van 

het model is significant (X
2
=22,64; df= 3; p≤0,001). 

Dit houdt in dat de predictoren, die in het model 

worden toegevoegd, bijdragen aan de relatie met de 

afhankelijke variabele. De Hosmer en Lemeshow test 

(goodness of fit van het model) is niet significant. Dit 

betekent dat het model goed past bij de data, 

doordat de voorspelde waardes dicht bij de 

werkelijke waardes liggen. Uit de Tolerance en VIF 

statistieken blijkt dat er geen multicollineariteit 

aanwezig is (zie bijlage F voor de resultatentabel). Dit 

betekent dat de predictoren nagenoeg niet 

onderling met elkaar correleren. 

 Uit de gevonden resultaten blijkt dat drie 

variabelen significant van invloed zijn op wel of geen 

stap maken in de wooncarrière (zie tabel 13). De drie 

variabelen zijn leeftijd, ervaren sociale veiligheid en 

waardering van de groenvoorzieningen in de wijk. 

Uit de tabel blijkt dat voor alle drie de variabelen de 

β en Δ% negatief is, wat een negatieve relatie 

inhoudt. Δ% staat voor het verschil in percentages 

op de kans van de gebeurtenis wanneer een 

onafhankelijke variabele met één unit stijgt. Voor de 

drie predictoren geldt dat bij een stijging van de 
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score op de variabele de kans op een stap in de 

wooncarrière afneemt. De β-waarde en Δ% is voor 

de ervaren sociale veiligheid het grootst. Dit 

betekent dat de ervaren sociale veiligheid de meeste 

unieke verklaringskracht heeft voor de neiging om 

wel of geen stap te maken in de wooncarrière.  
 

Het gevonden verband tussen leeftijd en de wens 

om wel of geen stap te maken in de wooncarrière is 

reeds aangetoond in diverse onderzoeken (zie o.a. 

Kleinhans, 2005; VROM, 2004; Van Bergeijk e.a., 

2008). Zoals gesteld in paragraaf 7.6.1 hebben jonge 

huishoudens vaker verhuisplannen door toedoen 

van de vele levensgebeurtenissen die een verhuis- 

reden kunnen vormen. 
 

Het gevonden verband tussen wel en geen stap 

maken in de wooncarrière en sociale veiligheid komt 

naar voren in eerdere onderzoeken van het 

Ministerie van VROM en het CBS. In het WoON 2009 

wordt een gevoel van onveiligheid benoemd als een 

belangrijk verhuismotief. In een rapport van 2004 

over de leefbaarheid van wijken wordt onveiligheid 

benoemd als één van de belangrijkste motieven voor 

een stap in de wooncarrière uit de buurt.  
 

Het verband tussen ontevredenheid met het groen 

in de wijk en stappen in de wooncarrière is onder 

andere aangetoond in het WoON 2009. Hierin wordt 

te weinig groen genoemd als verhuismotief. Ook in 

het onderzoek van Skifter Andersen (2008) wordt 

gebrek aan groen genoemd als een wijkkenmerk dat 

significant samenhangt met verhuisplannen.  

Tot slot is als predictor in de logistische 

regressieanalyse de variabele wijkbinding 

toegevoegd. Deze variabele is toegevoegd omdat in 

paragraaf 7.5.3 is gebleken dat wijkbinding van 

invloed is op de verhuisplannen. Opnieuw is de 

gehanteerde methode forward conditional. Het 

toevoegen van wijkbinding resulteert in model 1b in 

tabel 12. Voor dit model geldt dat de predictoren 

bijdragen aan het model en het model past bij de 

data (X
2
=29,84; df= 2; p≤0,001 & Hosmer en 

Lemeshow test is n.s.). In het model zijn twee 

variabelen opgenomen, namelijk leeftijd en 

wijkbinding. Opmerkelijk is dat leeftijd volgens Wald-

stastic niet significant is (p= 0,053). Dit betekent dat 

de leeftijd in dit model niet significant van invloed is 

op wel of geen stap te maken in de wooncarrière. De 

enige predictor die overblijft is wijkbinding. Dit 

bevestigt de veronderstelling dat wijkbinding invloed 

uitoefent op de beslissing om wel of geen stap te 

maken in de wooncarrière. 
 

Uit het model blijkt dat beleidsmakers met name 

dienen te investeren in de sociale veiligheid en het 

groen in de wijk om het aantal verhuisbewegingen te 

beperken. Het tweede logistische model bevestigt 

dat de mate van wijkbinding kan zorgen voor een 

verhuisweerstand. Dit betekent dat de predictoren 

(woonduur en waardering van sociale interactie en 

de wijkbevolkingssamenstelling) in de voorgaande 

multiple regressie analyse via de intermediërende rol 

van wijkbinding een rol kunnen spelen in de 

verhuiswens. 

 Model 1 Model 1b 

 β Exp(β) Δ % β Exp(β) Δ % 

Huishoudenskenmerken       

Leeftijd -0,42** 0,666 -33,4% -0,31*** 0,731 -26,9% 

Wijkkenmerken       

Ervaren sociale veiligheid -0,93** 0,349 -65,1%    

Waardering groenvoorzieningen -0,60** 0,550 -45,0%    

Wijkbinding    -1,55*** 0,212 -78,8% 

Constant 7,102***   5,00***   
       

-2 log likelihood 90,74  83,30  

Df 3  2  

Significantie 0,000  0,000  

Nagelkerke Pseudo R
2 

0,31  0,39  

Tabel 13: Resultaten forward conditional logistische regressieanalyse met als gebeurtenis wel of geen stap maken in de wooncarrière met 

significantieniveaus; ***p≤0,001; ** p≤0,01; *p≤0,05. Δ %= 100 (exp β-1) 
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8. 
  

CONCLUSIES & 

AANBEVELINGEN 
  In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen en de centrale onderzoekvraag beantwoord. Uit 

deze antwoorden kunnen de conclusies van dit onderzoek worden getrokken. Dit leidt uiteindelijk 

tot twee typen aanbevelingen, namelijk aanbevelingen voor beleidsopgaven en voor vervolg- 

onderzoek.  
 

8.1 CONCLUSIES             
 
In dit onderzoek zijn de verbanden tussen 

wijkbinding en de gepercipieerde wooncarrière van 

huishoudens geanalyseerd. Daarnaast zijn relevante 

wijk- en huishoudenskenmerken bepaald die van 

invloed zijn op wijkbinding en de gepercipieerde 

wooncarrière. Dit heeft als doel maatregelen te 

bepalen die de wijkbinding kunnen versterken en 

mede hierdoor kunnen huishoudens langer voor de 

wijk worden behouden. Dit dient te leiden tot meer 

wijkstabiliteit en het behoud van leefbaarheid. 

 

In paragraaf 1.1.3 zijn zeven onderzoeksvragen 

geformuleerd die gerelateerd zijn aan het 

conceptueel model, zoals weergeven in figuur 19. De 

cijfers in het conceptueel model vormen de 

gehanteerde volgorde waarin de onderzoeksvragen 

beantwoord zijn. Als eerste worden de 

onafhankelijke variabelen behandeld, gevolgd door 

de afhankelijke variabelen en daarna de relaties 

tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen.  

 

1 & 2. Bepalende wijk- en huishoudenskenmerken 

voor wijkbinding en de gepercipieerde wooncarrière 

De bepalende wijkkenmerken voor wijkbinding en de 

gepercipieerde wooncarrière volgens literatuur 

kunnen worden onderverdeeld in de waardering en 

ervaring van bepaalde wijkkenmerken. Bij de 

waardering gaat het om de samenstelling van de 

wijkbevolking, sociale interactie met wijkgenoten, 

winkel-, groen-, speel en onderwijsvoorzieningen. 

Figuur 19: Conceptueel model met doorlopen onderzoeksconclusies 
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Daarnaast zijn bepalende wijkkenmerken de ervaren 

sociale veiligheid, het intern wijkimago (het imago 

ervaren door de wijkbewoners zelf) en het extern 

wijkimago (het imago ervaren door vrienden/ familie 

en de overige inwoners van de stad). Tot slot zijn 

familiecontacten in de wijk en frequentie van 

contact met deze familieleden bepalende 

wijkkenmerken.  

 De volgende huishoudenskenmerken zijn 

volgens literatuur van invloed op wijkbinding en de 

gepercipieerde wooncarrière: huishoudinkomen, 

arbeidsmarktsituatie (dagelijkse hoofdtaak), huis- 

houdenssamenstelling, leeftijd hoofdbewoner(s), 

woonduur in de wijk, participatiegraad, verwant 

voelen aan een bevolkingsgroep, eigendomsvorm 

woning en waardering huidige woning.  
 

