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Abstract 
De geregistreerde criminaliteit in een buurt kan slechts een deel van 

onveiligheidsgevoelens van buurtbewoners verklaren. Dit onderzoek toetst of individuele 

kenmerken van buurtbewoners en buurtkenmerken een invulling kunnen geven aan het 

onverklaarde deel van subjectieve onveiligheid. Als individuele kenmerken zijn leeftijd, 

geslacht en opleidingsniveau opgenomen. De onderzochte buurtkenmerken zijn etnische 

diversiteit, sociaaleconomische status en sociale klassenstructuur. Aan de gegevens van het 

Wijkprofiel uit 2017 zijn de resultaten van een latente-klassenanalyse (Custers & Engbersen, 

2020) toegevoegd die is uitgevoerd op basis van data van het Wijkprofiel uit 2015. Er is een 

multilevel analyse uitgevoerd waaruit blijkt dat vrouwen, jongeren en bewoners van etnisch 

diverse buurten zich aantoonbaar onveiliger voelen. In buurten die worden gekenmerkt door 

een lage sociaaleconomische status voelen bewoners zich onveiliger in vergelijking met buurten 

met een middelmatige sociaaleconomische status. Voor opleidingsniveau, sociale klassen en 

buurten met een hoge sociaaleconomische status zijn geen aantoonbare effecten gevonden.   

 

Sleutelwoorden: etnische diversiteit, multilevel analyse, sociaaleconomische status, 

sociale klassenstructuren, onveiligheid 
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1 Inleiding en Probleemstelling 

1.1 Criminaliteit en Onveiligheidsgevoelens in Nederland  

In de jaren ’60 begon Nederland een stijging te zien van de criminaliteit, die aanhield 

tot aan de jaren ’80 (De Jong, 2018). In deze periode steeg het aantal geregistreerde misdrijven 

per 1.000 inwoners van 13 naar 81 (De Jong, 2018). Hier kwam echter verandering in na de 

eeuwwisseling: de geregistreerde criminaliteit daalde. Waar de politie in 2001 en 2002 nog 93 

misdrijven registreerde per 1.000 inwoners, daalde dit in 2017 naar 49 (De Jong, 2018).  

 

1.2 Onveiligheidsgevoelens in Rotterdam 

Sinds 2002 lijkt er ook in Rotterdam een afname van de geregistreerde criminaliteit te 

zijn. De stad werd steeds veiliger en Rotterdammers voelden dat ook (Engbersen, Custers, Glas, 

& Snel, 2019; Akkermans, 2015; Lub & De Leeuw, 2017). De toegenomen objectieve 

veiligheid werd toegeschreven aan een ‘regimeverandering’ binnen het stadsbestuur (Tops, 

2007). In 2002 won Leefbaar Rotterdam van Pim Fortuyn de gemeenteraadsverkiezingen 

waardoor er een rechts-populistische wind begon te waaien. De focus lag op het voeren van een 

restrictiever beleid  (De Leeuw, 2018). ‘’Deze partij heeft van veiligheid een topprioriteit 

gemaakt en heeft de uitvoeringsgerichtheid van het bestuur versterkt’’ (van Ostaaijen & Tops, 

2007, p. 21). Leefbaar Rotterdam pleitte voor een ‘harde aanpak’ en voor een ‘zero tolerance 

beleid’ aangaande onveiligheid, waarvoor 100 miljoen euro extra werd vrijgemaakt (van 

Ostaaijen & Tops, 2007). Ook kwam er in 2002 meer focus op een ‘adequate, snellere en 

doortastende uitvoering’ van het veiligheidsbeleid (Eysink Smeets, 2016, p. 18).  Daarnaast is 

het uniek dat in deze periode een wethouder werd betrokken bij de lokale veiligheidsdriehoek 

van burgemeester, korpschef en hoofdofficier van justitie en dat zij samen een vijfjarenplan 

hebben opgesteld (van Ostaaijen & Tops, 2007). Dit leidde tot het ontstaan van een integrale 

aanpak van veiligheidsvraagtukken. Het kabinet Balkenende nam veel aspecten van het nieuwe 

Rotterdamse veiligheidsbeleid over in het beleidsprogramma ‘Naar een veiliger samenleving’ 

(Eysink Smeets, 2016).  

 

1.3 Ontwikkelingen in Onveiligheidsgevoelens 

Vanaf 2015 is echter een, op het eerste gezicht tegenstrijdige, ontwikkeling te zien. 

Enerzijds bleef in Rotterdam de geregistreerde criminaliteit afnemen. Zo vonden er in 2015 in 

totaal 56.562 geregistreerde misdrijven plaats, terwijl dit aantal nog op 81.494 lag in 2005 
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(Gemeente Rotterdam, 2018a). Anderzijds bleek uit de Veiligheidsindex dat 

onveiligheidsgevoelens stegen. Rotterdammers voelden zich onveiliger terwijl de stad juist 

steeds veiliger werd (Eysink Smeets, 2016). Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 

onderzoeksmethoden van de Veiligheidsindex een vertekend beeld hebben kunnen opleveren 

(Eysink Smeets, 2016). De gehanteerde onderzoeksmethoden zijn door de jaren heen een aantal 

keer veranderd. Er is in de analyses echter geen rekening gehouden met deze veranderingen. 

Dit zou ertoe geleid kunnen hebben dat de subjectieve onveiligheid1 negatiever wordt geschat 

dan dat Rotterdammers dit in werkelijkheid ervaarde (Eysink Smeets, 2016). Al met al is dit 

een bekend fenomeen: een onveiligheidsbeleving die niet aansluit op de geregistreerde 

criminaliteit. Veilig zijn, staat immers niet gelijk aan je veilig voelen (Blokland, 2008). Er kan 

een discrepantie bestaan tussen de geregistreerde onveiligheid en de ervaren onveiligheid. De 

geregistreerde veiligheid is dan wel de grootste voorspeller van onveiligheidsgevoelens, maar 

een deel van onveiligheidsgevoelens blijft onverklaard (Glas, Engbersen, & Snel, 2019). Het 

doel van dit onderzoek is om nader inzicht te geven in dit onverklaarde deel. 

 

1.4 Onverklaard Deel Subjectieve Onveiligheid 

1.4.1 leeftijd, geslacht en opleidingsniveau 

Uit tal van onderzoek naar subjectieve onveiligheid is gebleken dat individuele 

kenmerken (Pleysier, Vervaeke, & Goethals, 2002; Fattah & Sacco, 1989; Ditton & Farrall, 

2000; Oppelaar & Wittebrood, 2006) en buurtkenmerken (Elchardus, De Groof, & Smits, 2003; 

Maas-de Waal, 2004; Wilsem, Wittebrood, & De Graaf, 2006; McCoy, 1996; Semyonov, 

Gorodzeisky, & Glikman, 2012) het onverklaarde deel van onveiligheidsgevoelens verklaren.  

De individuele kenmerken die van grote invloed zijn op onveiligheidsgevoelens zijn 

leeftijd (Pleysier et al., 2002; Fattah & Sacco, 1989; Ditton & Farrall, 2000), geslacht (Pleysier, 

2011; Oppelaar & Wittebrood, 2006) en opleidingsniveau (Oppelaar & Wittebrood, 2006). Om 

een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hoe het onverklaarde deel ingevuld kan worden, 

dienen deze individuele kenmerken opgenomen te worden in dit onderzoek.  

 
1 ‘’De persoonlijke beleving van veiligheid, het onveiligheidsgevoel of de angst voor criminaliteit’’ (Pleysier, 

2011, p. 24).  
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1.4.2 etnische diversiteit en sociaaleconomische status  

Ook buurtkenmerken hebben invloed op onveiligheidsgevoelens (Oppelaar & 

Wittebrood, 2006). Buurtbewoners van etnisch diverse buurten (Semyonov et al., 2012) of van 

buurten met een lage sociaaleconomische status voelen zich onveiliger (Elchardus et al., 2003; 

Maas-de Waal 2004; Wilsem et al., 2006; McCoy, 1996) Het is dan ook van groot belang dat 

deze buurtkenmerken worden meegenomen in dit onderzoek om nader inzicht te geven in het 

onverklaarde deel van onveiligheidsgevoelens.  

 

1.4.3 sociale klassenstructuur 

Naast individuele kenmerken en de buurtkenmerken etnische diversiteit en 

sociaaleconomische status wordt ook de sociale klassenstructuur van de buurt meegenomen. 

De aan- of afwezigheid van sociale klassen kan de onveiligheidsgevoelens van buurtbewoners 

beïnvloeden. Sociale klassen worden gevormd door personen in te delen in acht klassen, op 

basis van de mate waarin zij beschikken over sociale, culturele en economische hulpbronnen 

(Custers & Engbersen, 2020). Vervolgens is per buurt bepaald in welke mate de acht klassen 

aanwezig zijn. De data waarop dit onderzoek gebaseerd is, geeft echter geen inzicht in de mate 

waarin een respondent beschikt over sociaal en cultureel kapitaal. Hierdoor neemt dit onderzoek 

de sociale klassenstructuur van de buurt mee en niet de mate van sociaal en cultureel kapitaal 

van de respondent. De sociale klassenstructuur van de buurt geeft zo de aanwezigheid van 

sociaal en cultureel kapitaal op buurtniveau weer.  

 

1.5 Relevantie  

Er is al veel geschreven over onveiligheidsgevoelens en de kloof tussen objectieve 

onveiligheid en subjectieve onveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat individuele kenmerken, zoals 

leeftijd, geslacht en opleidingsniveau en buurtkenmerken, zoals etnische diversiteit en 

sociaaleconomische status van invloed zijn op onveiligheidsgevoelens. Toch mist in de 

literatuur onderzoek naar de invloed van de aan- of afwezigheid van sociale klassen op 

subjectieve onveiligheid. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is dit onderzoek zeer relevant en 

vernieuwend omdat het deze lacune in de literatuur tracht te dichten.  

Vanuit maatschappelijk oogpunt is het relevant dat onveiligheidsgevoelens in 

Rotterdam onderzocht worden. Ten eerste is dit van belang omdat een negatieve 

veiligheidsbeleving aan kan zetten tot onwenselijk gedrag. Zo worden sociale interacties onder 

druk gezet wanneer men zich onveilig voelt. Ook komt de bereidheid tot samenleven onder 
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druk te staan en wordt samenwerken bemoeilijkt (Eysink Smeets, 2016). 

Onveiligheidsgevoelens kunnen ten slotte leiden tot het verzwakken van de informele sociale 

controle in buurten (Sampson, Raudenbusch, & Earls, 1997) waardoor de kans juist groter 

wordt dat criminaliteit en wanorde de buurt overnemen. Door inzicht te genereren in het 

onverklaarde deel van onveiligheidsgevoelens en door te onderzoeken of de aan- of 

afwezigheid van sociale klassen invloed heeft op de onveiligheidsbeleving, kan dergelijk 

onwenselijk gedrag duidelijker worden begrepen en efficiënter worden aangepakt.  

 

1.6 Probleemstelling  

Ten eerste wordt de invloed van criminaliteit op onveiligheidsgevoelens getoetst. 

