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1. Samenvatting 

 
Dit document beschrijft de bestandsacceptatie en consistentie van het databestand van Sociaal 
Fysiek. In totaal namen 10.634 respondenten deel aan deze enquête. Van 207 respondenten is 
niet vast te stellen of het hier dezelfde personen betreft die aan de module Woningmarkt uit 
WoON hebben deelgenomen. Deze personen zijn dan ook niet meegenomen in de verdere 
analyse van de data.  
 
Bij de resterende 10.427 respondenten is gekeken naar de consistentie in de beantwoording van 
vragen waartussen een logisch verband bestaat binnen de enquête Sociaal Fysiek. Uit deze 
vergelijkende studie blijkt dat de verwachte correlaties tussen de verschillende vragen 
daadwerkelijk aanwezig zijn en dat deze altijd in de verwachte richting wijzen. We constateren 
verder dat de beantwoording niet altijd synchroon loopt, maar dat het aandeel personen met 
grote, opvallende afwijkingen zeer beperkt is. In een zeer klein aantal gevallen is de 
beantwoording wel inconsistent te noemen. 
 
Er wordt verder uitgebreid stilgestaan bij de vergelijking van de antwoorden die respondenten 

hebben gegeven op geluidluidende vragen in de woningmarktmodule en Sociaal Fysiek. In totaal 
zijn er elf van dergelijke identieke vragen in beide onderzoeken opgenomen. De beantwoording 
van de vragen in beide onderzoeken is in hoge mate gelijk. Iets minder dan de helft van de 
respondenten heeft op géén van deze vragen een afwijking die “groot” is te noemen. Iets minder 
dan tien procent van de respondenten heeft op 3 of meer vragen een dergelijke afwijking.  
 
Bij opinievragen zijn er geen goede en foute antwoorden. Bovendien zijn opinies door de tijd 

veranderlijk. Dat er verschillen zijn in de beantwoording tussen de gelijkluidende vragen in de 

woningmarktmodule en Sociaal Fysiek, is dan ook geen verrassing. Het zou eerder vreemd 
geweest zijn indien er géén verschillen zouden zijn waargenomen. Verder zien we dat 
seizoenseffecten de beantwoording beïnvloeden.  
 

De onderzochte consistenties geven geen aanleiding tot twijfels over de deugdelijkheid van de 

data. Er zijn weliswaar respondenten met flinke afwijkingen in de beantwoording van de 

vragen, maar dit betreft een relatief gering aantal, waarvoor onder meer het feit dat het 

opiniërende vragen betreft en het feit dat extreme antwoorden sneller aangepast worden 

mogelijke verklaringen zijn. CBS stelt dan ook voor de data niet te corrigeren voor de 

aangetroffen inconsistenties. 

 

 

In de voorliggende rapportage wordt een overzicht gegeven van de consistentie in de beantwoording van 

vragen door totaal 10.427 respondenten. Na de totstandkoming van deze rapportage is besloten om een klein 

aantal respondenten, die eerder waren uitgesloten op basis van afwijkingen geboortedatum en/of geslacht, 

alsnog mee te nemen in het Sociaal Fysiek bestand. In totaal bestaat het eindbestand hiermee uit 10.438 

respondenten. Vervolgens is in overleg met VROM ook besloten om de responsen in de G31 zonder 

woningopname uit het bestand te verwijderen. Het eindbestand van Sociaal Fysiek komt dan in totaal uit op 

9060 responsen. Om de (kwalitatief goede) gegevens van de 1378 respondenten zonder woningopname toch 

te gebruiken bestaat de weging uit twee fasen. In de eerste fase is er een weging uitgevoerd voor de totale 

groep van 10438 respondenten. Met de gewichten van de totale groep is voor 4 variabelen een schatting 

gemaakt voor de populatie. Vervolgens is een weging uitgevoerd voor de kleinere groep van 9060 

respondenten, waarbij de 4 variabelen zijn opgenomen in het weegmodel. 

Besloten is om de voorliggende rapportage niet opnieuw uit te voeren. De verwachting is dat het effect klein 

is. Daarnaast is het volledige responsbestand ook gebruikt voor de weging.  
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2. Bestandsacceptatie 

 
Eind augustus 2009 is het definitieve onderzoeksbestand van WoON, module Sociaal Fysiek 
(hierna te noemen Sociaal Fysiek) opgeleverd. In dit bestand bevinden zich in totaal 10.634 
waarnemingen. Deze waarnemingen hebben alle betrekking op respondenten die ook aan de 

enquête van de woningmarktmodule hebben deelgenomen. 
 