3. Wijkbinding van de huishoudens van Triniteit 

Uit de wijkbindingsindex blijkt dat het hoogste 

aandeel (35,7%) van de huishoudens wonend in 

Triniteit een (tamelijk) sterke wijkbinding heeft. Dit 

wordt gevolgd door een neutrale wijkbinding (33,7%) 

en een (tamelijk) zwakke wijkbinding (30,6%). Hieruit 

kan geconcludeerd worden dat er iets meer 

huishoudens een (tamelijk) sterke wijkbinding 

hebben ten opzichte van een (tamelijk) zwakke 

wijkbinding. Er steekt geen groep qua wijkbinding 

bovenuit, doordat het verschil in aandeel tussen de 

drie groepen niet groot is. 

 

4. De gepercipieerde wooncarrière  

De afhankelijke variabele in dit onderzoek is de 

gepercipieerde wooncarrière. Er zijn vier factoren 

onderscheiden, namelijk; verhuisplannen, -termijn,  

-locatie en -motief.  

 Vergeleken met het aandeel huishoudens 

met verhuisplannen in het WoON 2012 en in 

Terneuzen ligt het aandeel huishoudens met 

verhuisplannen in de steekproef hoog (30 van de 98 

huishoudens). Bovendien blijkt dat de verhuislocatie 

voor 23 van de 30 huishoudens met verhuisplannen 

zeker buiten de wijk is. Voor de stabiliteit van 

Triniteit is het hoge aantal huishoudens met 

verhuisplannen dat uit de wijk wil verhuizen een 

slecht vooruitzicht. Uit de verhuismotieven van de 

huishoudens die willen verhuizen uit de wijk blijkt 

dat 18 van de 23 huishoudens de wijk wil verlaten 

vanwege een wijkkenmerk, namelijk: onveiligheid, 

de overige wijkbewoners en het woningaanbod. 

Geconcludeerd kan worden dat het 

merendeel van de huishoudens met verhuisplannen 

het wonen in Triniteit ziet als een tussenfase in de 

wooncarrière. Dit kan leiden tot een lagere 

bereidheid om zich in te zetten voor de wijk of 

sociale interactie te onderhouden met wijkgenoten 

(Van Beckhoven & Van Kempen, 2002).  

 

5 & 6. De binnenroute van het conceptueel model 

Wijkbinding heeft invloed op het wel of niet hebben 

van verhuisplannen. Huishoudens zonder verhuis- 

plannen hebben namelijk een sterkere wijkbinding 

dan huishoudens met verhuisplannen. Daarnaast kan 

een sterkere wijkbinding er voor zorgen dat een 

gewenste verhuizing minder snel plaatsvindt. Tot 

slot blijkt dat wijkbinding van invloed is op de 

verhuislocatie. Een sterkere wijkbinding leidt 

namelijk tot een kleinere kans op een verhuiswens 

uit de wijk. 

 De gevonden verbanden bevestigen de 

intermediërende rol van wijkbinding in de 

gepercipieerde wooncarrière van een huishouden. 

Ten behoeve van de wijkstabiliteit is het daarom van 

belang om de wijkbinding te versterken/behouden.  

 

Met behulp van bivariate analyse is getoetst welke 

uit de literatuur ontleende wijk- en huishoudens- 

kenmerken invloed hebben op de wijkbinding van 

huishoudens wonend in Triniteit. 

De wijkkenmerken die de mate van 

wijkbinding beïnvloeden zijn: waardering van de 

wijkbevolkingssamenstelling, sociale interactie met 

wijkgenoten, winkel- en groenvoorzieningen en de 

ervaren sociale veiligheid, intern wijkimago en beide 

externe wijkimago’s. Een positievere ervaring of 

waardering van deze wijkkenmerken door een 

huishouden kan leiden tot een sterkere wijkbinding. 

Andersom geldt dat een lagere waardering of een 

negatievere ervaring kan leiden tot een zwakkere 

wijkbinding.  

 De huishoudenskenmerken die invloed 

hebben op wijkbinding zijn leeftijd, woonduur in de 

wijk, participatiegraad, verwantschap aan een 
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bevolkingsgroep en de waardering van de huidige 

woning. Voor de woonduur en leeftijd geldt dat 

naarmate deze toeneemt de wijkbinding ook stijgt. 

Ditzelfde geldt voor de participatiegraad van een 

huishouden: wanneer een huishouden meer 

activiteiten onderneemt in de wijk stijgt de 

wijkbinding. Voor de verwantschap aan een 

bevolkingsgroep geldt dat huishoudens die zich het 

meest verwant voelen aan de Nederlandse 

bevolkingsgroep een lagere wijkbinding hebben dan 

huishoudens die zich het meest verwant voelen aan 

een allochtone bevolkingsgroep. Tot slot blijkt dat 

een hogere tevredenheid met de woning leidt tot 

een sterkere wijkbinding. 

Uit een multivariate analyse is gebleken dat 

drie variabelen de meeste unieke bijdrage leveren 

aan wijkbinding. Dit zijn het huishoudenskenmerk 

woonduur en de wijkkenmerken waardering van de 

wijkbevolkingssamenstelling en van sociale interactie 

met wijkgenoten.  

 

7. De buitenroute van het conceptueel model 

Bepaalde wijk- en huishoudenskenmerken zijn direct 

van invloed zijn op de gepercipieerde wooncarrière 

(verhuisplannen). Hierbij heeft wijkbinding geen 

intermediërende rol. 

Uit bivariate toetsen blijkt dat de 

wijkkenmerken die invloed uitoefenen op het 

hebben van verhuisplannen zijn: waardering 

wijkbevolkingssamenstelling, sociale interactie en 

groenvoorzieningen, ervaren sociale veiligheid en 

het interne imago. Een positievere score op deze 

variabelen leidt tot een kleinere kans op een stap in 

de wooncarrière.  

 De huishoudenskenmerken die verhuis- 

plannen beïnvloeden zijn: leeftijd, woonduur en 

waardering huidige woning. Voor de leeftijd en 

woonduur geldt dat als deze stijgt de kans op een 

stap in de wooncarrière afneemt. Ook als de 

waardering van de woning stijgt neemt de kans op 

een stap in de wooncarrière af.  

Met een multivariate analyse is vastgesteld 

welke variabelen de meeste unieke bijdrage leveren 

aan plannen om wel of geen stap te maken in de 

wooncarrière. Hieruit zijn drie variabelen naar voren 

gekomen. Het meest van invloed is de ervaren 

sociale veiligheid, gevolgd door waardering van de 

groenvoorzieningen en leeftijd. Als wijkbinding in het 

regressiemodel wordt opgenomen blijkt dat 

wijkbinding de meest belangrijke en enige 

(significante) factor is in de plannen om wel of geen 

stap te willen maken in de wooncarrière. Hierdoor 

kan geconcludeerd worden dat een hogere 

wijkbinding leidt tot een grotere verhuisweerstand. 

 

Centrale onderzoekvraag 

Gesteld kan worden dat wijk- en huishoudens- 

kenmerken de wijkbinding kunnen versterken of 

verzwakken. Het versterken van de wijkbinding vindt 

plaats wanneer de waardering van de relevante 

factoren toeneemt of wanneer een huishouden 

bepaalde wijkkenmerken positiever gaat ervaren. 

Een negatievere waardering ofwel een negatievere 

ervaring kan leiden tot een zwakkere wijkbinding. 

Voor leeftijd, woonduur en participatiegraad geldt 

dat naarmate deze toenemen de wijkbinding kan 

stijgen. 

 Met name wijkbinding oefent invloed uit op 

de wens om wel of geen stap te maken in de 

wooncarrière. De mate van wijkbinding kan namelijk 

leiden tot een grotere verhuisweerstand en tot een 

grotere kans op een verhuizing binnen de wijk. 
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8.2 AANBEVELINGEN & 
 
8.2.1 AANBEVELINGEN VOOR BELEID

In dit onderzoek worden drie aanbevelingen gedaan 

voor nieuwe beleidsopgaven.  

 

Uit de conclusies is gebleken dat 

wijkbevolkingssamenstelling en sociale interactie 

met wijkgenoten het meeste effect 

mate van wijkbinding. Door middel van beleid kan 

met name gestuurd worden in de sociale interactie 

met wijkgenoten. Daarom staat bij de eerste twe

aanbevelingen de sociale interactie met wijkgenoten 

centraal.  

Het bevorderen van de sociale interactie 

kan leiden tot een cyclus zoals weergeven in figuur 

20. Hierbij beïnvloedt wijkbinding de stabiliteit en 

leefbaarheid, wat weer van invloed kan zijn o

sociale interactie en wijkbinding, doordat stabiliteit 

een goede basis vormt voor sociale interactie tussen 

wijkgenoten.  