Daarnaast wordt, om inzicht te krijgen in het onverklaarde deel, onderzocht in hoeverre 

individuele kenmerken en buurtkenmerken de subjectieve onveiligheid beïnvloeden. Dit heeft 

geresulteerd in de volgende probleemstelling: ‘In welke mate beïnvloeden de objectieve 

onveiligheid, de individuele kenmerken van buurtbewoners (leeftijd, geslacht en 

opleidingsniveau) en buurtkenmerken (etnische diversiteit, sociaaleconomische status en 

sociale klassenstructuur) de subjectieve onveiligheid in Rotterdamse buurten?’. In Figuur 1 is 

het conceptueel model van dit onderzoek afgebeeld.  

 

Figuur 1: Conceptueel model 
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2 Theoretisch Kader 
Dit hoofdstuk behandelt achtereenvolgens de definitie en ordening van subjectieve 

onveiligheid en de situaties en gevolgen van dergelijke situaties. In de daaropvolgende 

paragrafen komen drie verklaringen aan bod voor verschillen in onveiligheidsgevoelens tussen 

personen en buurten. Ten slotte volgt een uitleg van individuele en buurteffecten.  

 

2.1 Definitie en Ordening van Subjectieve Onveiligheid 

Onveiligheidsgevoelens, oftewel subjectieve onveiligheid, wordt gedefinieerd als: ‘’de 

persoonlijke beleving van veiligheid, het onveiligheidsgevoel of de angst voor criminaliteit’’ 

(Pleysier, 2011, p. 24). 

 

2.1.1 individuele en maatschappelijke onveiligheidsgevoelens 

Onveiligheidsgevoelens kunnen sterk uiteenlopen en op allerlei manieren worden 

geordend (Vanderveen, 2006). Ten eerste bestaat er een verschil tussen individuele en 

maatschappelijke onveiligheidsgevoelens (Oppelaar & Wittebrood, 2006). Individuele 

onveiligheidsgevoelens, hebben betrekking op de persoonlijke situatie, terwijl bij 

maatschappelijke onveiligheidsgevoelens juist criminaliteit als maatschappelijk verschijnsel 

centraal staat (Oppelaar & Wittebrood, 2006). Dit onderzoek beperkt zich enkel tot individuele 

onveiligheidsgevoelens. 

 

2.1.2 cognitieve en affectieve onveiligheidsgevoelens 

Ten tweede bestaat er een verschil tussen cognitieve onveiligheidsgevoelens en 

affectieve onveiligheidsgevoelens (Oppelaar & Wittebrood, 2006). Zo hebben sommige 

onveiligheidsgevoelens sterk affectieve componenten. Dit kunnen bijvoorbeeld de emoties zijn 

die criminaliteit bij burgers losmaakt. Zo bestaat er angst dat men zelf slachtoffer wordt 

(persoonlijke angst) of dat anderen slachtoffer worden (altruïstische angst). Tevens kennen 

onveiligheidsgevoelens een cognitief component (Ferraro & Grange, 1987), dit zijn 

voornamelijk opvattingen en oordelen over criminaliteit (Oppelaar & Wittebrood, 2006). In dit 

onderzoek staan affectieve onveiligheidsgevoelens centraal. 
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2.2 Drie Signalen voor Onveiligheidsgevoelens  

Mensen zijn continu bezig met het evalueren van hun omgeving om te kunnen 

beoordelen of zij zich onveilig (moeten) voelen. ‘’Mensen tasten net als roofdieren hun 

omgeving continu af op signalen van gevaar’’ (Oppelaar & Wittebrood, 2006, p. 32). Dit 

aftastingsproces van de omgeving gaat niet bewust, maar dit proces vindt plaats in het 

onderbewustzijn van de mens.  

Er bestaan drie signalen die door het menselijk brein geclassificeerd worden als 

‘gevaarlijk’ en die daardoor van invloed zijn op onveiligheidsgevoelens (Warr, 1990).  

Het eerste signaal waardoor onveiligheidsgevoelens getriggerd kunnen worden is 

onbekendheid (Warr, 1990). Wanneer men niet eerder in een omgeving of situatie is geweest 

kan dat een gevoel van onveiligheid met zich meebrengen. Bovendien voelen mensen zich 

meestal veiliger in hun eigen, bekende omgeving (Oppelaar & Wittebrood, 2006).  

Het tweede signaal waardoor een onveiligheidsgevoel getriggerd kan worden is het 

bestaan van duisternis, zowel direct als indirect (Warr, 1990). Bij directe duisternis kan men 

denken aan een steegje waar geen lantaarnpalen staan waardoor deze publieke ruimte 

onvoldoende verlicht is. Indirecte duisternis houdt in dat men geen helder overzicht heeft over 

een publieke ruimte door de inrichting daarvan (Warr, 1990).  

Het derde signaal waardoor onveiligheidsgevoelens getriggerd kunnen worden is de 

aanwezigheid van anderen (Goffman, 1971). Het uitgangspunt is dat mensen zich onveiliger 

voelen wanneer andere personen in dezelfde publieke ruimte aanwezig zijn. Hierover bestaat 

echter discussie. Tegenstanders stellen namelijk dat mensen zich, juist door de aanwezigheid 

van anderen, zoals Jacobs (1961) ‘eyes on the street’ noemt, veiliger gaan voelen.  

 

2.3 Coping Strategieën  

Alhoewel dit onderzoek niet gaat over hoe mensen handelen wanneer zij zich onveilig 

voelen, is het noemenswaardig om hier toch bij stil te staan. Er bestaan verschillende coping-

strategieën die mensen kunnen aanwenden wanneer zij zich onveilig voelen: ‘fight, flight, 

fright’ is een bekende opsomming van de reactiemogelijkheden. Mensen die zich angstig voelen 

en kiezen voor fight gaan de confrontatie aan (Eysink Smeets, 2016). Zij die voor de optie flight 

kiezen doen het tegenovergestelde: zij gaan confrontatie uit de weg (Eysink Smeets, 2016). Ten 

slotte houdt fright in dat mensen terugschrikken en als het ware de andere kant op kijken 

(Eysink Smeets, 2016).  
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2.4 Verschillen in Onveiligheidsgevoelens  

Kortom, het ervaren van onveiligheidsgevoelens zit verankerd in ons evolutionaire 

verleden (Goffman, 1971) en is dus typisch menselijk gedrag. Dit betekent dat 

onveiligheidsgevoelens niet voor iedereen hetzelfde zijn.  

 

2.4.1. tussen personen, steden, platteland en buurten 

De persoonlijkheid van een persoon speelt een rol bij het al dan niet ervaren van 

onveiligheidsgevoelens (Oppelaar & Wittebrood, 2006). Dit is wat Oppelaar en Wittebrood 

(2006) definiëren als ‘dispositional fear’. Dit houdt in dat sommige personen meer geneigd zijn 

om zich in een situatie onveilig te voelen dan andere personen (Oppelaar & Wittebrood, 2006). 

Tevens hangen onveiligheidsgevoelens samen met de sociaal-culturele context, oftewel met 

algemene maatschappelijke ontwikkelingen (Oppelaar & Wittebrood, 2006). Mensen worden 

beïnvloed door de manier waarop de media criminaliteit in beeld brengt.  

Tevens kunnen onveiligheidsgevoelens differentiëren naar de ruimte waarin men zich 

bevindt. Zo blijkt dat mensen zich over het algemeen onveiliger voelen in grote steden dan 

elders in Nederland (Gemeente Rotterdam, 2018b). Elchardus et al. (2003) onderstrepen het 

belang van de algemene tendens van individualisering in de hedendaagse samenleving. Dit 

individualiseringsproces vindt vooral plaats in (grote) steden, waardoor dit steeds anoniemere 

plekken worden. Ten tweede blijkt dat binnen steden het ervaren van onveiligheidsgevoelens 

sterk kan verschillen tussen bewoners van verschillende buurten (Gemeente Rotterdam, 2018b). 

De onveiligheidsgevoelens verschillen per buurt, zo ook in Rotterdam. Deze stad telt in totaal 

14 gebieden die onderverdeeld kunnen worden in 71 buurten2. De bewoners van het gebied 

Charlois blijken een negatievere veiligheidsbeleving te hebben dan de bewoners van 

Hillegersberg-Schiebroek (Gemeente Rotterdam, 2018c).  

 

2.5 Verklaring 1: Objectieve Onveiligheid  

Het crime-causes-fear-model veronderstelt dat de objectieve onveiligheid een direct 

effect heeft op de subjectieve onveiligheid van een individu (Vanderveen, 2006). Zo zou een 

hoge mate van objectieve onveiligheid leiden tot een hoge mate van subjectieve onveiligheid. 

Buurtbewoners voelen zich logischerwijs onveiliger in buurten waar veel criminaliteit 

 
2 Zie Tabel 3 in de Appendix A 
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plaatsvindt. Dit leidt tot de volgende hypothese: (H1) ‘Hoe groter de objectieve onveiligheid in 

de buurt, des te hoger de subjectieve onveiligheid’ 

Onderzoekers zijn het er over eens dat de objectieve onveiligheid de grootste 

veroorzaker is van onveiligheidsgevoelens, maar toch blijkt dat dit onveiligheidsgevoelens niet 

geheel kan verklaren (Glas et al., 2019). Er wordt dan ook verwacht dat de objectieve 

onveiligheid de subjectieve veiligheid deels kan verklaren. Voor het onverklaarde deel worden 

zowel individuele kenmerken als kenmerken van de buurt onderzocht. Deze kenmerken komen 

in de volgende paragrafen aan bod. 

 

2.6 Verklaring 2: Individuele Kenmerken 

Het is nu nog niet duidelijk waarom niet ieder individu zich even onveilig voelt. Op het 

individuele niveau bestaan er een aantal factoren die een rol spelen bij onveiligheidsgevoelens. 

Zo beïnvloeden routineactiviteiten en slachtofferervaringen onveiligheidsgevoelens (Oppelaar 

& Wittebrood, 2006). Deze persoonlijke kenmerken worden niet meegenomen in dit onderzoek 

maar zijn de moeite waard om kort te behandelen. Onveiligheidsgevoelens hangen samen met 

de individuele leefstijl en routineactiviteiten die mensen bezitten (Oppelaar & Wittebrood, 

2006). Wanneer men ’s avonds vaak op stap gaat dan zal men blootgesteld worden aan grotere 

risico’s dan wanneer men ’s avonds thuis op de bank zit. Ook spelen eerdere 

slachtofferervaringen, al dan niet direct of indirect, een rol (Oppelaar & Wittebrood, 2006). Zo 

voelen mensen zich onveiliger als zij slachtoffer zijn geweest. Reden hiervoor is dat zij de kans 

dat zij opnieuw slachtoffer worden hoog inschatten. Dit is dan ook een van de redenen dat zij 

zich onveiliger voelen. Bovendien hebben ook indirecte slachtofferervaringen invloed op 

onveiligheidsgevoelens, bijvoorbeeld via mediaberichtgeving (Oppelaar & Wittebrood, 2006). 

Iemand die veel hoort, ziet en leest over slachtofferervaringen van anderen, wordt hierdoor 

beïnvloedt en schat vervolgens de kans om zelf slachtoffer te worden hoger in (Oppelaar & 

Wittebrood, 2006). Dit leidt weer tot een toename van onveiligheidsgevoelens. 