In het voorliggende hoofdstuk zal worden beschreven in hoeverre het definitieve 
onderzoeksbestand aan de opgelegde kwaliteitseisen voldoet. Zeer belangrijk hierbij is de relatie 

tussen Sociaal Fysiek en de woningmarktmodule. De beide vragenlijsten dienen door dezelfde 
persoon te zijn beantwoord en bovendien moeten beide vragenlijsten voor dezelfde woning 
ingevuld zijn. Een beschrijving van de consistentie in de beantwoording van beide vragen is te 
vinden in hoofdstuk 2. Het derde hoofdstuk bestaat uit de beschrijving van een aantal 
consistentiecontroles binnen Sociaal Fysiek, waarbij we kijken of de antwoorden op vragen die 
logischerwijs met elkaar verbonden zijn, kloppen met de op voorhand verwachte antwoorden.  

 

2.1 Route- en persoonscontrole 

 

In de routingcontrole is nagegaan of er door respondenten op vragen ten onrechte geen 

antwoord is gegeven, of dat respondenten juist vragen hebben beantwoord waarop geen 

antwoord gegeven hoefte te worden. Er zijn bij de controle geen routefouten geconstateerd. 

Dit heeft derhalge geen consequenties voor de verdere analyse. 

 
Aan de hand van het geboortejaar en het geslacht kan worden nagegaan of de vragenlijsten voor 

de woningmarktmodule en Sociaal Fysiek door dezelfde persoon ingevuld zijn. Uit onderstaande 

tabel 1.1. blijkt dat het overgrote deel van de respondenten in Sociaal Fysiek en de 

woningmarktmodule hetzelfde geboortejaar en geslacht hebben opgegeven.  
 
Tabel 2.1. Overzicht consistentie geboortejaar en geslacht in WoON en Sociaal Fysiek 

                                                             Geboortejaar identiek? 

 
Geslacht 
identiek?  

                     Nee                            Ja                     Totaal 
Nee 72 24 96 
Ja 111 10.427 10.538 

 Totaal                                          183                    10.451                     10.634 

 

 
Bij 207 respondenten kwamen geboortejaar en geslacht niet overeen of is door de respondent in 
één van beide onderzoeken geen informatie verstrekt. Van de overige 10.427 personen is de kans 

groot dat zij zowel de vragen voor de woningmarktmodule als voor Sociaal Fysiek hebben 
beantwoord. 
 

Voor een juiste koppeling van de woningmarktmodule en Sociaal Fysiek is het essentieel dat de 
respons betrekking heeft op dezelfde woning. Respondenten die tussen beide onderzoeken 
verhuisd zijn en de vragenlijst van Sociaal Fysiek voor de nieuwe woning hebben ingevuld, 
dienen dan ook uit het onderzoeksbestand verwijderd te worden. Op het nog resterende bestand 
van 10.427 personen hoeft deze exercitie echter niet te worden uitgevoerd omdat verhuisde 
respondenten reeds zijn verwijderd. Alle 10.427 personen wonen nog op hetzelfde adres als 

tijdens de afname van de woningmarktmodule. 
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2.2. Onderzoeksmode 

 
Voor Sociaal Fysiek is een drietal methoden (modes) van ondervraging gebruikt: telefonisch 
(CATI), met gebruik van een internetvragenlijst (CAWI) en face-to-face ondervraging door een 
enquêteur (CAPI). Tabel 1.2. geeft een overzicht van het aantal respondenten naar 
onderzoeksmode. 

 
Tabel 2.2 Overzicht onderzoeksmode Sociaal Fysiek 

 Aantal waarnemingen 

CAPI 417 4,0% 
CATI 5.704 54,7% 
CAWI 4.306 41,3% 

Totaal 10.427 100,0% 

 

Er is geen sprake van schriftelijk ingevulde vragenlijsten. In alle gevallen is er gebruik 

gemaakt van geautomatiseerde stroomlijning van de respons. Hierdoor is er geen sprake van 

incorrect of incompleet ingevulde vragenlijsten.  