In dit onderzoek is gebleken dat de 

waardering van groenvoorzieningen

woning (zie § 7.3) van invloed kunnen zijn op de 

sociale interactie met wijkgenoten en wijkbinding. 

Dit is vertaald in twee aanbevelingen, namelijk het 

(blijven) investeren in groenvoorzieningen in de wijk 

en het verbeteren (behouden) van de tevredenheid 

met de woning. 
 

Figuur 20: Cyclus van sociale interactie met

leefbaarheid 

1  Groen Uiterlijk Triniteit is een 

  1 worden  wijkbewoners

 EVALUATIE      

LEID 
In dit onderzoek worden drie aanbevelingen gedaan 

Uit de conclusies is gebleken dat de woonduur, 

wijkbevolkingssamenstelling en sociale interactie 

met wijkgenoten het meeste effect hebben op de 

oor middel van beleid kan 

met name gestuurd worden in de sociale interactie 

ij de eerste twee 

de sociale interactie met wijkgenoten 

Het bevorderen van de sociale interactie 

kan leiden tot een cyclus zoals weergeven in figuur 

Hierbij beïnvloedt wijkbinding de stabiliteit en 

weer van invloed kan zijn op de 

sociale interactie en wijkbinding, doordat stabiliteit 

een goede basis vormt voor sociale interactie tussen 

is gebleken dat de 

waardering van groenvoorzieningen (zie § 7.4) en de 

van invloed kunnen zijn op de 

sociale interactie met wijkgenoten en wijkbinding. 

Dit is vertaald in twee aanbevelingen, namelijk het 

(blijven) investeren in groenvoorzieningen in de wijk 

en het verbeteren (behouden) van de tevredenheid 

sociale interactie met wijkbinding en 

In tijden van teruglopende gemeente

inkomsten en bezuinigen is het voor gemeentes

belang zijn om te blijven inv

de wijk. Een alternatief voor de traditionele 

van groenbeheer is zelfbeheer, waarbij delen 

openbare ruimte vrijwillig

door burgers en het openbare karakter van het 

object behouden blijft (Gemeente Utrecht, 2009 in 

Meijs, 2012). Hierbij is voor gemeentes met name 

het scheppen van goede randvoorwaarden van 

belang, zoals een goede informatiev

omtrent het beleid, met 

verhoudingen. Naast zelfbeheer van groen kan 

buurtbeheer bestaan uit onderhoud aan 

speelvoorzieningen en 

schoonmaken van de wijk.

Zelfbeheer van groen biedt volgens Meijs 

(2012) een aantal voordel

groen extra bijdragen aan de sociale interactie in de 

wijk, door de samenwerking tussen wijkbewoners. 

Daarnaast biedt zelfbeheer een effectieve manier 

voor bewoners om actief invloed uit te oefenen op 

de leefomgeving. Voor Triniteit

Uiterlijk Triniteit
1
 een potentiële basis kan vormen 

voor zelfbeheer van groen in de wijk.

Het investeren in de woningtevredenheid is 

met name een aanbeveling die van toepassing is op 

woningcorporaties, omdat corporaties kunnen 

investeren in de sociale woningvoorraad. Bovendien 

is vastgesteld dat huurders (in Triniteit) minder 

tevreden zijn met hun huidige woning dan kopers

(zie § 7.3). Met name de kwaliteit van de woningen 

kan door woningcorporaties beïnvloed worden

Hierbij kan gedacht worden aan 

de fysieke uitrusting van de woning en een goede 

afhandeling van klachten over 

Naast het beïnvloeden van de sociale 

interactie met wijkgenoten kan worden getracht om 

de wijkbinding (direct) te versterken. Dit kan worden 

bereikt door te sturen in de factoren die van invloed 

zijn op wijkbinding, zoals vastgesteld in paragraaf 

7.5. Een stijgende wijkbinding kan bijdragen aan het 

opgang brengen van de cyclus.

Groen Uiterlijk Triniteit is een (voor)tuinwedstrijd georganiseerd door wijkbewoners. 

wijkbewoners gestimuleerd in het onderhouden en mooi houden van de tuin.

     

In tijden van teruglopende gemeente-

is het voor gemeentes van 

belang zijn om te blijven investeren in het groen in 

alternatief voor de traditionele manier 

zelfbeheer, waarbij delen van de 

openbare ruimte vrijwillig worden onderhouden 

door burgers en het openbare karakter van het 

object behouden blijft (Gemeente Utrecht, 2009 in 

Hierbij is voor gemeentes met name 

het scheppen van goede randvoorwaarden van 

belang, zoals een goede informatieverstrekking 

met name over eigendoms- 

Naast zelfbeheer van groen kan 

buurtbeheer bestaan uit onderhoud aan 

eelvoorzieningen en het schoonhouden en 

van de wijk. 

Zelfbeheer van groen biedt volgens Meijs 

(2012) een aantal voordelen. Zo kan zelfbeheer van 

groen extra bijdragen aan de sociale interactie in de 

wijk, door de samenwerking tussen wijkbewoners. 

Daarnaast biedt zelfbeheer een effectieve manier 

voor bewoners om actief invloed uit te oefenen op 

Voor Triniteit geldt dat Groen 

een potentiële basis kan vormen 

voor zelfbeheer van groen in de wijk.  

Het investeren in de woningtevredenheid is 

met name een aanbeveling die van toepassing is op 

woningcorporaties, omdat corporaties kunnen 

in de sociale woningvoorraad. Bovendien 

is vastgesteld dat huurders (in Triniteit) minder 

hun huidige woning dan kopers 

et name de kwaliteit van de woningen 

kan door woningcorporaties beïnvloed worden. 

ierbij kan gedacht worden aan woningonderhoud, 

de fysieke uitrusting van de woning en een goede 

afhandeling van klachten over de woning. 

Naast het beïnvloeden van de sociale 

interactie met wijkgenoten kan worden getracht om 

de wijkbinding (direct) te versterken. Dit kan worden 

de factoren die van invloed 

zijn op wijkbinding, zoals vastgesteld in paragraaf 

7.5. Een stijgende wijkbinding kan bijdragen aan het 

brengen van de cyclus. 

(voor)tuinwedstrijd georganiseerd door wijkbewoners.  Door middel van de wedstrijd 

tuin.  
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Het effect van een stijging van de sociale 

interactie en wijkbinding kan een aantal subeffecten 

hebben, die hieronder kort worden toegelicht. 

Het verbeteren van de sociale interactie kan 

leiden tot een toename van de sociale controle 

tussen wijkbewoners. Dit bevordert de ervaren 

sociale veiligheid, doordat het gevoel van 

onveiligheid afneemt en asociaal en crimineel gedrag 

minder snel wordt getolereerd.  

Een stijgende wijkbinding, door een 

toenemende sociale interactie, kan er toe leiden dat 

een huishouden meer bereid is om zich actief in te 

zetten voor de wijk en het behoud van leefbaarheid 

in de wijk (Knol, 2005; Kleinhans, 2005; Leidelmeijer, 

2012). 

De potentiële stijging van de ervaren sociale 

veiligheid en de participatiegraad kan weer leiden 

tot een stijging van de wijkbinding en een kleinere 

kans op een stap in de wooncarrière uit de wijk. 

 Eventueel kan door een stijging van de 

waardering van de sociale interactie de waardering 

van de wijkbevolkingssamenstelling toenemen. Uit 

een analyse blijkt namelijk dat deze twee wijk- 

kenmerken met elkaar samenhangen (zie § 7.4). 

  

De aanbevelingen zijn ook toepasbaar op nieuwe 

herstructureringsopgaven. Herstructurering biedt 

namelijk een uitgelezen mogelijkheid om te 

investeren in de openbare ruimte (het groen) in de 

wijk en de woningvoorraad. Hierdoor kan de 

wijkbinding worden vergroot en daarmee het aantal 

verhuisbewegingen uit de wijk worden beperkt. Dit 

kan uiteindelijk leiden tot een stabielere wijk en een 

stijging of behoud van het leefbaarheidsniveau. 

Daarnaast kunnen de aanbevelingen mogelijk de 

negatieve gevolgen van krimp, zoals leegstand, 

verloedering en een daling van de sociale cohesie en 

veiligheid, beperken. De negatieve gevolgen kunnen 

worden gereduceerd wanneer het aantal 

verhuisbewegingen uit de wijk wordt beperkt of de 

doorstroming binnen de wijk toeneemt. Hierdoor 

kan een negatieve spiraal worden voorkomen, die 

ontstaat wanneer leegstand de leefbaarheid laat 

dalen en dit zorgt voor meer verhuizingen, wat leidt 

tot een toename van leegstand. 