 

2.6.1 leeftijd 

Leeftijd wordt vaak bestempeld als een van de belangrijkste verklaringen voor 

onveiligheidsgevoelens (Ditton & Farrall, 2000). De meeste empirische studies blijken te 

bevestigen dat ouderen zich onveiliger voelen dan jongeren (Fattah & Sacco, 1989). Toch zijn 

er ook een aantal studies die stellen dat het verband tussen onveiligheidsgevoelens en leeftijd 

verwaarloosbaar klein is. Enkele studies vinden het verband omgekeerd: ouderen hebben 
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minder onveiligheidsgevoelens voor criminaliteit dan jongeren (Pleysier et al., 2002; Fattah & 

Sacco, 1989). In dit onderzoek is ervoor gekozen om mee te gaan met de bevindingen van de 

meeste empirische studies. Dit lijdt tot de volgende hypothese: (H2) ‘Ouderen ervaren een 

hogere subjectieve onveiligheid’ 

 

2.6.2 geslacht 

Onderzoek naar onveiligheidsgevoelens heeft vaak geslacht aangewend als mogelijke 

verklaring voor onveiligheidsgevoelens (Ditton & Farrall, 2000). Onderzoeken naar de relatie 

tussen onveiligheidsgevoelens en geslacht tonen aan dat vrouwen zich in grotere mate onveilig 

voelen dan dat mannen dat doen (Pleysier, 2011; Oppelaar & Wittebrood, 2006). Dit leidt tot 

de volgende hypothese: (H3) ‘Vrouwen ervaren een hogere subjectieve onveiligheid’ 

 

2.6.3 opleidingsniveau 

Tevens voelen mensen met een laag opleidingsniveau zich vaak onveiliger omdat zij 

kwetsbaarder zijn (Oppelaar & Wittebrood, 2006). Zij hebben immers minder hulpbronnen ter 

beschikking om zich te beschermen tegen criminaliteit. Mensen met een hoog opleidingsniveau 

kunnen in grotere mate beschikken over sociale, culturele en economische hulpbronnen waar 

zij op terug kunnen vallen. Laagopgeleiden beschikken hier in mindere mate over, wat deze 

groep kwetsbaar maakt voor de gevolgen van criminaliteit waardoor zij zich onveiliger voelen. 

Dit leidt tot de volgende hypothese: (H4) ‘Laagopgeleiden ervaren een hogere subjectieve 

onveiligheid’ 

 

2.6.4 fear victimization paradox: vrouwen, ouderen, laagopgeleiden 

Het blijkt zo te zijn dat vrouwen, ouderen en laagopgeleiden zich onveiliger voelen dan 

mannen, jongeren en hoogopgeleiden. Dit is opvallend omdat juist vrouwen, ouderen en 

laagopgeleiden objectief gezien minder kans maken om slachtoffer van criminaliteit te worden 

(Pleysier, 2011; Hale, 1996). Dit wordt de ‘fear victimization paradox’ genoemd.  

 

2.7 Verklaring 3: Buurtkenmerken 

2.7.1 fysieke buurtkenmerken 

Onveiligheidsgevoelens kunnen verschillen per buurt door fysieke buurtkenmerken, 

zoals bankjes waar ‘hangjongeren’ verzamelen of het ontbreken van straatverlichting. In dit 
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onderzoek worden fysieke buurtkenmerken buiten beschouwing gelaten. Toch worden twee 

bekende sociologische theorieën hieronder kort aangestipt.  

Er bestaan twee theorieën met betrekking tot onveiligheidsgevoelens en fysieke 

buurtkenmerken. Ten eerste de defensible space-theorie van Newman (1972) die stelt dat 

fysieke buurtkenmerken ervoor kunnen zorgen dat een plek minder veilig wordt. Dergelijke 

kenmerken kunnen bijvoorbeeld een chaotisch en onoverzichtelijk karakter zijn. Hierdoor 

worden de onveiligheidsgevoelens van bewoners versterkt. De tweede theorie heet de broken 

windows-theorie (Wilson & Kelling, 1982). Deze theorie heeft als uitgangspunt dat fysiek 

verval, zoals een gebroken raam of graffiti op de muren, criminaliteit en vandalisme als het 

ware ‘uitlokt’. Dit zou gebeuren omdat er door de vervallen status van de buurt het signaal 

wordt afgegeven dat er weinig sociale controle is in de buurt. Dit maakt de buurt een 

aantrekkelijke plaats voor deviant gedrag. Hierdoor kunnen bewoners zich onveiliger voelen.  

 

2.7.2 sociale buurtkenmerken 

Hiernaast kunnen onveiligheidsgevoelens verschillen per buurt door sociale 

buurtkenmerken (Oppelaar & Wittebrood, 2006). Publieke familiariteit en collective efficacy 

zijn twee bekende concepten binnen de stadssociologie. Deze twee buurtkenmerken zijn de 

moeite waard om kort te benoemen maar zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Blokland 

(2008) wijdt het bestaan van onveiligheidsgevoelens aan de mate van publieke familiariteit in 

de buurt. Buurtbewoners hoeven niet dagelijks bij elkaar op de koffie te gaan maar louter door 

herhaaldelijke ontmoetingen in het publieke domein kunnen zij elkaar herkennen en weten dat 

iemand ook in de buurt woont. Dit zorgt voor een groter gevoel van veiligheid. Omgekeerd 

geldt hetzelfde: als het in de buurt ontbreekt aan deze herhaaldelijke ontmoetingen, oftewel aan 

de publieke familiariteit, zullen buurtbewoners zich onveiliger voelen.  

Sampson et al., (1997) introduceren het begrip collective efficacy en stellen dat de 

onveiligheidsgevoelens in de buurt hiermee samenhangen. Collective efficacy houdt de mate in 

waarin de buurt zelfredzaam is. Zelfredzaamheid is van belang met betrekking tot onveiligheid 

omdat dit tevens aangeeft wanneer burgers al dan niet ingrijpen wanneer zij onregelmatigheden 

op straat waarnemen. Wanneer de sociale banden tussen buurtbewoners sterk zijn, zal de buurt 

zelfredzamer zijn dan weer de sociale bindingen zwak zijn. De onveiligheidsgevoelens zullen 

dan ook in mindere mate aanwezig zijn in een zelfredzame buurt.  

In dit onderzoek zijn de etnische diversiteit, de sociaaleconomische status en de sociale 

klassenstructuur van de buurt meegenomen als sociale buurtkenmerken. 
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2.7.3 etnische diversiteit  

Onderzoek wijst uit dat etnische diversiteit in de buurt mogelijk kan leiden tot een 

verminderd gevoel van veiligheid onder de bewoners (Jennissen, Engbersen, Bokhorst, & 

Bovens, 2018). De relatie tussen onveiligheidsgevoelens en de etnische diversiteit van een buurt 

is voornamelijk onderzocht in Amerikaanse steden. In studies over Amerikaanse steden en 

buurten wordt vaak geconcludeerd dat blanke buurtbewoners onveiligheidsgevoelens ervaren 

al naargelang er meer Afro-Amerikanen in de buurt wonen (Glas, 2018). Tevens blijkt dat 

mensen die hun buurt omschrijven als etnisch divers, omdat er veel mensen wonen met een 

migratieachtergrond, tevens aangeven zich onveiliger te voelen (Semyonov et al., 2012). 

Sterker, het blijkt zo te zijn dat de kans op het ervaren van onveiligheidsgevoelens bijna 3,6 

keer zo groot is in een heterogene buurt ten opzichte van een homogene buurt. De etnische 

superdiversiteit van buurten kan ertoe leiden dat burgers het gevoel hebben bedreigd te worden 

door de veelheid aan etnische herkomstgroepen. Deze gevoelens van bedreiging leiden tot een 

concurrentiestrijd over schaarse goederen. Denk hierbij aan woningen, banen maar ook aan de 

eigen identiteit (Van der Meer & Tolsma, 2014). Deze strijd zorgt ervoor dat individuen die 

niet behoren tot de eigen etnische herkomstgroep, als bedreiging worden ervaren. Dit leidt weer 

tot onveiligheidsgevoelens bij de buurtbewoners (Glas, 2018). De verwachting is dan ook dat: 

(H5) ‘Hoe hoger de etnische diversiteit van de buurt, des te hoger de subjectieve onveiligheid’.  

 

2.7.4 sociaaleconomische status 

Een ander sociaal buurtkenmerk dat van invloed is op onveiligheidsgevoelens is de 

sociaaleconomische status van de buurt. Zo blijkt dat in buurten waar veel armoede heerst, en 

waar veel werklozen wonen er meer criminaliteit voorkomt waardoor bewoners zich onveiliger 

voelen. Onderzoek naar de invloed van de sociaaleconomische status van de buurt op 

onveiligheidsgevoelens laat zien dat mensen meer onveiligheidsgevoelens blijken te ervaren 

wanneer zij in een buurt met een lage sociaaleconomische status wonen (Maas-de Waal, 2004). 

Dit effect wordt tevens in ander onderzoek gevonden (Elchardus et al., 2003); de 

sociaaleconomische status van een buurt beïnvloedt de veiligheidsbeleving van een individu 

negatief. Tevens wijst onderzoek (Wilsem et al., 2006) uit dat buurtbewoners van een buurt met 

een lage sociaaleconomische status zich onveiliger voelen dan bewoners van buurten met een 

hoge sociaaleconomische status. Een verklaring voor deze verschillen zou kunnen zijn dat 

mensen uit armere buurten economisch kwetsbaarder zijn en bovendien een machtelozere 

positie hebben dan mensen die in rijkere buurten wonen (Covington & Taylor, 1991). Hieraan 
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voegt McCoy (1996) toe dat bewoners uit lagere sociaaleconomische buurten 

onveiligheidsgevoelens ervaren doordat zij minder beschikking hebben over financiële 

hulpbronnen.  Op basis van deze bevindingen luidt de hypothese: (H6) ‘Hoe lager de 

sociaaleconomische status van de buurt, des te hoger de subjectieve onveiligheid’  

 

2.7.5 sociale klassenstructuur 

Naast de sociaaleconomische status van de buurt, kan het sociale en culturele kapitaal 

van de buurt ook een rol spelen in onveiligheidsgevoelens. Het sociale en culturele kapitaal van 

de buurt zal in dit onderzoek gemeten worden door naar de sociale klassenstructuur van de 

buurt te kijken. Hiervoor is gekozen omdat het gebruikte databestand geen gegevens bevat over 

het sociale en culturele kapitaal van de respondent. Zoals in paragraaf 1.5 vermeld, is dit 

vernieuwend. Naar de invloed van de sociale klassenstructuur van de buurt op 

onveiligheidsgevoelens is nog nauwelijks onderzoek gedaan. Toch kan beredeneerd worden dat 

de manier waarop de bevolking van de buurt is opgebouwd van invloed kan zijn op 

onveiligheidsgevoelens. Onderzoek van Shaw en McKay (1942) laat zien dat er een relatie 

bestaat tussen onveiligheidsgevoelens en de samenstelling van buurten. Kwetsbare individuen 

voelen zich onveiliger dan minder kwetsbare individuen (Oppelaar & Wittebrood, 2006). Uit 

onderzoek blijkt dat sociale kwetsbaarheid vooral bij lagere sociaaleconomische klassen 

voorkomt  (Oppelaar & Wittebrood, 2006). Deze groepen hebben minder economische, 

culturele en sociale hulpbronnen waar zij op terug kunnen vallen. Daarom ervaren deze klassen 

meer onveiligheidsgevoelens (Kanan & Pruitt, 2002; McCoy, 1996; Pantazis, 2000).  