 

2.3. Koppeling WoON en Sociaal Fysiek 

 

Omdat Sociaal Fysiek een vervolgmodule is op de woningmarktmodule hebben alle 

respondenten van Sociaal Fysiek ook de vragenlijst van de woningmarktmodule beantwoord. Dit 
maakt het mogelijk om de responsbestanden van beide onderzoeken te koppelen en onder andere 
te toetsen op consistentie van respons op gelijkluidende vragen. 
 
Deze consistentietoets kan enkel worden uitgevoerd voor die respondenten die de betreffende 

vragen in de woningmarktmodule én Sociaal Fysiek voorgelegd hebben gekregen. In de 

woningmarktmodule geldt voor veel vragen dat zij alleen zijn gesteld aan respondenten die 
behoren tot de huishoudkern én niet in een onderhuursituatie verkeren. Voor de consistentietoets 
zijn daarom alle respondenten die niet aan dit criterium voldoen, uit het responsbestand 
verwijderd. 
 
Dit betekent dat in totaal de volgende reductie van het Sociaal Fysiek-bestand heeft 
plaatsgevonden: 

 
Tabel 2.3 Afleiding werkbaar koppelbestand de woningmarktmodule – Sociaal Fysiek 

  

Bruto bestand  10.634 
Geboortejaar en/of geslacht 
niet identiek 

-/- 207 10.427 

Niet lid huishoudkern -/- 1.083 9.344 
Onderhuursituatie -/- 54 9.290 

Totaal -/- 1.344 9.290 

 
Van deze “werkbare” respons is 4,0 procent binnengekomen door middel van CAPI 
ondervraging, 53,5 procent via CATI en 42,5 procent via CAWI. Deze percentages verschillen 
weinig van die van het totale Sociaal Fysiek-bestand.  



 

Bestandsacceptatie en consistentie Sociaal Fysiek  – 9 september 2009 6 

3. Consistentiecontroles de woningmarktmodule – Sociaal Fysiek 

 

In de vragenlijsten van de woningmarktmodule en Sociaal Fysiek komt een aantal vragen voor 
dat qua vraagstelling en antwoordcategorieën identiek is. Aan de hand van deze vragen kan 
worden bezien of de respondenten consistent zijn geweest in hun beantwoording. Het betreft in 

totaal 11 vragen die vooral terug te vinden zijn in vragenblok 17 van de woningmarktmodule: 
huidige woonomgeving. Concreet betreft het de volgende vragen/uitspraken: 
 

- Hoe tevreden bent u met uw huidige woonomgeving 

- De bebouwing in deze buurt is aantrekkelijk 

- Het is vervelend om in deze buurt te wonen 

- Als het mogelijk is, ga ik uit deze buurt verhuizen 

- Ik ben gehecht aan deze buurt 

- Ik voel mij thuis in deze buurt 

- Ik heb veel contact met mijn directe buren 

- Ik voel mij mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt 

- Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid 

- Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in deze buurt 

- Hoe tevreden bent u over het groen bij u in de buurt 
 

De antwoordcategorieën zijn in de woningmarktmodule  steeds anders gerangschikt dan in 

Sociaal Fysiek. Waar de woningmarktmodule de antwoorden altijd “positief”ordent (op een 
vijfpuntsschaal bijvoorbeeld: 1= helemaal mee eens en 5 = helemaal mee oneens) is het eerste 
antwoord bij Sociaal Fysiek altijd het meest negatieve (1= helemaal mee oneens en 5 = helemaal 
mee eens). Dit nuanceverschil kan wel voor afwijkingen in de beantwoording van de vragen in 
beide onderzoeken zorgen.  
 
Om een precieze beoordeling van de consistentie mogelijk te maken, is de respons uit Sociaal 
Fysiek “gespiegeld”. Hiermee hebben de antwoordcategorieën dezelfde waarden gekregen, die 

gelijk is aan die uit de woningmarktmodule.  
 