Een derde aanbeveling heeft betrekking op het 

wijkimago. In dit onderzoek is gebleken dat het 

wijkimago van invloed is op de wijkbinding. Voor de 

stabiliteit van wijken is het daarom van belang om te 

investeren in het verbeteren van het wijkimago. 

Voor Triniteit geldt dat zowel het intern als extern 

wijkimago niet goed is.  

Een strategie voor het verbeteren van het 

wijkimago is branding. Bij branding van wijken 

worden de positieve kenmerken van een wijk 

zichtbaar gemaakt en worden deze positieve 

kenmerken ingezet om de wijk te profileren 

(Ministerie van BZK, 2013). Het proces van branding 

begint met het onderzoeken van de sterke punten 

van de wijk. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 

meningen van wijkbewoners over de wijk, maar ook 

van maatschappelijke instellingen en lokale 

ondernemers. Het inzetten van de sterke punten kan 

uiteindelijk leiden tot een verbetering van het 

wijkimago. Dit kan echter een langdurig proces zijn, 

omdat het wijkimago niet van de één op de andere 

dag verandert. 

 Voor nieuwe herstructureringsopgaven kan 

branding worden ingezet in de planontwikkeling, als 

een stedenbouwkundig instrument. 

 
8.2.2 EVALUATIE ONDERZOEK 
Tijdens het afstudeeronderzoek zijn er verschillende 

keuzes gemaakt, die mogelijk van invloed zijn 

geweest op de verkregen resultaten. De gemaakte 

keuzes zijn meestal gebaseerd op de beperkingen 

aan een afstudeeronderzoek op het gebied van tijd 

en financiële middelen.  

 Zo zullen de resultaten uit het veldwerk ten 

dele niet generaliseerbaar zijn naar andere 

geherstructureerde wijken. Bij iedere stedelijke 

vernieuwing worden namelijk “unieke” maatregelen 

genomen. Zo wordt bijvoorbeeld in de ene wijk 

gesloopt en nieuwbouw gepleegd, terwijl in een 

andere wijk alleen gesloopt en gerenoveerd wordt. 

Daarnaast kunnen de resultaten afhangen van de 

lokale woningmarktomstandigheden. Om de 

generaliseerbaarheid te waarborgen was het beter 

geweest om meerdere wijken te onderzoeken, 

echter hier is vanuit een praktisch oogpunt (tijd) niet 

voor gekozen.  
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Vastgesteld is dat de resultaten minder 

representatief zijn voor de allochtone wijkbevolking 

en eenpersoonshuishoudens. Een persoonlijke 

benadering van deze huishoudenstypen had mogelijk 

tot een meer representatieve steekproef kunnen 

leiden. 

Tot slot was het wellicht raadzaam geweest 

om een reminder te sturen over de vragenlijst aan 

de huishoudens van Triniteit, om het respons- 

percentage te verhogen. Vanuit financieel oogpunt is 

hiervoor niet gekozen, omdat dit zou betekenen dat 

er nog eens 552 brieven met vragenlijsten verstuurd 

zouden moeten worden. Een ander punt bij de 

verspreiding van de vragenlijst is dat deze heeft 

plaatsgevonden in juni. Mogelijk zijn er huishoudens 

die vanwege vakantie niet hebben deelgenomen aan 

het onderzoek.  

 

8.2.3 AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGONDERZOEK 
Vanuit dit onderzoek worden vier concrete 

aanbevelingen gegeven voor vervolgonderzoek.  

 Een aanbeveling is om vervolgonderzoek te 

verrichten naar het hoofddeel van de cyclus zoals 

weergegeven in figuur 20. Dit bestaat uit de cyclus 

tussen sociale interactie, wijkbinding en 

leefbaarheid. Daarnaast is er vervolgonderzoek 

nodig naar de relatie tussen de tevredenheid met de 

woning en de sociale interactie met wijkgenoten. In 

dit onderzoek is tijdens de data-analyses op dit 

significante verband gestuit. Er is geen literatuur 

gevonden over hoe dit verband ontstaat en hoe dit 

verklaard kan worden. Inzicht in dit verband kan 

interessant zijn voor beleidsmakers, zeker gezien de 

belangrijke rol die sociale interactie speelt binnen de 

wijkbinding en de gepercipieerde wooncarrière van 

een huishouden.  

Zoals geconcludeerd is, is het raadzaam om 

meerdere wijken in verschillende krimpregio’s te 

laten fungeren als casestudy. In Nederland kan 

gedacht worden aan de krimpregio’s Oost-Groningen 

en Zuid-Limburg, maar ook aan de Achterhoek als 

opkomend krimpgebied. Hierdoor kunnen mogelijke 

trends worden vastgesteld, waarop geanticipeerd 

kan worden. Bovendien is de kennis die wordt 

vergaard over wijkbinding in krimpregio’s een 

aanvullende bijdrage op de beperkte 

wetenschappelijke kennis op dit gebied. 

Een volgende aanbeveling heeft betrekking 

op de resultaten van herstructurering. Om de 

resultaten van herstructurering te meten, zijn data 

gewenst van voor en na de herstructurering. Dit 

betekent dat longitudinaal onderzoek nodig is. 

Hierbij worden over een langere tijdsperiode data 

verzameld die met elkaar vergeleken kunnen 

worden. Hierdoor kan bepaald worden of 

herstructurering zorgt voor een verbetering van 

sociale wijkkenmerken volgens wijkbewoners, zoals 

de sociale cohesie en veiligheid in de wijk.  

 Een andere aanbeveling heeft te maken 

met de variabelen die meegenomen zijn bij de 

(gepercipieerde) wooncarrière. Naast de vier 

opgenomen variabelen (verhuisplannen, -termijn,  

-locatie, -motief) is een aanbeveling om de variabele 

vestigingsmotief te implementeren in het onderzoek. 

Deze variabele kan namelijk een indicatie geven of 

huishoudens het wonen in de wijk zien als een 

tussenstap in de wooncarrière. Een vestigingsmotief 

dat duidt op een kort verblijfsduurperspectief (zoals: 

“ik had geen andere keus”) in krimpgebieden kan 

een indicatie vormen van potentiële leegstand in de 

wijk en een lage wijkbetrokkenheid.  
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A) Operationalisatieschema               

 

Huishoudenskenmerken       

Variabele/factor Als factor: variabelen Als abstract: indicatoren Meetniveau Item Formulering Index Bron 

Economische positie Arbeidsmarktsituatie   Nominaal Activiteiten(8) Wat is de voornaamste bezigheid van u en uw eventuele partner?  - Kleinhans (2005) 47 

  Inkomen   Interval Inkomensklassen(5) Wat is het netto huishoudinkomen (gezamenlijk inkomen van u  -  

     en uw eventuele partner)?   

Huishoudenssamenstelling     Nominaal  Huishoudenstypen(5) Met wie woont u in uw huidige woning? - Van Deursen &  

       Leussink (2010) I4 

Leeftijd Leeftijd hoofdbewoner(s)   Interval Klassen (7) Hoe oud bent u? - - 

Woonduur Woonduur in de wijk   Ratio Open vraag Hoeveel jaar woont u al in Triniteit?   - 

Wijkparticipatie   Deelgenomen aan wijkactiviteiten Nominaal Ja/Nee Hebt u in de afgelopen 12 maanden wel eens één van de  ∑(schalen) Leidelmeijer (2012) 
    Wijkactiviteiten georganiseerd Nominaal Ja/Nee  volgende activiteiten in Triniteit ondernomen?   afkomstig uit het 
    Een actie georganiseerd Nominaal Ja/Nee     WoON 2009 
    Vrijwilligerswerk gedaan in de wijk Nominaal Ja/Nee       

    Geprobeerd iets te verbeteren in de wijk Nominaal Ja/Nee       
    Inspraakavonden bijgewoond Nominaal Ja/Nee       
    Een klacht ingediend Nominaal Ja/Nee       
    Overlast gemeld bij een instantie Nominaal Ja/Nee     - 

Eigendomsvorm woning - - Nominaal Koop/huurwoning Woont u in een koop- of huurwoning? - - 

Kwaliteit van de woning Woningtevredenheid   Ordinaal Schaal (5) Hoe tevreden bent u met uw huidige woning? - WoON 2012 16.1 

Bevolkingsgroep     Nominaal Bevolkingsgroepen (7) Aan welke bevolkingsgroep voelt u en uw eventuele partner zich    Van Deursen &  

     het meest verwant?  Leussink (2010) I24 

 
Wijkkenmerken       

Variabele/factor Als factor: variabelen Als abstract: indicatoren Meetniveau Item Formulering Index Bron 