De sociale klassenstructuur is in de sociologische literatuur uitvoerig onderzocht en 

beschreven. Wat betreft klasse wordt vaak een onderscheid worden gemaakt naar traditionele 

categorieën, zoals inkomen, opleiding en beroep. In dit onderzoek wordt een multidimensionale 

categorisering gebruikt van sociale klasse naar economisch, sociaal en cultureel kapitaal 

gebaseerd op het werk van Pierre Bourdieu (1986) aangaande sociaal, cultureel en economisch 

kapitaal. Toepassingen van een multidimensionale categorisering vindt men bij Savage et al., 

(2013), Vrooman, Gijsberst en Boelhouwer (2014) en bij Custers en Engbersen (2020). 

Cultureel kapitaal houdt de mate in waarin een persoon een levensstijl laat zien die past 

bij de heersende en dominante cultuur (Custers & Engbersen, 2020). Sociaal kapitaal 

weerspiegelt het aantal hulpbronnen die uit een netwerk verkregen kunnen worden (Custers & 

Engbersen, 2020). Ten slotte wordt met economisch kapitaal bedoeld: de economische 

middelen die personen tot hun beschikking hebben (Custers & Engbersen, 2020). Er kunnen op 
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basis van deze drie kapitaalvormen acht verschillende sociale klassen3 onderscheiden worden 

in Rotterdam (Custers & Engbersen, 2020)  zoals weergegeven in Figuur 2.  

 

Figuur 2: Kapitaalportfolio sociale klassen 

 
 

Het precariaat, de broze lagere groep en de verbonden lagere groep kenmerken zich 

doordat zij weinig cultureel kapitaal bezitten. Het precariaat en de contactarme middengroep 

kenmerken zich door weinig sociaal kapitaal. De verwachting is dat de aanwezigheid van deze 

groepen in de buurt samenhangt met een groter onveiligheidsgevoel. De verwachting is dan 

ook: (H7) ‘Hoe groter de aanwezigheid van sociale klassen met weinig sociaal of cultureel 

kapitaal in de buurt, des te hoger de subjectieve onveiligheid’  

 

  

 
3 Zie Figuur 6 in Appendix A 
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2.8 Schematische Weergave Hypothesen  

In Figuur 3 worden de geformuleerde hypothesen schematisch weergegeven.  

 

Figuur 3: Hypothesen 

 
 

2.9 Effecten op Individueel en Buurtniveau 

De individuele kenmerken die worden opgenomen in dit onderzoek kunnen een 

individueel, oftewel, compositie-effect bewerkstelligen (Snel, Custers, & Engbersen, 2018). Dit 

type effect veronderstelt dat door individuele kenmerken onveiligheidsgevoelens in buurten 

verklaard kunnen worden. Ter illustratie: onderzoek toont aan dat vrouwen zich onveiliger 

voelen dan mannen (Oppelaar & Wittebrood, 2006). In buurten waar hoge niveaus van 

subjectieve onveiligheid worden gevonden en waar aanzienlijk veel vrouwen wonen is het 

mogelijk dat deze onveiligheidsgevoelens verklaard kunnen worden door het individuele 

kenmerk geslacht.  

De buurteffecten die in dit onderzoek worden opgenomen, kunnen een concentratie- of 

een buurteffect veroorzaken (Snel et al., 2018). In dit geval verklaren de buurtkenmerken de 
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onveiligheidsgevoelens. Zo zouden bijvoorbeeld hoge niveaus van onveiligheidsgevoelens 

verklaard kunnen worden door het feit dat in een buurt veel etnische herkomstgroepen wonen 

(Semyonov et al., 2012). Van de buurtkenmerken wordt verwacht dat zij een zelfstandig effect 

hebben op de ervaren onveiligheid (Snel et al., 2018). Dit houdt in dat de positieve effecten van 

de buurtkenmerken op onveiligheidsgevoelens blijven bestaan, ook nadat individuele 

kenmerken zijn toegevoegd. In het geval van dit onderzoek houdt dit in dat de buurtkenmerken 

een positieve invloed hebben op de onveiligheidsgevoelens: hoe groter bijvoorbeeld de etnische 

diversiteit van de buurt, des te hoger de subjectieve onveiligheid.  
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3 Data   
Dit hoofdstuk behandelt de data afkomstig uit het Wijkprofiel, met name de 

Veiligheidsindex, en bespreekt hoe deze data verzameld zijn. Ook komt aan bod of de gegevens 

representatief zijn. Ten slotte volgt een uitleg over hoe de afhankelijke variabele, en de 

onafhankelijke variabelen geoperationaliseerd zijn.  

 
3.1 Het Wijkprofiel: de Veiligheidsindex  

Dit onderzoek maakt gebruik van gegevens van het Wijkprofiel en met name de 

Veiligheidsindex, uit 2017. De latente-klassenanalyse die Custers en Engbersen (2020) hebben 

uitgevoerd is aan de gegevens van het Wijkprofiel uit 2017 toegevoegd. In paragraaf 3.9.2 

wordt hier dieper op ingegaan.  

Het Wijkprofiel is een monitorinstrument dat door de gemeente Rotterdam is ontworpen 

om te onderzoeken hoe de stad, met haar 14 gebieden en 714  buurten, ervoor staat. De data van 

het Wijkprofiel wordt verkregen door het uitvoeren van twee grootschalige enquêtes. Om te 

bepalen welke Rotterdammers van 15 jaar en ouder de enquête in mogen vullen worden twee 

gestratificeerde random steekproeven getrokken uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen 

(BRP). De personen in de ene steekproef vullen vragen in over sociale en fysieke onderwerpen, 

de andere groep vult vragen in over veiligheid. In dit onderzoek staat het thema veilig centraal. 

Dit thema bestaat uit de Rotterdamse Veiligheidsindex en bevat vragen over onderwerpen als: 

veiligheidsbeleving, diefstal, geweld, inbraak, vandalisme en overlast. De vragenlijsten zijn 

schriftelijk en online beschikbaar gesteld in het Nederlands, Engels of Turks. De telefonische 

vragenlijst is afgenomen in het Portugees en Arabisch. De totale respons van het Wijkprofiel 

uit 2017 bedroeg 21%.  

 

3.1.1 representativiteit 

Om ervoor te zorgen dat de steekproef een representatie is van de bevolking van 

Rotterdam, zijn personen met een migratieachtergrond, zoals Turken en Marokkanen 

oversampeled (Custers & Engbersen, 2020). Dit houdt in dat er meer personen zijn geselecteerd 

met een migratieachtergrond die binnen het steekproefkader vallen.  

 

 
4 In dit onderzoek zijn 10 buurten niet meegenomen, zie Tabel 3 in Appendix A  
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3.2 Subjectieve Onveiligheid 

Het item uit de vragenlijst van de Veiligheidsindex uit 2017 dat gebruikt kan worden 

om de subjectieve onveiligheid in buurten te meten is ‘voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig 

in uw eigen buurt?’. Op basis hiervan kan een schaal gemaakt worden die loopt van 1 ‘ik voel 

me nooit onveilig’, 2 ‘ik voel me zelden onveilig’, 3 ‘ik voel me soms onveilig’ tot 4 ‘ik voel 

me vaak onveilig’. De antwoordcategorie ‘weet niet’ wordt als missende waarde beschouwd en 

de respondenten die dit antwoord hebben gegeven zijn verwijderd uit de dataset. In totaal voelen 

533 mensen (4,3%) zich vaak onveilig, 2.076 mensen (16,7%) voelen zich soms onveilig, 749 

mensen (6,0%) voelen zich zelden onveilig en 9.037 (72,9%) mensen voelen zich nooit 

onveilig5.  

 

3.3 Objectieve Onveiligheid 

De objectieve onveiligheid van een buurt is meetbaar gemaakt door data van de politie 

te gebruiken over hoe vaak de volgende delicten voor zijn gekomen in een buurt: inbraak, 

illegale drugshandel, overvallen, zware mishandeling, geweldpleging, verkrachting en 

aanranding, seksueel misbruik van kinderen, doodslag en moord. Vervolgens is er een variabele 

aangemaakt die aangeeft hoe vaak deze delicten relatief voorkomen per 100 inwoners. Hoe 

hoger dit getal, hoe onveiliger de buurt. Ten slotte is de variabele objectieve onveiligheid 

gecentreerd om deze op te kunnen nemen in de analyse.  

 

3.4 Leeftijd 

Leeftijd is gemeten door de vraag ‘wat is uw leeftijd?’ te gebruiken uit de 

Veiligheidsindex uit 2017 waarop respondenten konden antwoorden door hun leeftijd in te 

vullen. In dit onderzoek worden echter respondenten die jonger dan 18 jaar zijn verwijderd uit 

de dataset. Reden hiervoor is dat de latente-klassenanalyse jongeren van onder de 18 jaar eruit 

gefilterd heeft. Het zou dan ook een vertekend beeld geven wanneer deze personen wel 

meegenomen worden in dit onderzoek terwijl deze groep niet is meegenomen in de sociale 

klassen. Dit resulteert erin dat de jongste respondenten van dit onderzoek 18 jaar zijn en de 

oudste respondenten een leeftijd van 97 jaar hebben6. Ten slotte is de variabele leeftijd 

gecentreerd om deze op te kunnen nemen in de analyses.  

 
5 Zie Tabel 4 in Appendix A 
6 Zie Tabel 5 in Appendix A 
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3.5 Geslacht 

Geslacht wordt geoperationaliseerd door de volgende vraag uit de Veiligheidsindex te 

gebruiken: ‘bent u een man of een vrouw?’. Respondenten konden antwoorden met man (1) of 

vrouw (2). Dit is gehercodeerd naar man (0) en vrouw (1). Respondenten die andere antwoorden 

hebben gegeven worden verwijderd uit de dataset. Dit onderzoek bevat gegevens over 5.860 

vrouwen (47,3%) en 6.535 mannen (52,7%)7.  

 

3.6 Opleidingsniveau 

Om het opleidingsniveau van individuen te meten is gebruik gemaakt van de volgende 

vraag uit de Veiligheidsindex: ‘Wat is uw hoogst genoten schoolopleiding die u met een 

diploma heeft afgerond?’. Respondenten konden de volgende opties antwoorden: geen 

onderwijs (1), lager onderwijs (basisschool, speciaal onderwijs) (2), lager beroepsonderwijs 

(LBO) of praktijkonderwijs (3), MAVO, VBO of VMBO (4), MBO (middelbaar 

beroepsonderwijs) (5), MULO of MMS (6), HAVO (7), HBS, VWO, lyceum, atheneum of 

gymnasium (8), HBO (hoger beroepsonderwijs) (9), wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 

(10), anders (11), wil niet zeggen (12). Van deze 12 antwoordcategorieën zijn uiteindelijk drie 

dummyvariabelen gemaakt: laag, middelbaar, en hoog opleidingsniveau8. De groep met een 

laag opleidingsniveau wordt gevuld door antwoordmogelijkheden 1,2,3 en 4 en bevat 2.783 

respondenten (22,5%). Een middelbaar opleidingsniveau bevat de antwoordcategorieën 5,6,7 

en 8 en telt 4.022 respondenten (32,4%). Een hoog opleidingsniveau bevat antwoordopties 9 en 

10 en wordt gevuld door 5.590 respondenten (45,1%).  