3.1.  Gemiddelde scores 

 
Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de antwoorden in beide onderzoeken niet precies 
overeenkomen, maar wel ongeveer hetzelfde beeld laten zien. Op geaggregeerd niveau zien we 
dat de gemiddelden van de gegeven antwoorden in beide onderzoeken maar weinig afwijken. 
Verder valt op dat men over het algemeen positief staat ten aanzien van de verschillende 
bevraagde aspecten. Op de positief gestelde vragen ligt het gemiddelde namelijk steeds (ruim) 
onder de drie (wat noch tevreden noch ontevreden betekent) en op de negatief gestelde vragen 
ligt het gemiddelde juist ruim boven de drie (wat impliceert dat men het oneens is met de 
negatieve bewering over de buurt). Tabel 3.1.1. brengt deze bevindingen in beeld: 
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Tabel 3.1.1 Gemiddelde scores gelijkluidende vragen in de woningmarktmodule en Sociaal Fysiek 

Vraag / uitspraak Gemiddelde 
score 
woningmarkt
module 

Gemiddelde 
score 
Sociaal 
Fysiek 

Afwijking 
Sociaal 
Fysiek 

Hoe tevreden bent u met uw huidige woonomgeving 2,08 2,13 0,05 

De bebouwing in deze buurt is aantrekkelijk 2,39 2,41 0,02 

Het is vervelend om in deze buurt te wonen 4,04 4,06 0,02 

Als het mogelijk is, ga ik uit deze buurt verhuizen 3,76 3,71 -0,05 

Ik ben gehecht aan deze buurt 2,56 2,59 0,04 

Ik voel mij thuis in deze buurt 2,12 2,20 0,08 

Ik heb veel contact met mijn directe buren 2,67 2,83 0,15 

Ik voel mij mede verantwoordelijk voor de 
leefbaarheid in de buurt 2,26 2,37 0,11 

Ik woon in een gezellige buurt met veel 
saamhorigheid 2,76 2,87 0,11 

Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in 
deze buurt 2,29 2,41 0,13 

Hoe tevreden bent u over het groen bij u in de buurt 2,19 2,34 0,15 

 
Wat naast de kleine verschillen opvalt, dat is dat de scores in Sociaal Fysiek vrijwel over de gehele 

breedte heel licht hoger zijn dan de scores in de woningmarktmodule. Men lijkt dus iets 
ontevredener geworden te zijn. Dit zou te maken kunnen hebben met het tijdstip van het 
afnemen van de vragenlijsten. Sociaal Fysiek vond plaats van januari 2009 tot en met juni 2009 

terwijl de woningmarktmodule in de periode augustus 2008 tot en met juni 2009 is uitgevoerd. 
Indien alleen de respons wordt meegenomen uit de periode dat beide onderzoeken in het veld 
waren (het jaar 2009), dan verschuift het beeld inderdaad licht. De resultaten liggen nu nog op de 
meeste variabelen dichter bij elkaar, zie tabel 3.1.2, maar nog steeds liggen de scores uit Sociaal 

Fysiek over het algemeen enigszins hoger dan die uit de woningmarktmodule.  

 
Tabel 3.1.2  Gemiddelde scores gelijkluidende vragen in woningmarktmodule en Sociaal Fysiek (enkel respons uit 2009) 

Vraag / uitspraak Gemiddelde 

score de 

woningmarkt

module 

Gemiddelde 
score 
Sociaal 
Fysiek 

Afwijking 
Sociaal 
Fysiek 

Hoe tevreden bent u met uw huidige woonomgeving 2,17 2,13 -0,04 

De bebouwing in deze buurt is aantrekkelijk 2,49 2,41 -0,08 

Het is vervelend om in deze buurt te wonen 3,97 4,06 0,09 

Als het mogelijk is, ga ik uit deze buurt verhuizen 3,67 3,71 0,04 

Ik ben gehecht aan deze buurt 2,61 2,59 -0,02 

Ik voel mij thuis in deze buurt 2,17 2,20 0,03 

Ik heb veel contact met mijn directe buren 2,72 2,83 0,10 

Ik voel mij mede verantwoordelijk voor de 
leefbaarheid in de buurt 2,31 2,37 0,06 

Ik woon in een gezellige buurt met veel 
saamhorigheid 2,81 2,87 0,07 

Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in 
deze buurt 2,34 2,41 0,08 

Hoe tevreden bent u over het groen bij u in de buurt 2,28 2,34 0,06 
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In het bovenstaande is gekeken naar de afwijkingen op de gemiddelde scores op de gelijkluidende 
vragen. In de volgende paragraaf zal dieper ingegaan worden op de spreiding van de antwoorden.  