Bevolkingssamenstelling Tevredenheid met    Ordinaal Schaal (5) Hoe tevreden bent u met de bevolkingssamenstelling van    - 

   etniciteit        Triniteit? (Als u kijkt naar de verschillende culturen/leefstijlen)     

Sociale interactie/netwerk  Omgang onderling Ordinaal Schaal (5) In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende  ∑(schalen) Kleinhans (2005)16A 
   Steun bij problemen Ordinaal Schaal (5) uitspraken?   Kleinhans (2005)16C 
   Moeilijkheidsgraad om contact te leggen Ordinaal Schaal (5)    Kleinhans (2005)16E 

   Bij nood kan ik in de buurt terecht Ordinaal Schaal (5)    Kleinhans (2005)16F 

   Helpen van buren of andere bewoners Ordinaal Schaal (5)    Kleinhans (2005)21 

   Rekening houden met elkaar Ordinaal Schaal (5)    Kleinhans (2005)32C 
    Sleutel afgeven bij vakantie Ordinaal Schaal (5)     Kleinhans (2005)35C 

  Familiecontact in de wijk  Nominaal Ja/Nee Heeft u familieleden in Triniteit wonen (buiten de mensen die bij    - 

     u thuis wonen)?   

  Mate van contact  Ordinaal Schaal (5) Hoe vaak heeft u contact met één of meer van de familieleden     

     die in Triniteit wonen?   

Sociale veiligheid Subjectieve veiligheid  Onveilig gevoel op straat in Triniteit Ordinaal N/jaar Hoe vaak ervaart u de volgende soorten overlast in Triniteit? ∑(schalen) Kleinhans (2005) 38 
  Objectieve veiligheid Diefstal of inbraak Ordinaal N/jaar     "" 
    Vernielingen of bekladdingen Ordinaal N/jaar     "" 
    Bedreigingen Ordinaal N/jaar     "" 
  Drugsgebruik, drugsteelt of drugshandel Ordinaal N/jaar   "" 

Voorzieningen Winkelvoorzieningen   Ordinaal Schaal (5) In hoeverre bent u tevreden of ontevreden met onderstaande    WoON 2012 18.1 

  Groenvoorzieningen  Ordinaal Schaal (5) voorzieningen in Triniteit?   WoON 2012 18.9 

  Speelvoorzieningen  Ordinaal Schaal (5)    WoON 2012 18.15 
  Onderwijsvoorzieningen  Ordinaal Schaal (5)    WoON 2012 18.12 
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Imago Intern imago   Ordinaal Schaal (5) Hoe staat Triniteit bekend onder de wijkbewoners zelf?   - 

  Extern imago   Ordinaal Schaal (5) Hoe staat Triniteit bekend bij vrienden of familie van u die zelf    - 

     niet in Triniteit wonen?   

      Ordinaal Schaal (5) Hoe staat Triniteit bekend bij de overige inwoners van    - 
     Terneuzen?   

 
Wijkbinding       

Variabele/factor Als factor: variabelen Als abstract: indicatoren Meetniveau Item Formulering Index Bron 

Wijkbinding  Bekendheid met de wijk Ordinaal Schaal (5) In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? ∑(schalen) Havermans e.a.2012 
  Opkomen voor de wijk Ordinaal Schaal (5)     “” 
  Missen van de wijk Ordinaal Schaal (5)     “” 
  Houden van de wijk Ordinaal Schaal (5)     “” 
  Veilig voelen in de wijk Ordinaal Schaal (5)     “” 
  Trots zijn op de wijk Ordinaal Schaal (5)     “” 
  De wijk is een onderdeel van mijzelf Ordinaal Schaal (5)     “” 

  Mate van invloed op wat er in de wijk  Ordinaal Schaal (5)     “” 

  gebeurt      

  Betrokkenheid met de wijk Ordinaal Schaal (5)     “” 
  Graag ergens anders naar toe gaan Ordinaal Schaal (5)     “” 
  Verhuizen uit de wijk Ordinaal Schaal (5)     “” 
  Thuisvoelen in de wijk Ordinaal Schaal (5)     “” 
  Belangrijke zaken gebeurd in de wijk Ordinaal Schaal (5)     “” 
  Betekenis van de wijk Ordinaal Schaal (5)     “” 

 
Gepercipieerde wooncarrière       

Variabele/factor Als factor: variabelen Als abstract: indicatoren Meetniveau Item Formulering Index Bron 

Gepercipieerde Verhuisplannen   Nominaal Ja/Nee Bent u van plan om binnen afzienbare tijd te gaan verhuizen?   
 wooncarrière Verhuistermijn   Ordinaal Klassen (4) Binnen welke termijn denkt u te gaan verhuizen?   
 Locatie van de verhuizing  Ordinaal Schaal (5) Als u zou verhuizen zo u dan willen verhuizen binnen de wijk?   

 Verhuismotief  Nominaal Verhuismotieven (6) Wat zou voor u de belangrijkste reden zijn voor een verhuizing)   
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B) Begeleidende brief en vragenlijst        

> Uitnodiging deelname onderzoek 

Aan de bewoner(s) van dit pand  
 

 

 
Eindhoven/Terneuzen, 21 juni 2013 

 
 
Onderwerp:  Afstudeeronderzoek naar woontevredenheid in de wijk en mogelijke 

verhuisplannen van huishoudens wonend in Triniteit te Terneuzen 
 
 
Geachte bewoner van Triniteit, 
 
Voor mijn afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven voer ik een onderzoek uit naar de 
woontevredenheid en eventuele verhuisplannen van huishoudens wonend in Triniteit. Dit onderzoek 
wordt uitgevoerd in samenwerking met woningcorporatie Clavis en de gemeente Terneuzen. 
 
Dit onderzoek is belangrijk voor de toekomst van uw wijk, aangezien maatregelen worden 
aangedragen die uw woontevredenheid kunnen vergroten. Daarnaast is dit onderzoek belangrijk 
voor de toekomst van andere wijken of dorpen.  
 
Voor dit onderzoek is een vragenlijst opgesteld. De vragenlijst is zowel online in te vullen als op 
papier. De papieren versie is bijgevoegd bij deze brief. De ingevulde papieren vragenlijst kunt u in 
de retourenveloppe terugsturen. Hiervoor is geen postzegel nodig.  
 
Wanneer u gebruik wilt maken van de online vragenlijst kunt u de volgende internetlink overtypen in 
uw internet adresbalk: http://tinyurl.com/triniteit (U hoeft dan niet de papieren versie in te vullen)  
 
De vragenlijst bevat 23 vragen, voor het merendeel meerkeuze. Het invullen van de vragen zal circa 
10-15 minuten van uw tijd in beslag nemen. Ik wil u vragen de vragenlijst uiterlijk voor 8 juli 2013 
online in te vullen of de papieren versie retour te zenden. Onder de deelnemers aan de vragenlijst 
zullen tien VVV cadeaubonnen verloot worden van € 10,-.  
 
Het is niet verplicht om uw adresgegevens in de vragenlijs in te vullen. Hierdoor is de vragenlijst 
anoniem. De gegevens uit de vragenlijst zullen vertrouwelijk worden verwerkt.  
 
Als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u gerust mailen naar: s.willemsen@student.tue.nl 
 
Bij voorbaat wil ik u heel hartelijk danken voor uw bereidheid om de enquête in te vullen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stefan Willemsen 
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Toelichting vragenlijst 
Alvast hartelijk dank dat u wilt deelnemen aan de vragenlijst over woontevredenheid en mogelijke 
verhuisplannen van huishoudens wonend in Triniteit te Terneuzen. Het is de bedoeling dat één van de 
hoofdbewoners van de woning de vragenlijst invult. U kunt de vragenlijst ook samen invullen met uw 
eventuele partner. 
 
De vragenlijst bestaat uit maximaal 22 meerkeuzevragen of stellingen en 1 open vraag. Bij sommige 
vragen wordt u doorverwezen naar vervolgvragen, waardoor u mogelijk vragen kunt overslaan. De 
doorverwijzing staat met een pijl achter het antwoord aangegeven.  
 
Door middel van het aankruisen met een pen of potlood van een antwoord kiest u het antwoord wat het 
meest van toepassing is bij u of uw huishouden. 
 
Zoals aangegeven in de brief zullen de ingevulde vragenlijsten vertrouwelijk worden verwerkt.  
 

Het eerste deel gaat over uw huidige woonsituatie 
 

Vraag 1 Woont u in een koop- of huurwoning? 
  