 

3.7 Etnische Diversiteit 

In dit onderzoek is de etnische diversiteit geoperationaliseerd door gebruik te maken 

van de Herfindahl-Hirschman-Index (hierna: HHI). Hiervoor is gekozen omdat deze index 

inzicht geeft in de diversiteit naar herkomstland en naar de heterogeniteit van de buurt 

(Jennissen et al., 2018). Wanneer men de etnische diversiteit meet aan de hand van het 

percentage buurtbewoners met een niet-westerse achtergrond, is er geen inzicht in de diversiteit 

naar herkomstland.  

 
7 Zie Tabel 4 in Appendix A 
8 Zie Tabel 4 in Appendix A 
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De uitkomst van de HHI laat zien hoe groot de kans is dat twee buurtbewoners tot een 

verschillende herkomstgroep behoren (Jennissen et al., 2018). Wanneer de HHI 0 is dan 

betekent dit dat de buurt slechts uit één herkomstgroep bestaat (totale homogeniteit), wanneer 

de HHI 1 is houdt dit in dat ieder individu in de buurt behoort tot een andere groep (totale 

heterogeniteit). In dit onderzoek worden 9 herkomstlanden9 meegenomen. Ten slotte is de 

variabele etnische diversiteit gecentreerd om deze op te kunnen nemen in de analyses.  

 

3.8 Sociaaleconomische Status 

Om voor elke buurt de sociaaleconomische status te meten is een index gemaakt die de 

volgende gegevens combineert: het gemiddelde inkomen, het percentage huishoudens met een 

laag inkomen en de gemiddelde waarde van een huis in de buurt. Vervolgens zijn er drie 

dummyvariabelen aangemaakt: buurten met een lage, middelmatige en een hoge 

sociaaleconomische status. In totaal wonen 6.299 respondenten10 (50,8%) in een buurt met een 

lage sociaaleconomische status. 4.300 respondenten (34,7%) wonen in een buurt met een 

middelmatige sociaaleconomische status en 1.796 respondenten (14,5%) in een buurt met een 

hoge sociaaleconomische status.  

 

3.9 Sociale Klassenstructuur 

In dit onderzoek wordt de aanwezigheid in de buurt van sociaal en cultureel kapitaal 

geoperationaliseerd door te kijken naar de aanwezigheid van het precariaat, de contactarme 

middengroep, de broze lagere groep en de verbonden lagere groep. (Custers & Engbersen, 

2020). Deze sociale klassen bezitten immers weinig sociaal en cultureel kapitaal. Er is voor 

deze operationalisatiemethode gekozen omdat de gegevens van het Wijkprofiel uit 2017 het 

niet toelaten om sociaal en cultureel kapitaal van de respondent op te nemen in de analyse. Door 

deze operationalisatiemethode wordt de aanwezigheid van sociaal en cultureel kapitaal in de 

buurt inzichtelijk.  

Custers en Engbersen (2020) delen Rotterdammers in acht sociale klassen in op basis 

van een latente-klassenanalyse waarin wordt gekeken naar de mate waarin personen beschikken 

over economisch, sociaal en cultureel kapitaal. In dit onderzoek wordt alleen gefocust op het 

 
9 Nederland, Suriname, Nederlandse Antillen, Turkije, Marokko, Kaapverdië, landen van de EU, andere 

Westerse landen, andere niet-Westerse landen.  
10 Zie Tabel 4 in Appendix A 
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precariaat, de contactarme middengroep, de broze lagere groep en de verbonden lagere groep. 

De andere sociale klassen worden buiten beschouwing gelaten. Ten eerste worden individuen 

ingedeeld in een sociale klasse op basis van de mate waarin ze beschikken over sociaal kapitaal. 

In de latente-klassenanalyse is sociaal kapitaal geoperationaliseerd als de mate waarin iemand 

sociale steun krijgt vanuit zijn of haar persoonlijke netwerk en de frequentie waarop iemand 

contact heeft met familie en vrienden (Custers & Engbersen, 2020). Ten tweede worden 

individuen ingedeeld in een sociale klasse op basis van cultureel kapitaal. Dit type kapitaal is 

de latente-klassenanalyse meetbaar gemaakt door het behaalde opleidingsniveau en de culturele 

participatie van een individu (Custers & Engbersen, 2020). Omdat bij de sociale 

klassenstructuur in dit onderzoek wordt gefocust op sociaal en cultureel kapitaal en economisch 

kapitaal wordt onderzocht bij de sociaaleconomische status van de buurt, is de beschrijving 

over economisch kapitaal achterwege gelaten.  

 

3.9.1 sociale klassen in de buurt 

Vervolgens hebben Custers en Engbersen (2020) per buurt berekend hoeveel procent 

van de bewoners bestaat uit een sociale klasse. Ter illustratie staat in Figuur 4 en voorbeeld van 

de buurt Cool en de samenstelling van de klassen.  

 

Figuur 4: Samenstelling sociale klassen in de buurt Cool 
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3.9.2 koppeling latente-klassenanalyse 

De resultaten van de latente-klassenanalyse zijn gekoppeld aan de dataset van de 

Veiligheidsindex op basis van buurten. Dit resulteert erin dat in de dataset per buurt de sociale 

klassensamenstelling is toegevoegd. Oftewel, per buurt kan van alle acht de klassen opgevraagd  

worden hoeveel procent van de bewoners daartoe behoort.  

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de latente-klassenanalyse van Custers en 

Engbersen (2020) uitgevoerd is met het Wijkprofiel van 2015 terwijl voor dit onderzoek 

gebruik gemaakt wordt van het Wijkprofiel, en met de name de Veiligheidsindex, uit 2017. Dit 

zou mogelijk voor een vertekening van de resultaten kunnen zorgen. De samenstelling van de 

sociale klassen van de buurten in 2015 komt immers misschien niet meer overeen met de 

situatie in 2017.  

 

3.9.3 operationalisatie 

Ten eerste is er een variabele ‘laag sociaal kapitaal’ aangemaakt om inzichtelijk te 

krijgen hoeveel procent van de buurt bestaat uit klassen die beschikken over weinig sociaal 

kapitaal. Hiervoor zijn de klassen geselecteerd die laag scoren op sociaal kapitaal: het precariaat 

en de contactarme middengroep. Van deze twee klassen zijn per buurt de percentages opgeteld 

zodat de nieuwe variabele per buurt laat zien wat het percentage is waarin klassen met weinig 

sociaal kapitaal voorkomen. Hierbij geldt, hoe hoger dit percentage, hoe groter de aanwezigheid 

van groepen die weinig sociaal kapitaal bezitten. Ten slotte is deze variabele gecentreerd om 

deze op te kunnen nemen in de analyses. Ter illustratie staat in Figuur 5 de samenstelling van 

de buurt Cool na het maken van deze variabele.  

Ten tweede is de variabele ‘laag cultureel kapitaal’ aangemaakt. Dit is op dezelfde 

manier gedaan als de variabele die is aangemaakt voor laag sociaal kapitaal. Wederom zijn de 

klassen geselecteerd die een lage score hebben op cultureel kapitaal. Dit zijn: het precariaat, de 

broze lagere groep en de verbonden lagere groep. Vervolgens zijn wederom per buurt de 

percentages van deze drie groepen bij elkaar opgeteld. Op deze manier krijgt men inzicht in 

hoe hoog het percentage van klassen met weinig cultureel kapitaal in de buurt is. Voor deze 

variabele geldt: hoe hoger het percentage, hoe groter de aanwezigheid van groepen die weinig 

cultureel kapitaal bezitten. Ten slotte is deze variabele gecentreerd om deze op te kunnen nemen 

in de analyses. 
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Figuur 5: Samenstelling klassen met laag sociaal kapitaal in de buurt Cool 

 
 

3.10 Overzicht Variabelen  

In Tabel 1 is van alle ongecentreerde11 variabelen weergegeven wat het minimum, 

maximum, gemiddelde en de standaarddeviatie is.  

 
Tabel 1: Beschrijvende statistieken (N=12.395) 

Variabele Minimum Maximum Mean Std. dev 

Subjectieve onveiligheid 1.0 4.00 1.52 .92 

Objectieve onveiligheid .72 12.67 2.04 1.68 

Leeftijd 18.00 97.00 50.71 17.26 

Geslacht .00 1.00 .47 .49 

Opleidingsniveau     

Laag .00 1.00 .22 .42 

Middelbaar .00 1.00 .32 .47 

Hoog .00 1.00 .45 .49 

Etnische diversiteit .26 .86 .65 .15 

 
11 Voor gecentreerde variabelen zie Tabel 5 in Appendix A 
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Sociaaleconomische status     

Laag .00 1.00 .51 .49 

Middelmatig .00 1.00 .35 .48 

Hoog .00 1.00 .14 .35 

Sociale klassen      

Laag cultureel kapitaal 4.60 70.10 36.63 15.52 

Laag sociaal kapitaal 4.00 26.00 13.59 3.99 
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4 Analyse en Resultaten 
In dit hoofdstuk komt ten eerste de multilevel analyse aan bod. Er wordt beargumenteerd 

waarom voor deze analyse gekozen is en er wordt uitlegt welke modellen er opgesteld zijn. 

tevens worden de formules die gebruikt zijn belicht. Vervolgens volgt, per model, een 

bespreking van de resultaten.  

 
4.1 Multilevel Analyse 

In dit onderzoek zijn twee niveaus onderzocht: het individu vormt het eerste niveau en 

de buurt vormt het tweede. De individuen waarover dit onderzoek gegevens bevat zijn 

ingedeeld in 61 clusters. Deze clusters komen overeen met de 61 buurten waarin de 

respondenten wonen. Bovendien is het van belang om op te merken dat de respondenten die in 

hetzelfde cluster zitten, en dus in dezelfde buurt wonen, antwoorden zullen geven op de vragen 

die in zekere mate op elkaar lijken. Om hiervoor te kunnen corrigeren wordt er een multilevel 

analyse uitgevoerd.  

 

4.2 Modellen  

Eerst is een nulmodel opgesteld. Dit nulmodel is in de volgende paragrafen vergeleken 

met het eerste, tweede, derde en vierde model. Voor het nulmodel is de Intraclass Correlatie 

Coëfficiënt (hierna: ICC) berekend. Uit dit getal blijkt of er homogeniteit van buurtbewoners 

binnen buurten bestaat. Dit betekent dat bewoners van dezelfde buurt antwoorden hebben 

ingevuld die meer op elkaar lijken dan antwoorden van mensen die niet in dezelfde buurt 

wonen. De ICC is berekend op basis van de volgende formule: ICC = s!µ!
(s!µ!#s!e

 

 

Aan model 1 is de objectieve onveiligheid toegevoegd. In model 2 zijn de individuele 

kenmerken leeftijd, geslacht, en opleidingsniveau opgenomen. Bij het derde model is 

sociaaleconomische status toegevoegd. In het vierde model zijn etnische diversiteit, en sociale 

klassen geïntegreerd. Om te bepalen of het toevoegen van variabelen bij de verschillende 

modellen voor een vermindering van de onverklaarde variantie zorgt, is een c2 toets uitgevoerd. 