3.2. Spreiding van de respons 

 
In deze paragraaf zullen we nader stilstaan bij de vraag of de daadwerkelijke gegeven antwoorden 

op de 11 items in de woningmarktmodule en Sociaal Fysiek van elkaar afwijken.  
 
Het voert te ver om op deze plaats een diepe analyse te maken van het responsgedrag op elk van 
de elf gelijkluidende variabelen in beide onderzoeken. We zullen hier volstaan met een 
beschouwing van één vraag, te weten “Hoe tevreden bent u met uw huidige woonomgeving?”. In bijlage 1 
is een overzicht te vinden van de respons in beide onderzoeken op de overige variabelen.  
 

De precieze formulering van de vraagstelling en de antwoordcategorieën in de 

woningmarktmodule luidde: 
Hoe tevreden bent u met uw huidige woonomgeving? 

1. Zeer tevreden 
2. Tevreden 
3. Niet tevreden, maar ook niet ontevreden 
4. Ontevreden 
5. of zeer ontevreden 

 
De vraagstelling in Sociaal Fysiek was identiek, alleen de antwoorden waren gespiegeld. 

 
Tabel 3.2.1 Respons tevredenheid woomgeving in woningmarktmodule en Sociaal Fysiek 

  

Sociaal Fysiek 

Totaal 
1,00  zeer 
tevreden 2,00  tevreden 

3,00  niet 
tevreden, niet 
ontevreden 

4,00  
ontevreden 

5,00  zeer 
ontevreden 

woning
markt
module 

1  zeer tevreden, 1.163 1.155 68 21 183 2.590 
2  tevreden, 774 3.145 390 96 120 4.525 
3  niet tevreden, maar 
ook niet ontevreden, 50 723 342 87 18 1.220 
4  ontevreden, 28 249 223 201 39 740 
5  of zeer ontevreden? 4 35 43 96 30 208 

Totaal 2.019 5.307 1.066 501 390 9.283 

       

 

De verwachting op voorhand is dat de meeste waarnemingen op de diagonaal liggen. Dat houdt 
namelijk in dat de antwoorden in beide onderzoeken gelijk geweest zijn. Uit bovenstaande figuur 
blijkt duidelijk dat dit niet het geval geweest. Van de in totaal 9.283 respondenten gaven er 4.881 
(53 procent) in beide onderzoeken op beide vragen hetzelfde antwoord.  
 
Wanneer we naar de randtotalen kijken dan zien we de verschillen pas echt duidelijk worden: 
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Tabel 3.2.2 Respons tevredenheid woonomgeving in woningmarktmodule en Sociaal Fysiek (percentages) 

 Woningmarktmodule Sociaal Fysiek 

 % N % N 
Zeer tevreden 27,9 2.590 21,7 2.019 
Tevreden 48,7 4.525 57,2 5.307 
Niet tevreden, 
niet ontevreden 13,1 1.220 11,5 1.066 
Ontevreden 8,0 740 5,4 501 
Zeer ontevreden 2,2 208 4,2 390 

Totaal 100,0 9.283 100,0 9283 

 
Met name het responsgedrag op het antwoord “zeer ontevreden” wijkt in relatieve zin erg af in 

Sociaal Fysiek ten opzichte van de woningmarktmodule. In de woningmarktmodule gaf 2,2 
procent van de respondenten aan zeer ontevreden te zijn met zijn/haar woonomgeving, in 
Sociaal Fysiek is dit 4,2 procent. Dit is een absolute toename van 2 procentpunten, maar een 
relatieve toename van circa 90 procent. Voor de andere antwoordcategorieën zijn de verschillen 
weliswaar kleiner, maar in relatieve zin nog altijd vrij fors, met name bij de antwoordcategorieën 
die verder van het neutrale midden afliggen. 
 
Wanneer we inhoudelijk naar de gegeven antwoorden kijken, valt op dat in beide onderzoeken de 
overgrote meerderheid (ruim drie kwart) tevreden of zeer tevreden is over zijn/haar 
leefomgeving. Circa 10 procent is niet tevreden. Dit geeft een scheve verdeling die erg gevoelig is 
voor verkeerde interpretaties van de vraagstelling. Juist de categorieën waar weinig in geantwoord 
is, zijn gevoelig voor (kleine) veranderingen. De grote relatieve verschillen die we hierboven 
aantroffen, dienen dan ook in dit perspectief te worden bezien. 
 