  Ik woon in een koopwoning 
   

  Ik woon in een huurwoning 
 

Vraag 2 Met wie woont u in uw huidige woning? 
  

  Ik woon alleen 
   

  Ik woon er met mijn partner 
   

  Ik woon er met mijn partner en kind(eren) 
   

  Ik woon er alleen met mijn kind(eren) 
   

  Anders, namelijk:  
  

 

Vraag 3 Hoe tevreden bent u met uw huidige woning? 
  

  Tevreden 
   

  Tamelijk tevreden 
   

  Neutraal 
   

  Tamelijk ontevreden 
   

  Ontevreden 
 

Vraag 4 Hoeveel jaar woont u al in Triniteit? (In deze of een andere woning) 
  
  

  jaar 
 

De komende vragen gaan over hoe u bepaalde kenmerken van Triniteit ervaart of beoordeelt 
 

Vraag 5 In hoeverre bent u tevreden of ontevreden met onderstaande voorzieningen in Triniteit? 
 

 Tevreden Tamelijk 
tevreden 

Neutraal Tamelijk 
ontevreden 

Ontevreden 

      

A) Winkelvoorzieningen                
      

B) Groenvoorzieningen (parken/ groenstroken)                
      

C) Speelvoorzieningen                
      

D) Basisscholen/ kinderdagopvang)                
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Vraag 6 Hoe vaak ervaart u de volgende soorten overlast in Triniteit: 
 

 
 Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks Vrijwel nooit 
      

A) Een onveilig gevoel op straat in Triniteit                
      

B) Diefstal of inbraak                
      

C) Vernielingen of bekladdingen                
      

D) Bedreigingen                
                

E) Drugsgebruik, drugsteelt of drugshandel                
 

Vraag 7 Hoe tevreden bent u met de bevolkingssamenstelling van Triniteit? (Als u kijkt naar de verschillende 
culturen/leefstijlen) 

  
  

  Tevreden 
   

  Tamelijk tevreden 
   

  Neutraal 
   

  Tamelijk ontevreden 
   

  Ontevreden 
 

Vraag 8 De volgende drie vragen gaan over de manier waarop Triniteit bekend staat.  
      

 Goed Tamelijk 
goed 

Neutraal Niet zo 
goed 

Slecht 

      

A) Hoe staat Triniteit bekend onder de  
A) wijkbewoners zelf? 

               

     
                

B) Hoe staat Triniteit bekend bij vrienden of familie 
B) van u die zelf niet in Triniteit wonen? 

               

     
                

C) Hoe staat Triniteit bekend bij de overige  
C) inwoners van Terneuzen? 

               

     
      

 

Vraag 9 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? 
 

 Mee eens Beetje 
mee eens 

Neutraal Beetje  
mee oneens 

Mee oneens 

      

A) In Triniteit gaan we op een prettige manier met 
A) elkaar om 

               

     
      

B) Ik moet veel problemen zelf oplossen, want ik  
B) krijg van weinig mensen uit Triniteit steun 

               

     
      

C) Het is niet gemakkelijk om contact te krijgen  
C) met de mensen in Triniteit 

               

               
      

D) In geval van nood kan ik altijd iemand in  
D) Triniteit om hulp vragen 

               

     
      

E) Ik help regelmatig buren of wijkbewoners 
E) (met boodschappen/oppassen op kinderen) 

               

               
      

F) De bewoners van Triniteit houden geen  
F) rekening met elkaar 

               

               
      

G) Als ik op vakantie ga, kan ik gerust mijn  
G) huissleutel bij mijn buren of andere bewoners 
G) achterlaten (voor het verzorgen van planten) 
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Vraag 10 Heeft u of uw eventuele partner familieleden in Triniteit wonen (buiten de mensen die bij u thuis 
wonen)? 

  

  

  Ja            ga door naar vraag 11 
   

  Nee             ga door naar vraag 12 

 

Vraag 11 Hoe vaak heeft u contact met één of meer van de familieleden die in Triniteit wonen? 
  

  

  Minstens 1 keer per week 
   

  Vaker dan 1 keer per week, maar niet wekelijks 
   

  1 keer per maand 
   

  Minder dan 1 keer per maand 
   

  Zelden of nooit 

 

Vraag 12 In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen over Triniteit? 
                  

  

 Mee eens Beetje 
mee eens 

Neutraal Beetje 
mee oneens 

Mee oneens 

      

 
A) Ik ken deze wijk heel goed 

               

     
                

B) Ik kom op voor de wijk als iemand iets negatiefs 
X) zegt 

               

     
                

C) Ik mis deze wijk als ik langere tijd ergens anders 
X) ben 

               

     
                

 
D) Ik hou niet van deze wijk 

               

     
                

 
E) Ik voel me veilig in deze wijk 

               

     
                

 
F) Ik ben trots op deze wijk 

               

     
                

 
G) Deze wijk is een deel van mijzelf 

               

     
                

H) Ik heb geen invloed op wat er in deze wijk  
X) gebeurt 

               

     
                

I) Ik wil betrokken zijn bij wat er in deze wijk  
X)gebeurt 

               

     
                

 
J) Ik ga graag ergens anders naartoe 

               

     
                

 
K) Ik zou niet uit deze wijk willen verhuizen 

               

     
                

 
L) Ik voel me thuis in deze wijk 

               

     
                

M) In deze wijk is voor mij veel belangrijks  
X) gebeurd 

               

     
                

 
N) Deze wijk betekent veel voor mij 
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Vraag 13 Hebt u in de afgelopen 12 maanden wel eens de volgende activiteiten in Triniteit ondernomen? 
 

 Ja   Nee 
     

A) Deelgenomen aan (sociale) activiteiten voor de hele wijk     
     

B) Zelf wijkactiviteiten georganiseerd voor de hele wijk     
     

C) Met andere wijkbewoners een actie georganiseerd ( bijv. opruimen van zwerfafval in de wijk)     
     

D) Vrijwilligerswerk gedaan in Triniteit     
     

E) Iets geprobeerd te verbeteren in Triniteit (verkeersveiligheid/ inrichting van openbaar gebied)     
     

F) Inspraakavonden (wijktafels) bijgewoond over Triniteit     
     

G) Een klacht ingediend over slecht onderhouden woningen in Triniteit (niet uw eigen woning)     
     

H) Een klacht ingediend over het onderhoud van voorzieningen in Triniteit (groen-/speelvoorzieningen)     
     

I) Woonoverlast gemeld bij de gemeente/ woningcorporatie/ politie (lawaai/burenruzies)     

 

De komende vragen gaan over een mogelijke verhuizing 
 

Vraag 14 Bent u van plan om binnen afzienbare tijd te gaan verhuizen? 
 

 

  

  Ja             ga door naar vraag 15 
   

  Nee             ga door naar vraag 18 

 

Vraag 15 Binnen welke termijn denkt u te gaan verhuizen? 
 

 

  Binnen 1 jaar 
   

  Binnen 1-2 jaar 
   

  Binnen 2-5 jaar 
   

  Binnen 5-10 jaar 

 

Vraag 16 Als u zou verhuizen zou u dan willen verhuizen binnen de wijk? 
 

 

  Zeker binnen de wijk                           ga door naar vraag 18 
   

  Waarschijnlijk binnen de wijk                                         ga door naar vraag 18 
   

  Ik weet nog niet waar ik heen wil verhuizen                           ga door naar vraag 18 
   

  Waarschijnlijk buiten de wijk                           ga door naar vraag 17 
   

  Zeker buiten de wijk                           ga door naar vraag 17 

 

Vraag 17 Wat zou voor u de belangrijkste reden zijn voor een verhuizing buiten Triniteit? 
 

 

  Geen geschikt woningaanbod in Triniteit 
   

  Overlast door andere wijkbewoners 
   

  Onveiligheid in de wijk 
   

  Veranderende samenstelling van de wijkbevolking 
   

  Onvoldoende voorzieningen (groen-/vrijetijdsvoorzieningen) 
   

  Anders, namelijk:  
 
 

 

 



81 
 

 

De volgende vragen hebben betrekking op kenmerken van het huishouden waar u deel van uit maakt. 
 

Vraag 18 Wat is de voornaamste bezigheid van u en uw eventuele partner? (Graag maar één antwoord per 

kolom aankruisen) 

  
    Uzelf          Uw eventuele partner 
  

  Betaald werk (meer dan 20 uur per week)   Betaald werk (meer dan 20 uur per week) 
      

  Betaald werk (20 uur per week of minder)   Betaald werk (20 uur per week of minder) 
      

  Onbetaald werk   Onbetaald werk 
      

  Werkzoekend   Werkzoekend 
      

  Arbeidsongeschikt   Arbeidsongeschikt 
      

  Studerend/schoolgaand   Studerend/schoolgaand 
      

  Gepensioneerd/ VUT   Gepensioneerd/ VUT 
      

  Anders   Anders 
      

  
 

   Niet van toepassing 

 
      
   

Vraag 19 Aan welke bevolkingsgroep voelt u en uw eventuele partner zich het meest verwant? 
  