Bij deze toets is het verschil tussen de nieuwe en de oude -2Loglikelihoodscore berekend. 

Vervolgens is naar het verschil in degrees of freedom gekeken en zijn voor het aantal degrees 

of freedom de kritieke waarden opgezocht die horen bij een c2  verdeling. Zo horen 

bijvoorbeeld de kritieke waarden 3.84 (p<0.05) en 6.63 (p<0.01) bij 1 degree of freedom. 
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Wanneer de verandering in c2 groter is dan deze kritieke waarden, is de verandering significant. 

Dit betekent dat het toevoegen van de variabelen zinvol is. In onderstaande formule staat hoe 

de verandering in c2 en het verschil in degrees of freedom berekend moet worden: Verandering 

c2 = (-2Loglikelihoodold) – (-2Loglikelihoodnew) en df Change=kold-knew 

 

4.3 Resultaten  

4.3.1 resultaten nulmodel  

Zoals blijkt uit Tabel 2 is de ICC voor de buurt 0.06 en significant (p<0.001). Dit houdt 

in dat 5,6% van de totale variantie in subjectieve onveiligheid is veroorzaakt door de variantie 

tussen buurten. De ICC van het individu bedraagt 0.94 en is significant (p<0.001). Dit betekent 

dat 94,4% van de variantie in subjectieve onveiligheid wordt veroorzaakt door de variantie 

tussen individuen. De -2 loglikelihoodscore van dit model is 32556.723. 

 

4.3.2 resultaten model 1 

Er bestaat een positief en significant (p<0.001) verband tussen de subjectieve 

onveiligheid en objectieve onveiligheid (b=0.22). Dit impliceert dat, hoe objectief onveiliger 

een buurt is, hoe onveiliger buurtbewoners zich in die buurt voelen. Dit strookt met hypothese 

1, deze mag daarom aangenomen worden. Verder blijkt de -2 loglikelihoodscore van dit model 

32532.278 te zijn en de verandering in c2 bedraagt 24.45 en is significant (p<0.001). Dit houdt 

in dat het toevoegen van objectieve onveiligheid aan het nulmodel een significante verbetering 

is.  

 

4.3.3 resultaten model 2 

De resultaten tonen een significant (p<0.001) en negatief effect tussen subjectieve 

onveiligheid en leeftijd (b=-0.00). Dit duidt erop dat, naarmate mensen jonger zijn, zij zich 

onveiliger voelen. Dit is niet in lijn met de verwachting dat ouderen zich onveiliger zouden 

voelen. Tevens bestaat er een negatief en significant (p<0.001) verband tussen de subjectieve 

onveiligheid en geslacht (b=-0.20). Dit impliceert dat vrouwen zich aantoonbaar onveiliger 

voelen dan mannen, wat overeenkomt met de derde hypothese. Ten slotte blijkt dat 

hoogopgeleiden (b=-0.02) zich in mindere mate onveilig voelen dan laagopgeleiden. Dit strookt 

met de opgestelde hypothese, maar is echter niet significant. Verder voelen 

middelbaaropgeleiden (b=0.03) zich veiliger dan laagopgeleiden, wat overeenkomt met de 
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opgestelde hypothese. Wederom is dit verband niet significant. De -2 loglikelihoodscore van 

model 2 is 32327.890. De verandering in c2 bedraagt 204.39 en is significant (p<0.001). Dit 

houdt in dat model 2 een verbetering is ten opzichte van model 1. 

 

4.3.4 resultaten model 3 

In model 3 is ten opzichte van model 2 de sociaaleconomische status van de buurt 

toegevoegd. Er bestaat een negatief en significant (p<0.001) verband tussen zowel buurten met 

een middelmatige (b=-0.23) als een hoge (b=-0.33) sociaaleconomische status en subjectieve 

onveiligheid. Dit impliceert dat buurtbewoners zich onveiliger voelen in buurten met een lage 

sociaaleconomische status. Verder is de -2 loglikelihoodscore 32289.513 en bedraagt de c2 

38.38 en is significant (p<0.001). Dit betekent dat dit model een verbetering is ten opzichte van 

model 2.  

 

4.3.5 resultaten model 4 

In Tabel 2 is te zien dat het verband tussen etnische diversiteit (b=0.62) en subjectieve 

onveiligheid positief en significant (p<0.001) is. Dit betekent dat hoe etnisch diverser de buurt 

is, hoe groter de onveiligheidsgevoelens zijn. Dit is in lijn der verwachting. Verder tonen de 

resultaten dat de effecten voor sociaaleconomische status van de buurt zijn veranderd ten 

opzichte van het vorige model. Het verband tussen subjectieve onveiligheid en buurten met een 

middelmatige sociaaleconomische status is nog steeds negatief, maar wel in mindere mate 

significant (p<0.050). Dit impliceert dat in buurten met een middelmatige sociaaleconomische 

status (b=-0.10) de onveiligheidsgevoelens minder groot zijn dan in buurten met een lage 

sociaaleconomische status. Voor het verband tussen subjectieve onveiligheid en buurten met 

een hoge sociaaleconomische status (b=-0.05) geldt een negatief verband dat niet significant is. 

Dit wil zeggen dat in buurten met een hoge sociaaleconomische status de 

onveiligheidsgevoelens minder groot zijn dan in buurten met een lage sociaaleconomische 

status. Ook is er een positief verband tussen de aanwezigheid van sociale klassen met een laag 

sociaal kapitaal (b=0.01) en de subjectieve onveiligheid. Dit betekent dat hoe groter de 

aanwezigheid van groepen die beschikken over laag sociaal kapitaal, hoe onveiliger men zich 

voelt. Dit verband is echter niet significant. Voor de aanwezigheid van sociale klassen met een 

laag cultureel kapitaal (b=0.00) geldt hetzelfde. De aanwezigheid van dergelijke klassen zorgt 

voor een groter onveiligheidsgevoel. Wederom is er sprake van een positief verband dat niet 

significant is. Verder is de -2 loglikelihoodscore van het vierde model 32267.234 en bedraagt 
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de verandering in c2 22.28. Deze verandering is bovendien significant (p<0.001), dat wil 

zeggen dat model 4 een verbetering is ten opzichte van model 3. 

 

Tabel 2: Resultaten multilevel analyse subjectieve onveiligheid analyse (N=12.395) 

*=p<0.050, **=p<0.010, ***=p<0.001 

  

 Nulmodel Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Intercept 1.54*** 1.59*** 1.68*** 1.77*** 1.67*** 

Objectieve onveiligheid  .22*** .21*** .12*** .07* 

Leeftijd    -.00*** -.00*** -.00*** 

Geslacht (ref.=vrouw)   -.20*** -.20*** -.20*** 

Opleidingsniveau 

(ref.=laag) 

     

Middelbaar   .03 .03 .04 

Hoog   -.02 -.02 -.02 

Etnische diversiteit      .62*** 

Sociaaleconomische status 

(ref.=laag) 

     

Middelmatig    -.23*** -.10* 

Hoog    -.33*** -.05 

Sociale klassen      

Laag sociaal kapitaal      .01 

Laag cultureel kapitaal      .00 

Variantie      

Individu .80*** .80*** .79*** .79*** .79*** 

ICC-Buurt .05*** .02*** .02*** .01* .01* 

-2 loglikelihoodscore 32556.723 32532.278 32327.890 32289.513 32267.234 

Verandering c2  24.45*** 204.39*** 38.38*** 22.28*** 
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5 Conclusie  
In dit hoofdstuk wordt eerst besproken wat er geconcludeerd kan worden op basis van 

de resultaten met betrekking tot de relatie tussen objectieve en subjectieve onveiligheid. Hierna 

wordt toegelicht wat er geconcludeerd kan worden ten aanzien van de individuele en 

buurtkenmerken.  

 
5.1 Objectieve Onveiligheid en Subjectieve Onveiligheid 

In dit onderzoek stond het crime-causes-fear model centraal. De assumptie van dit 

model is dat de objectieve onveiligheid een deel van onveiligheidsgevoelens kan verklaren. De 

resultaten toonden aan dat de objectieve onveiligheid een deel van onveiligheidsgevoelens 

verklaart. Kortom, hoe hoger de criminaliteit in een buurt, hoe onveiliger Rotterdammers zich 

voelen. Dit is in lijn met onder andere onderzoek van Glas et al. (2019), Oppelaar en Wittebrood 

(2006) en Vanderveen (2006). De hypothese, (H1) ‘Hoe groter de objectieve onveiligheid in de 

buurt, des te hoger de subjectieve onveiligheid’ is bevestigd.  

 

5.2 Individuele Kenmerken 

5.2.1 leeftijd 

Uit de analyse is gebleken dat er tussen subjectieve onveiligheid en leeftijd een negatief 

en significant (p<0.001) verband bestaat. Dit betekent dat jongeren zich onveiliger voelen dan 

ouderen. Het grootste deel van de onderzoeken waarbij het verband tussen 

onveiligheidsgevoelens en leeftijd wordt onderzocht, vindt het verband andersom: ouderen 

voelen zich onveiliger. De bevinding van dit onderzoek is in lijn met een gering aantal studies, 

zoals met die van Pleysier et al. (2002), Fattah en Sacco (1989) en Ditton en Farrall (2000). 

Toch komt deze bevinding niet overeen met de opgestelde hypothese, (H2) ‘Ouderen ervaren 

een hogere subjectieve onveiligheid’. De tweede hypothese is hiermee verworpen. 

Een mogelijke verklaring voor waarom jongeren zich onveiliger voelen kan gevonden 

worden in de veiligheidsparadox die in paragraaf 2.6.4 besproken is. Deze paradox heeft geleid 

tot het ‘rationaliteitdebat’ waarbij er twee standpunten bestaan. Ten eerste bestaat er het 

symbolische standpunt, dat stelt dat mensen niet rationeel zijn in hun onveiligheidsgevoelens. 

Mensen zouden zich niet baseren op objectieve bronnen aangaande criminaliteit en onveiligheid 

(Elchardus, De Groof, & Smits, 2008). Hiertegenover staat het rationalistische standpunt, dat 

gaat uit van het idee dat mensen rationeel zijn, ook in hun onveiligheidsgevoelens. Dit 
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standpunt vindt in dit onderzoek bevestiging: het is mogelijk dat jongeren zich onveiliger 

voelen omdat blijkt dat zij vaker slachtoffer zijn van criminaliteit dan ouderen. 

 

5.2.2 geslacht 

De resultaten toonden aan dat er een negatief en significant (p<0.001) verband bestaat 

tussen geslacht en onveiligheidsgevoelens. Dit houdt in dat vrouwen zich onveiliger voelen dan 

mannen. Deze bevinding wordt door andere onderzoeken bevestigd (Pleysier, 2011; Ditton & 

Farrall, 2000; Oppelaar & Wittebrood, 2006). De hypothese, (H3) ‘Vrouwen ervaren een 

hogere subjectieve onveiligheid’ is hiermee aangenomen.  