Om iets te kunnen corrigeren voor deze gevoeligheid van de “extreme” waarden, kijken we ook 
naar de respons wanneer we de vijf originele antwoordcategorieën terugbrengen tot drie 
categorieën. Hierbij worden zeer tevreden en tevreden gebundeld tot één nieuwe categorie “(zeer) 
tevreden” en hetzelfde wordt gedaan voor ontevreden en zeer ontevreden. De respons ziet er dan 
als volgt uit: 
 
Tabel 3.2.3 Respons tevredenheid woonomgeving in woningmarktmodule en Sociaal Fysiek (percentages); drie 
antwoordcategorieën 

 Woningmarktmodule Sociaal Fysiek 

 % N % N 
(Zeer) tevreden 76,6 7.115 78,9 7.326 
Niet tevreden, 
niet ontevreden 

13,1 1.220 11,5 1.066 

(Zeer) 
ontevreden 

10,2 948 9,6 891 

Totaal 100,0 9.283 100,0 9.283 

 
Nu valt op dat de relatieve verschillen aanmerkelijk kleiner geworden zijn. Dat heeft er natuurlijk 
mee te maken dat verschuivingen van zeer tevreden naar tevreden (en vice versa) en 
veranderingen van zeer ontevreden naar ontevreden (en vice versa) nu buiten beschouwing 
gelaten worden. Toch zijn er nog altijd verschillen, zij het gering. In het vervolg van dit 
hoofdstuk zal worden bezien of deze verschillen samenhangen met een aantal 
achtergrondkenmerken van de respondent, zoals leeftijd, en/of met een aantal externe factoren, 
zoals de gehanteerde onderzoeksmethode en de maand van opname.  
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3.3. Verschuivingen nader beschouwd 

 
Voordat we de verschuivingen naar een aantal kenmerken zullen beschouwen, kijken we eerst 

naar de richting van de verschuiving tussen de woningmarktmodule en Sociaal Fysiek. We gaan 
hierbij uit van de vijfpunts antwoordschaal. 
 
Om de verschuiving in kaart te brengen, zijn de gegeven antwoorden in Sociaal Fysiek 

afgetrokken van de antwoorden in de woningmarktmodule. Zo zien we bij een respondent die 

tevreden (score 2) antwoordt in de woningmarktmodule en ontevreden (score 4) antwoordt in 
Sociaal Fysiek een verschuiving van 2 -4 = -2. Een negatieve score staat dus voor een 
ontwikkeling naar een meer ontevreden respons, een positieve score representeert een 
ontwikkeling naar een meer tevreden respons. Een score van 0 betekent dat de respondent in 
beide onderzoeken hetzelfde antwoord heeft gegeven. Er is dan geen ontwikkeling waar te 
nemen.   
 
Tabel 3.3 Absolute verschil tevredenheid woonomgeving woningmarktmodule – Sociaal Fysiek 

 Verschuiving 
(eenheden) 

Aantal Percentage 

 
Meer ontevreden 

-4 183 2,0 
-3 141 1,5 
-2 182 2,0 
-1 1671 18,0 

Geen verschuiving 0 4881 52,6 
 
 
Meer tevreden 

1 1816 19,6 
2 342 3,7 
3 63 0,7 
4 4 0,0 

  9283 100,0 

 
Verreweg de meeste verschuivingen die optreden, zijn niet groter dan één stap. Dit geldt voor 
meer dan 90 procent van de respondenten. Wanneer we kijken naar de verschuivingen die groter 
zijn dan deze ene stap, dan zien we dat men bij Sociaal Fysiek toch iets negatiever is over de 

woonomgeving ten opzichte van de woningmarktmodule: 5,5 procent tegenover 4,4 procent 
positiever gestemden. 
 

3.3.1. Verschuivingen naar onderzoeksmethode 

 
Over het algemeen lijken de verschuivingen van de respondenten die middels CAPI of CATI-
onderzoek hebben deelgenomen aan Sociaal Fysiek in hoge mate op elkaar. De verschuivingen bij 
de CAWI-respondenten laten een licht ander beeld zien. Het aandeel CAWI-respondenten dat in 
Sociaal Fysiek positiever scoort op de waardering van de woonomgeving is significant (p > 0,95) 
lager dan bij de CATI en CAPI respondenten.  
 