    Uzelf      Uw eventuele partner 
  

  Nederlandse   Nederlandse 
      

  Turkse   Turkse 
      

  Indonesische/Molukse   Indonesische/Molukse 
      

  Marokkaanse   Marokkaanse 
      

  Surinaamse   Surinaamse 
      

  Antilliaanse   Antilliaanse 
      

  Anders, namelijk:   
 

  Anders, namelijk:   

  
      

     Niet van toepassing 

 

Vraag 20 Hoe oud bent u en hoe oud is uw eventuele partner? 

  
     Uzelf                                                                                                      Uw eventuele partner 
  

  < 25 jaar  < 25 jaar 
     

  25-34 jaar  25-34 jaar 
     

  35-44 jaar  35-44 jaar 
     

  45-54 jaar  45-54 jaar 
     

  55-64 jaar  55-64 jaar 
     

  65-75 jaar  65-75 jaar 
     

  > 75 jaar  > 75 jaar 
     

    Niet van toepassing 
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Vraag 21 Wat is uw netto huishoudinkomen (gezamenlijk inkomen van u en uw eventuele partner)? 

 
 

  Minder dan € 1.500 per maand 
   

  € 1.501 tot € 2.000 per maand 
   

  € 2.001 tot € 2.500 per maand 
   

  € 2.501 tot € 3.000 per maand 
   

  Meer dan € 3.000 per maand 
   

  Dit wil ik niet noemen 

 

De komende twee vragen hoeft u alleen in te vullen als u contact wilt of kans wilt maken op een cadeaubon 
 

Vraag 22 Wilt u dat er contact met u opgenomen wordt over het wonen in Triniteit? 
  

  Nee 
   

  Ja, telefonisch. Mijn telefoonnummer is:  
  

   

  Ja, per email. Mijn e-mailadres is:  
  

    

Wilt u kans maken op één van de cadeaubonnen dan kunt u hieronder uw straatnaam en huisnummer invullen. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. De ingevulde vragenlijst kunt u in de retourenveloppe terugsturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

C) Representativiteit           
 

EIGENDOMSVORM WONING 

  Geobserveerde 
frequentie (O) 

Verwachte 
frequentie (E) 

(O-E)
2
/E 

  Koopwoning 56 51.48 0.4 Aantal vrijheidsgraden 1 

Huurwoning 43 47.52 0.4 Grenswaarde α= 5% 3.84 

    
Chi-Kwadraat totaal 0.8 

    
P-waarde SPSS 0.363 

    
Steekproef representatief Ja 

HUISHOUDENSSAMENSTELLING 

  Geobserveerde 
frequentie (O) 

Verwachte 
frequentie (E) 

(O-E)
2
/E 

  Eenpersoons-
huishouden 

31 45 4.1 Aantal vrijheidsgraden 2 

- met kinderen 35 30 0.9 Grenswaarde α= 5% 5.99 

- zonder kinderen 33 25 2.8 Chi-Kwadraat totaal 7.8 

    
P-waarde SPSS 0.02 

    
Steekproef representatief Nee 

LEEFTIJDSKLASSE 

  Geobserveerde 
frequentie (O) 

Verwachte 
frequentie (E) 

(O-E)
2
/E 

  < 25 jaar 6 3 0.2 Aantal vrijheidsgraden 3 

25-44 jaar 25 28 0.3 Grenswaarde α= 5% 7.81 

45-64 jaar 32 38 0.8 Chi-Kwadraat totaal 6.1 

> 65 jaar 35 30 0.7 P-waarde SPSS 0.162 

    Steekproef representatief Ja 

INKOMENSVERDELING 

  Geobserveerde 
frequentie (O) 

Verwachte 
frequentie (E) 

(O-E)
2
/E 

  Laag inkomen 30 43 3.7 Aantal vrijheidsgraden 2 

Midden inkomen 35 27 2.7 Grenswaarde α= 5% 5.99 

Hoog inkomen 11 8 1.1 Chi-Kwadraat totaal 7.4 

    

P-waarde SPSS 0.026 

    

Steekproef representatief Nee 

ETNICITEIT 
  Geobserveerde 

frequentie (O) 
Verwachte 

frequentie (E) 
(O-E)

2
/E 

  Autochtoon 84 51.94 19.8 
Aantal vrijheidsgraden 1 

Allochtoon 14 46.06 22.3 
Grenswaarde α= 5% 3.84 

    Chi-Kwadraat totaal 42.1 
    P-waarde SPSS 0.000 

    
Steekproef representatief Nee 
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D) Homogeniteittest gebruikte schalen        

WIJKBINDING 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 85 86.7 

Excludeda 13 13.3 

Total 98 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.890 14 

 
De Cronbach’s Alpha is groter dan 0,60. Dit betekent dat de gebruikte schaal voor wijkbinding homogeen is.  
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Ik ken deze wijk goed 37.81 134.250 .247 .895 

Ik kom op voor de wijk 38.47 123.204 .622 .880 

Ik mis de wijk als ik ergens anders ben 39.18 119.742 .703 .876 

Ik voel me veilig in deze wijk 38.45 121.988 .587 .881 

Ik ben trots op deze wijk 38.99 121.869 .732 .876 

Deze wijk is een deel van mijzelf 39.19 118.845 .792 .872 

Ik wil betrokken zijn bij de wijk 38.76 128.873 .438 .887 

Ik zou niet willen verhuizen uit de wijk 39.07 119.328 .628 .879 

Ik voel me thuis in de wijk 38.33 114.128 .823 .869 

In de wijk is veel belangrijks voor mij gebeurd 38.58 125.033 .485 .886 

De wijk betekent veel voor mij 38.98 118.285 .736 .874 

Ik ga graag ergens anders naar toe 38.91 123.777 .590 .881 

Ik heb geen invloed op wat er in deze wijk gebeurt 39.25 138.879 .062 .903 

Ik hou niet van deze wijk 38.22 124.795 .521 .884 

Vanwege de hoge homogeniteit van de schaal (Cronbach α=0,89) zijn er geen items uit de gebruikte schaal verwijderd.  

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

41.71 142.353 11.931 14 
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SOCIALE INTERACTIE 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 91 92.9 

Excludeda 7 7.1 

Total 98 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.832 7 

 

De Cronbach’s Alpha is groter dan 0,60. Dit betekent dat de gebruikte schaal voor sociale interactie een goede interne 
consistentie heeft.  
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Prettig omgang onderling 19.46 33.429 .661 .801 

In noodgevallen kan ik op wijkbewoners rekenen 19.02 32.800 .534 .816 

Hulp bieden aan buren of wijkbewoners 19.91 34.370 .428 .833 

Sleutel afgeven bij de buren 19.20 29.694 .641 .799 

Veel problemen zelf oplossen 19.74 32.619 .610 .805 

Makkelijk om contact te leggen 19.70 31.811 .604 .805 

Rekening houden met elkaar 19.91 31.281 .615 .803 

Vanwege de hoge homogeniteit van de schaal (Cronbach α=0,832) zijn er geen items uit de gebruikte schaal verwijderd. Een 

verwijdering van het item “hulp bieden aan buren of wijkbewoners” zal leiden tot een minimale verhoging van de Cronbach’s Alpha. 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

22.82 42.747 6.538 7 
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SOCIALE VEILIGHEID 

 N % 

Cases Valid 90 91.8 

Excludeda 8 8.2 

Total 98 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.745 5 

 

De Cronbach’s Alpha is groter dan 0,60. Dit betekent dat de gebruikte schaal voor het meten van sociale veiligheid ervaren 

door huishoudens wonend in Triniteit homogeen is. 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Overlast door een onveilig gevoel op straat 16.53 10.746 .534 .695 

Overlast door diefstal of inbraak 16.28 14.113 .426 .731 

Overlast door vernielingen of bekladdingen 16.50 11.466 .589 .670 

Overlast door bedreigingen 15.87 14.207 .519 .716 

Overlast door drugsgebruik, -teelt of -handel 17.13 9.510 .593 .675 

 

Vanwege de hoge homogeniteit van de schaal (Cronbach α=0,745) zijn er geen items uit de gebruikte schaal verwijderd. 