Een mogelijke verklaring voor waarom vrouwen zich onveiliger voelen dan mannen is 

dat vrouwen zich kwetsbaarder voelen (Vanderveen, 2006). Zij hebben het gevoel dat ze 

zichzelf in mindere mate kunnen weren tegen gevaar en voelen zich daarom onveiliger 

(Vanderveen, 2006). Tevens lijkt het feit dat vrouwen zich onveiliger voelen aan te sluiten op 

het symbolische standpunt van het ‘rationaliteitdebat’. Vrouwen voelen zich onveiliger terwijl 

zij minder vaak slachtoffer zijn en baseren zich daarmee niet op objectieve bronnen. Zij zijn 

niet ‘rationeel’ in hun onveiligheidsgevoelens. 

 

5.2.3 opleidingsniveau 

Uit de analyses is gebleken dat er geen aantoonbaar effect is gevonden van 

opleidingsniveau op onveiligheidsgevoelens. De hypothese, (H4) ‘Laagopgeleiden ervaren een 

hogere subjectieve onveiligheid’, moet verworpen worden. Het is opvallend dat er in dit 

onderzoek geen aantoonbare relatie is gevonden tussen opleidingsniveau en 

onveiligheidsgevoelens. In ander onderzoek is immers wel gevonden dat laagopgeleiden zich 

onveiliger voelen dan hoogopgeleiden (Oppelaar & Wittebrood, 2006; McCoy, 1996). 

Mogelijk heeft het opleidingsniveau van een persoon in dit onderzoek geen invloed op 

onveiligheidsgevoelens, maar de factoren die samenhangen met het opleidingsniveau wel. 

Denk bijvoorbeeld aan het al dan niet hebben van een baan, de arbeidsmarktpositie, 

sociaaleconomische status of het inkomen.  
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5.3 Buurtkenmerken 

5.3.1 etnische diversiteit 

Er blijkt een positief en significant verband te bestaan tussen subjectieve onveiligheid 

en etnische diversiteit. Dat wil zeggen dat hoe etnisch diverser de buurt is, hoe onveiliger 

buurtbewoners zich voelen. Dit leidt ertoe dat de hypothese, (H5) ‘Hoe hoger de etnische 

diversiteit van de buurt, des te hoger de subjectieve onveiligheid’ aangenomen mag worden. 

Dit verband is tevens in andere onderzoeken gevonden (Jennissen et al., 2018; Semyonov et al., 

2012, Glas, 2018; Engbersen et al., 2019). Een verklaring voor het feit dat buurtbewoners zich 

onveiliger voelen in etnisch diverse buurten is terug te vinden in het werk van Van der Meer en 

Tolsma (2014). Zij stellen dat buurtbewoners zich bedreigd kunnen voelen door een veelheid 

van herkomstgroepen in hun buurt. Het gevoel van bedreiging kan mogelijk leiden tot een strijd 

om schaarse goederen, zoals huizen, banen maar ook om het behoud van de eigen identiteit 

(Van der Meer & Tolsma, 2014). Door deze strijd voelen buurtbewoners zich onveiliger in en 

etnisch diverse buurt.  

 

5.3.2 sociaaleconomische status 

Voor buurten met een hoge sociaaleconomische status is geen significant effect 

gevonden. Dit houdt in dat bewoners uit een buurt met een lage sociaaleconomische status zich 

niet aantoonbaar onveiliger voelen dan bewoners van een buurt met een hoge 

sociaaleconomische status. Het verband tussen de sociaaleconomische status van de buurt en 

subjectieve onveiligheid is wel significant bevonden voor buurten met een middelmatige 

sociaaleconomische status. Bewoners van buurten met een lage sociaaleconomische status 

blijken zich aantoonbaar onveiliger te voelen dan bewoners uit buurten met een middelmatige 

sociaaleconomische status. Deze bevindingen komen onder andere overeen met onderzoek van 

Wilsem et al., (2006), Pantazis (2000), Maas-de Waal (2004) en Elchardus et al. (2003). Op 

basis van deze bevindingen mag de hypothese, (H6) ‘Hoe lager de sociaaleconomische status 

van de buurt, des te hoger de subjectieve onveiligheid’ deels aangenomen worden.  

Een eerste verklaring voor waarom bewoners van buurten met een lage 

sociaaleconomische status zich onveiliger voelen zou ten eerste kunnen zijn dat mensen uit 

armere buurten een machtelozere positie hebben (Covington & Taylor, 1991). Dit gevoel van 

machteloosheid kan leiden tot het ervaren van onveiligheidsgevoelen. Ten tweede beschikken 

bewoners van arme buurten in mindere mate over financiële hulpbronnen, waardoor zij zich 

onveiliger kunnen voelen (McCoy, 1996). 
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5.3.3 sociale klassen 

De resultaten tonen aan dat er geen significant verband is gevonden tussen subjectieve 

onveiligheid en de aanwezigheid van het precariaat en de contactarme middengroep: klassen 

met weinig sociaal kapitaal. Er is tevens geen significant verband gevonden tussen subjectieve 

onveiligheid en de aanwezigheid van het precariaat, de broze lagere groep en de verbonden 

lagere groep: klassen met weinig cultureel kapitaal. Dit leidt ertoe dat de hypothese, (H7) ‘Hoe 

groter de aanwezigheid van sociale klassen met weinig sociaal of cultureel kapitaal in de buurt, 

des te hoger de subjectieve onveiligheid’ verworpen is.  

Een verklaring voor waarom er geen aantoonbare invloed van de aanwezigheid van 

sociale klassen op onveiligheidsgevoelens is gevonden is dat sociale klassen mogelijk 

samenhangen met de etnische diversiteit van een buurt. Zo blijkt dat 56% van de personen die 

tot het precariaat behoort en 67% die tot de verbonden lagere groep behoort, een 

migratieachtergrond heeft (Custers & Engbersen, 2020). Dit onderzoek bevestigt dat mensen 

zich onveiliger voelen in etnisch diverse buurten. Wanneer een groot deel van de bewoners van 

een buurt bestaat uit het precariaat en de verbonden lagere groep dan kan het zijn dat 

onveiligheidsgevoelens worden veroorzaakt door de etnische diversiteit. De sociale klassen 

spelen in dit geval geen rol, maar de etnische diversiteit van deze klassen wel.  
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6 Samenvatting en Discussie  
In dit hoofdstuk is ten eerste samengevat wat de bevindingen en conclusies zijn ten 

aanzien van de resultaten. Ten tweede volgt een bespreking van de discussiepunten van dit 

onderzoek. Hierop volgen een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  

 
6.1 Samenvatting 

De probleemstelling die in dit onderzoek centraal stond, is of objectieve onveiligheid, 

individuele kenmerken en buurtkenmerken van invloed zijn op onveiligheidsgevoelens in 

Rotterdamse buurten. De resultaten toonden ten eerste aan dat de objectieve onveiligheid van 

invloed is op onveiligheidsgevoelens. Hoe hoger de geregistreerde criminaliteit in de buurt, hoe 

onveiliger buurtbewoners zich voelen. Tevens is gebleken dat leeftijd en geslacht een 

aantoonbaar effect hebben op de subjectieve onveiligheid. Vrouwen en jongeren voelen zich 

onveiliger dan mannen en ouderen. De etnische diversiteit heeft een aantoonbaar negatief effect 

op onveiligheidsgevoelens laten zien. Hoe etnisch diverser de buurt, hoe onveiliger men zich 

voelt. De resultaten hebben aangetoond dat sociaaleconomische status deels van invloed is op 

onveiligheidsgevoelens. Alleen voor buurten met een middelmatige sociaaleconomische status 

werd een aantoonbare relatie met onveiligheidsgevoelens gevonden. Ten slotte hebben 

opleidingsniveau, en sociale klassen geen significante invloed op de onveiligheidsbeleving. Dit 

betekent dat laagopgeleiden zich niet aantoonbaar onveiliger voelen. Bovendien speelt de 

aanwezig van sociale klassen die weinig sociaal of cultureel kapitaal bezitten geen rol bij 

onveiligheidsgevoelens.  

 

6.2 Discussie  

6.2.1 verborgen criminaliteit en operationalisatie subjectieve onveiligheid 

Dit onderzoek kent een aantal zwakke punten. Ten eerste dient opgemerkt te worden 

dat, wat de objectieve onveiligheid betreft, er nooit volledige informatie is over de feitelijke 

situatie. Dit komt doordat burgers geen aangifte doen omdat zij het niet de moeite waard vinden, 

bang zijn of denken dat het ze niets oplevert. Deze misdrijven worden hierdoor niet 

geregistreerd bij de politie. Dit zorgt ervoor dat de feitelijke criminaliteit in werkelijkheid een 

stuk hoger zou kunnen liggen. Ten tweede kan de operationalisatie van subjectieve onveiligheid 

niet erg sterk genoemd worden. Onveiligheidsgevoelens zijn in dit onderzoek immers gemeten 

door slechts één vraag te gebruiken. De operationalisatie van subjectieve onveiligheid zou 

sterker zijn geweest als deze gebaseerd was op meer vragen.  
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6.2.2 intervieweffecten 

Het derde discussiepunt is dat er sprake blijkt zijn van sociale wenselijkheid bij het 

beantwoorden van de vragenlijst. De manier waarop de respondent de vragenlijst heeft ingevuld 

blijkt invloed te hebben op de mate waarin onveiligheidsgevoelens worden gerapporteerd (Snel, 

't Hart, & Leerkes, 2015). Mensen die de vragenlijst schriftelijk of online invulden, hebben mee 

onveiligheidsgevoelens gerapporteerd dan respondenten die dit telefonisch deden (Snel et al., 

2015). De vragenlijst van het Wijkprofiel en de Veiligheidsindex 2017 werd zowel schriftelijk 

als online in het Nederlands, Engels of Turks ingevuld (Custers & Engbersen, 2020). Tevens 

werd de vragenlijst ook telefonisch afgenomen in het Portugees of Arabisch. Het is denkbaar 

dat een respondent die alleen Arabisch spreekt, en die de vragenlijst dus telefonisch moet 

invullen, een sociaal wenselijk antwoord geeft door de (telefonische) aanwezigheid van een 

interviewer. Dit kan een vertekend beeld hebben geven van onveiligheidsgevoelens bij de groep 

die de vragenlijst telefonisch invulde.  

 

6.2.3 het verhaal achter de cijfers  

Een ander punt van discussie is dat buurtbewoners hebben aangegeven dat zij zich niet 

geheel herkennen in de indexscores van de Veiligheidsindex (Eysink Smeets, 2016). De 

Veiligheidsindex toont relevant te zijn voor beleidsvorming door de betekenis die politieke- en 

beleidsactoren hieraan gegeven hebben (Noordegraaf, 2008). Om onveiligheidsgevoelens 

volledig te kunnen begrijpen, is het verhaal achter de cijfers nodig. Dit onderzoek is kwantitatief 

van aard en geeft antwoord op welke predictoren al dan niet van invloed zijn op de subjectieve 

onveiligheid. Het ontstaan van onveiligheidsgevoelens en het verhaal daarachter zijn hierin niet 

meegenomen.  

 

6.3 Aanbevelingen Vervolgonderzoek  

Vervolgonderzoek kan zich richten op de verhalen achter de cijfers, door bijvoorbeeld 

interviews of focusgroepen te houden met de groepen die zich onveilig voelen. Uit dit 

onderzoek blijkt dat dit voornamelijk vrouwen, jongeren en bewoners van etnisch diverse 

buurten betreft. Door in de interviews deze doelgroep te bevragen naar het verhaal achter de 

cijfers kunnen mogelijk nieuwe factoren die van invloed zijn op onveiligheidsgevoelens worden 

ontdekt. Het is tevens aan te bevelen om in de analyses te controleren voor intervieweffecten. 

Ten tweede is het aan te bevelen om in de interviews of focusgroepen dieper in te gaan op de 

situaties waarin de respondent zich onveilig voelde. Zoals in paragraaf 2.2 is geïntroduceerd, 
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stelt Warr (1990) dat onbekendheid, duisternis en de aanwezigheid van anderen triggers zijn 

die onveiligheidsgevoelens uitlokken. Het is dan ook interessant om dit te bevragen om al dan 

niet te kunnen bevestigen hoe groot de rol is van deze drie factoren. 

Tevens is het voor vervolgonderzoek aan te bevelen om de etniciteit van de respondent 

te koppelen aan de grootte van die herkomstgroep in de buurt. Het is immers aannemelijk dat 

dit onveiligheidsgevoelens beïnvloedt. Een Marokkaan(se) zal zich waarschijnlijk onveiliger 

voelen in een buurt waar slechts 2% van de bevolking Marokkaan(se) is dan in een buurt waar 

75% Marokkaan(se) is.  
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8 Appendix A 

 
Figuur 6: Opbouw Rotterdam sociale klassen 

 
 

Tabel 3: Gebieden en buurten 

Gebied Buurten 

Charlois Carnisse, Heijplaat, Oud-Charlois, Pendrecht, Tarwewijk, Wielewaal, 

Zuiderpark en Zuidrand*, Zuidplein, Zuidwijk 

Delfshaven Bospolder, Delfshaven, Midelland, Nieuwe Westen, Oud 

Mathenesse/Witte Dorp, Schiemond, Spangen, Tussendijken 

Feijenoord Afrikaanderwijk, Bloemhof, Feijenoord, Hillesluis, Katendrecht, Kop 

van Zuid*, Kop van Zuid – Entrepot, Noordereiland, Vreewijk 

Hillegersberg 

Schiebroek 

Hillegersberg Noord, Hillegersberg Zuid, Molenlaankwartier, 

Schiebroek, Terbregge 

Hoek van Holland Dorp/Rijnpoort*, Strand en Duin 

Hoogvliet Hoogvliet Noord, Hoogvliet Zuid 
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IJsselmonde Beverwaard, Groot IJsselmonde-Noord*, Groot IJsselmonde-Zuid*, 

Lombardijen, Oud IJsselmonde* 

Kralingen-

Crooswijk 

De Esch, Kralingen Oost/Kralingse Bos, Kralingen West, Nieuw 

Crooswijk, Oud Crooswijk, Rubroek, Struisenburg 

Noord Agnesiebuurt, Bergpolder, Blijdorp/Blijdorpsepolder, Liskwartier, 

Oude Noorden, Provenierswijk 

Overschie Kleinpolder, Noord Kethel/Schieveen/Zestienhoven/Landzicht, 

Overschie* 

Pernis Pernis, Oosterflank 

Prins Alexander Het Lage Land, Kralingseveer, Nesselande, Ommoord, Prinsenland, 

s-Gravenland, Zevenkamp 

Centrum Cool, CS-kwartier*, Nieuwe Werk/Dijkzigt*, Oude Westen, 

Stadsdriehoek 

Rozenburg Rozenburg* 

* = niet opgenomen in dit onderzoek 

 

Tabel 4: Frequentie verdeling (N=12.395) 

Variabele Frequentie Percentage Cumulatief 

Subjectieve onveiligheid    

Nooit 9037 72,9 72,9 

Zelden 749 6,0 79,0 

Soms 2076 16,7 95,7 

Vaak 533 4,3 100 

Geslacht    

Vrouw 5860 47,3 47,3 

Man 6535 52,7 100% 

Opleidingsniveau    

Laag 2783 22,5 22,5 

Middelbaar 4022 32,4 54,9 

Hoog 5590 45,1 100 

Sociaaleconomische status    

Laag 6299 50,8 50,8 
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Middelmatig 4300 34,7 85,5 

Hoog 1796 14,5 100 

 
Tabel 5: Beschrijvende statistieken gecentreerde variabelen (N=12.395) 

Variabele Minimum Maximum Mean Std. dev 

Objectieve onveiligheid -1.31 10.63 .00 1.68 

Leeftijd -32.71 46.29 .00 17.26 

Etnische diversiteit -.39 .21 .00 .15 

Sociale klassen      

Laag cultureel kapitaal -32.03 33.47 .00 15.52 

Laag sociaal kapitaal -9.59 12.41 .00 3.99 
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9 Appendix B 
 

 
 

CHECKLIST ETHICAL AND PRIVACY ASPECTS OF RESEARCH 
 
INSTRUCTION 
 
This checklist should be completed for every research study that is conducted at the Department of Public 
Administration and Sociology (DPAS). This checklist should be completed before commencing with data 
collection or approaching participants. Students can complete this checklist with help of their supervisor.  
 
This checklist is a mandatory part of the empirical master’s thesis and has to be uploaded along with the research 
proposal.  
 
The guideline for ethical aspects of research of the Dutch Sociological Association (NSV) can be found on their 
website (http://www.nsv-sociologie.nl/?page_id=17). If you have doubts about ethical or privacy aspects of your 
research study, discuss and resolve the matter with your EUR supervisor. If needed and if advised to do so by 
your supervisor, you can also consult Dr. Jennifer A. Holland, coordinator of the Sociology Master’s Thesis 
program. 
  
 
PART I: GENERAL INFORMATION 
 
Project title: Angstgevoelens in Rotterdamse wijken. De rol van criminaliteit, sociale klassenstructuur, etnische 
diversiteit en sociaaleconomische status.      
 
Name, email of student: Name: Maartje van Rijn. Email: 550017mr@eur.nl 
 
Name, email of supervisor: Name: Godfried Engbersen. Email: engbersen@essb.eur.nl 
 
Start date and duration: Start date: 03/04/2020. Duration: until14/08/2020.  
 
Is the research study conducted within DPAS YES - NO 
 
If ‘NO’: at or for what institute or organization will the study be conducted?  
(e.g. internship organization)  
 
 
PART II: TYPE OF RESEARCH STUDY 
 
Please indicate the type of research study by circling the appropriate answer:  
 
1. Research involving human participants. YES - NO 
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 If ‘YES’: does the study involve medical or physical research?        YES - NO 
Research that falls under the Medical Research Involving Human Subjects Act (WMO) must first be submitted to an accredited 
medical research ethics committee or the Central Committee on Research Involving Human Subjects (CCMO). 

 
2. Field observations without manipulations that will not involve  

identification of participants.           YES - NO 
 
3. Research involving completely anonymous data files (secondary   
 data that has been anonymized by someone else). YES - NO 
 
 
PART III: PARTICIPANTS 
(Complete this section only if your study involves human participants)  
 
Where will you collect your data? 
 
 
Note: indicate for separate data sources. 
 
What is the (anticipated) size of your sample? 
 
Note: indicate for separate data sources. 
 
What is the size of the population from which you will sample? 
 
Note: indicate for separate data sources. 
 
 
1.  Will information about the nature of the study and about what  

participants can expect during the study be withheld from them?       YES - NO  
2.  Will any of the participants not be asked for verbal or written  

‘informed consent,’ whereby they agree to participate in the study?        YES - NO 
 
3.  Will information about the possibility to discontinue the participation  

at any time be withheld from participants?         YES - NO 
 
4.  Will the study involve actively deceiving the participants?        YES - NO 

Note: almost all research studies involve some kind of deception of participants. Try to  
think about what types of deception are ethical or non-ethical (e.g. purpose of the study 
is not told, coercion is exerted on participants, giving participants the feeling that they  
harm other people by making certain decisions, etc.).  
          

5. Does the study involve the risk of causing psychological stress or  
negative emotions beyond those normally encountered by  
participants?      `         YES - NO 

 
6. Will information be collected about special categories of data, as defined by the GDPR 

(e.g. racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade 
union membership, genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a 
person, data concerning mental or physical health, data concerning a person’s sex life or 
sexual orientation)? YES - NO 
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7. Will the study involve the participation of minors (<18 years old) or other groups that 

cannot give consent? YES - NO 
 

8. Is the health and/or safety of participants at risk during the study?       YES - NO 
 
9. Can participants be identified by the study results or can the  

confidentiality of the participants’ identity not be ensured?       YES - NO 
 

10. Are there any other possible ethical issues with regard to this study?      YES - NO 
 
 
If you have answered ‘YES’ to any of the previous questions, please indicate below why this issue is 
unavoidable in this study.  
 
 
What safeguards are taken to relieve possible adverse consequences of these issues (e.g., informing participants 
about the study afterwards, extra safety regulations, etc.).   
 
 
Are there any unintended circumstances in the study that can cause harm or have negative (emotional) 
consequences to the participants? Indicate what possible circumstances this could be.  
 
 
Please attach your informed consent form in Appendix I, if applicable.  
 
 
Part IV: Data storage and backup 
 
Where and when will you store your data in the short term, after acquisition? 
 
I will store the data on a USB-stick after I received the data files.  
 
Note: indicate for separate data sources, for instance for paper-and pencil test data, and for digital data files. 
 
Who is responsible for the immediate day-to-day management, storage and backup of the data arising from your 
research? 
 
I am. 
 

How (frequently) will you back-up your research data for short-term data security? 
 
I will back-up the research data on a special USB-stick after every time I will work with  
 
the data. 
 
In case of collecting personal data how will you anonymize the data? 
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Note: It is advisable to keep directly identifying personal details separated from the rest of the data. Personal details are then replaced by a 
key/ code. Only the code is part of the database with data and the list of respondents/research subjects is kept separate. 
 
PART VI: SIGNATURE 
Please note that it is your responsibility to follow the ethical guidelines in the conduct of your study. This 
includes providing information to participants about the study and ensuring confidentiality in storage and use of 
personal data. Treat participants respectfully, be on time at appointments, call participants when they have 
signed up for your study and fulfil promises made to participants.  
 
Furthermore, it is your responsibility that data are authentic, of high quality and properly stored. The principle is 
always that the supervisor (or strictly speaking the Erasmus University Rotterdam) remains owner of the data, 
and that the student should therefore hand over all data to the supervisor. 
 
Hereby I declare that the study will be conducted in accordance with the ethical guidelines of the Department of 
Public Administration and Sociology at Erasmus University Rotterdam. I have answered the questions truthfully. 
 
 
Name student: Maartje van Rijn Name (EUR) supervisor: Godfried Engbersen 
Date:17/03/2020 Date: 20/03/2020  

 
 