Bovendien zal een verwijdering van een item leiden tot een verlaging van de huidige homogoniteitsscore.  
 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

20.58 17.640 4.200 5 
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E) Frequentietabellen huishoudens-, wijkkenmerken & wijkbinding  
 
Huishoudenskenmerken Frequentie Percentage 
   

Netto huishoudinkomen   

 < €1.500 per maand 30 39.6 % 
 €1.501 tot €2.000 per maand 19 19.4 % 
 €2.001 tot €2.500 per maand 10 10.2 % 
 €2.501 tot €3.000 per maand 6 6.1 % 
 > €3.000 per maand 11 11.2 % 
 Dit wil ik niet noemen 22 25.4 % 
Arbeidsmarktsituatie respondent   

 Betaald werk (> 20 uur p/w) 29 29.6 % 
 Betaald werk (<20 uur p/w) 11 11.2 % 
 Onbetaald werk 4 4.1 % 
 Werkzoekend 4 4.1 % 
 Arbeidsongeschikt 7 7.1 % 
 Studerend/schoolgaand 1 1.0 % 
 Gepensioneerd/VUT 32 37.2 % 
 Anders 10 10.2 % 
Arbeidsmarktsituatie eventuele partner   

 Betaald werk (> 20 uur p/w) 22 37.3 % 
 Betaald werk (<20 uur p/w) 8 13.6 % 
 Onbetaald werk 2 3.4 % 
 Werkzoekend 3 5.1 % 
 Arbeidsongeschikt 2 3.4 % 
 Studerend/schoolgaand 1 1.7 % 
 Gepensioneerd/VUT 15 25.4 % 
 Anders 6 10.2 % 
Huishoudenssamenstelling   

 Eenpersoonshuishouden 30 30.6 % 
 Twee persoonshuishouden zonder kind(eren) 33 33.7 % 
 Echtpaar met kind(eren) 27 27.6 % 
 Alleenstaand met kind(eren) 8 8.2 % 
Leeftijd respondent   

 < 25 jaar 6 6.1 % 
 25-34 jaar 10 10.2 % 
 35-44 jaar 15 15.3 % 
 45-54 jaar 21 21.4 % 
 55-64 jaar 11 11.2 % 
 65-75 jaar 24 24.5 % 
 > 75 jaar 11 11.2 % 
Leeftijd eventuele partner   

 < 25 jaar 4 6.6 % 
 25-34 jaar 4 6.6 % 
 35-44 jaar 12 19.7 % 
 45-54 jaar 12 19.7 % 
 55-64 jaar 44 18.0% 
 65-75 jaar 15 24.6 % 
 > 75 jaar 3 4.9 % 
Verwantschap aan bevolkingsgroep respondent   

 Nederlandse 84 85.7 % 
 Turkse  7 7.1 % 
 Overig  7 7.1 % 
Verwantschap aan bevolkingsgroep eventuele partner 

 Nederlandse 52 86.7 % 
 Turkse  3 5.0 % 
 Overig  5 8.3 % 
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Waardering huidige woning   

 Ontevreden 5 5.1 % 
 Tamelijk ontevreden 6 6.1 % 
 Neutraal 9 9.2 % 
 Tamelijk tevreden 22 22.4 % 
 Tevreden 56 57.1 % 
    

Wijkkenmerken Frequentie Percentage 
   

Waardering samenstelling van wijkbevolking   

 Ontevreden 14 14.4 % 
 Tamelijk ontevreden 18 18.6 % 
 Neutraal 25 25.8 % 
 Tamelijk tevreden 23 23.7 % 
 Tevreden 17 17.5 % 
Familiecontacten in de wijk   

 Wel familie in de wijk 25 25.5 % 
 Geen familie in de wijk 73 74.5 % 
Frequentie familiecontact in de wijk   

 Minstens 1 keer per week 15 60.0 % 
 Vaker dan 1 keer per week maar niet wekelijks 5 20.0 % 
 1 keer per maand 2 8.0 % 
 Minder dan 1 keer per maand 2 8.0 % 
 Vrijwel nooit 1 4.0 % 
Waardering winkelvoorzieningen   

 Ontevreden 5 5.1 % 
 Tamelijk ontevreden 6 6.1 % 
 Neutraal 22 22.4 % 
 Tamelijk tevreden 29 29.6 % 
 Tevreden 36 36.7 % 
Waardering groenvoorzieningen   

 Ontevreden 4 4.2 % 
 Tamelijk ontevreden 3 3.1 % 
 Neutraal 9 9.4 % 
 Tamelijk tevreden 40 41.7 % 
 Tevreden 40 41.7 % 
Waardering speelvoorzieningen   

 Ontevreden 1 1.1 % 
 Tamelijk ontevreden 3 3.2 % 
 Neutraal 33 35.5 % 
 Tamelijk tevreden 20 21.5 % 
 Tevreden 36 38.7 % 
Waardering onderwijsvoorzieningen   

 Ontevreden 1 1.1 % 
 Tamelijk ontevreden 1 1.1 % 
 Neutraal 27 29.7 % 
 Tamelijk tevreden 17 18.7 % 
 Tevreden 45 49.5 % 
Beoordeling intern imago   

 Slecht 4 4.1 % 
 Niet zo goed 24 24.7 % 
 Neutraal 38 39.2 % 
 Tamelijk goed 20 20.6 % 
 Goed 11 11.3 % 
Beoordeling extern imago vrienden/familie   

 Slecht 24 24.7 % 
 Niet zo goed 34 44.3 % 
 Neutraal 18 18.6 % 
 Tamelijk goed 8 8.2 % 
 Goed 4 4.1 % 
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Beoordeling extern imago overige inwoners Terneuzen   

 Slecht 28 28.6 % 
 Niet zo goed 42 42.9 % 
 Neutraal 19 19.4 % 
 Tamelijk goed 4 4.1 % 
 Goed 5 5.1 % 
 

 

Frequenties van items index sociale interactie 

Mee 

oneens 

Beetje mee 

oneens 

Neutraal Beetje mee 

eens 

Mee eens 

Prettig omgang onderling 5 15 36 23 18 

In noodgevallen kan ik op wijkbewoners rekenen 10 5 19 20 43 

Hulp bieden aan buren of wijkbewoners 20 13 35 10 16 

Sleutel afgeven bij de buren 17 5 19 10 46 

Veel problemen zelf oplossen 20 7 43 11 12 

Makkelijk om contact te leggen 20 14 34 9 17 

Rekening houden met elkaar 18 13 29 14 22 

 
 

Frequenties van items index sociale veiligheid 

Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks Vrijwel 

nooit 

Overlast door een onveilig gevoel op straat 11 9 8 11 58 

Overlast door diefstal of inbraak - 4 12 29 48 

Overlast door vernielingen of bekladdingen 4 8 13 20 48 

Overlast door bedreigingen 1 1 6 7 79 

Overlast door drugsgebruik, -teelt of -handel 21 6 15 16 35 

 

Wijkbinding 

 

Frequenties van items index wijkbinding 

Mee 

oneens 

Beetje mee 

oneens 

Neutraal Beetje mee 

eens 

Mee eens 

Ik ken deze wijk goed 4 6 24 19 23 

Ik kom op voor de wijk 17 4 35 22 18 

Ik mis de wijk als ik ergens anders ben 30 12 29 8 14 

Ik voel me veilig in deze wijk 15 13 23 17 30 

Ik ben trots op deze wijk 25 9 39 15 10 

Deze wijk is een deel van mijzelf 31 10 36 7 14 

Ik wil betrokken zijn bij de wijk 17 13 41 13 14 

Ik zou niet willen verhuizen uit de wijk 34 9 25 7 23 

Ik voel me thuis in de wijk 18 6 20 21 33 

In de wijk is veel belangrijks voor mij gebeurd 22 6 28 19 23 

De wijk betekent veel voor mij 26 10 32 12 18 

Ik ga graag ergens anders naar toe 18 7 37 14 38 

Ik heb geen invloed op wat er in deze wijk gebeurt 9 10 29 16 31 

Ik hou niet van deze wijk 36 17 25 10 10 
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F) Testen op multicollineariteit         
 
Uit de Tolerance and VIF statistieken kan worden bepaald of er multicollineariteit aanwezig is tussen de 
predictoren. Voor de Tolerance geldt dat bij waardes lager dan 0,1 sprake is van grote multicollineariteit tussen 
predictoren (Field,2013). Sommige onderzoekers houden als grenswaarde 0,2 aan (Menard, 1995 in Field, 2013). 
De Tolerance wordt berekend door de formule: 1/VIF. De waarde waarbij men zich zorgen moet maken over 
multicollineariteit bij de VIF statistieken is een waarde > 10 (Myers, 1990 in Field, 2013).  
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