Tabel 3.3.3.1  Relatieve verschuivingen tevredenheid woonomgeving woningmarktmodule – Sociaal Fysiek naar 
onderzoeksmethode in Sociaal Fysiek 

                  % CAPI CATI CAWI Totaal 

Meer 
ontevreden 22,2 21,0 26,7 23,5 
Geen 
verschuiving 52,0 51,7 53,7 52,6 
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Meer 
tevreden 25,7 27,3 19,6 24,0 

 
Wanneer we kijken naar de absolute verschuivingen dan zien we dat het verschil tussen CAWI en 
CATI/CAPI voor het overgrote deel veroorzaakt wordt door respondenten met een kleine 
verschuiving van „slechts‟ één stap. Er zijn in relatieve zin meer respondenten onder 
CATI/CAWI die een positieve verschuiving van twee of meer stappen laten zien, maar in 
absolute zin gaat het hier naar verhouding om kleine aantallen.  
 
Tabel 3.3.3.2 Absolute verschuivingen tevredenheid woonomgeving woningmarktmodule – Sociaal Fysiek naar 
onderzoeksmethode in Sociaal Fysiek 
abs.  CAPI CATI CAWI % CAPI CATI CAWI 

 -4 8 31 144  2,2 0,6 3,6 
 -3 9 48 84  2,4 1,0 2,1 
 -2 7 120 55  1,9 2,4 1,4 
 -1 58 842 771  15,7 17,0 19,5 
 0 192 2569 2120  52,0 51,7 53,7 
 1 72 1094 650  19,5 22,0 16,5 
 2 19 214 109  5,1 4,3 2,8 
 3 2 45 16  0,5 0,9 0,4 
 4 2 2 0  0,5 0,0 - 

  369 4965 3949  100 100 100 

 
 

3.3.2. Verschuivingen naar interval tussen onderzoeken 

 
 Hierboven zagen we dat verschillen veroorzaakt kunnen worden door het moment van de 

afname van de vragenlijst. De vragenlijst van Sociaal Fysiek is afgenomen na de enquête van de 

woningmarktmodule. Het tijdsinterval hiertussen varieert aanzienlijk. In onderstaande tabel 

wordt de beantwoording bij de woningmarktmodule en Sociaal Fysiek afgezet tegen de tijd die er 
tussen beide onderzoeken zat.  
Tabel 3.3.2. Relatieve verschuivingen tevredenheid woonomgeving woningmarktmodule – Sociaal Fysiek naar tijdsinterval tussen 
woningmarktmodule en Sociaal Fysiek  

                  % <= 60 
dagen 

61 tot 90 
dagen 

91 tot 
120 
dagen 

121-150 
dagen 

> 151 dagen Totaal 

Meer 
ontevreden 25,2 22,7 22,9 24,6 21,8 23,5 
Geen 
verschuiving 51,3 52,2 54,1 53,0 53,1 52,6 
Meer 
tevreden 23,5 25,2 23,1 22,4 25,1 24,0 

 
Er is niet een duidelijk verband aan te wijzen tussen de duur tussen beide enquêtes en de 
verschillen in de beantwoording. Er is geen uitgesproken bewijs dat een groter tijdsinterval leidt 
tot een positievere of negatievere beantwoording van de Sociaal Fysiek enquête.  
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3.3.3. Verschuivingen naar onderzoeksmaand 

Wanneer we de verschuivingen verdelen naar de maand waarin het onderzoek voor Sociaal 
Fysiek werd afgenomen, dan lijkt het aandeel personen dat verschuift naar een meer tevreden 
houding over de woonomgeving iets toe te nemen naarmate het onderzoek later is afgenomen.  
Het aandeel positieve verschuivingen in april en mei tot en met juli verschil significant (p > 95%) 
van het aandeel in januari en februari. Dit effect hangt samen met het in 3.3.1 beschreven mode-
effect. Eerder zagen we dat het aandeel CAWI-respondenten dat in Sociaal Fysiek positiever 
scoort op de waardering van de woonomgeving significant lager is dan bij CATI en CAPI-
respondenten. De verdeling van de onderzoeksmodes is niet voor alle maanden gelijk. Zo is het 
aandeel CAWI aan het begin van het jaar het hoogst. Dit is ook de periode met de minste 
relatieve verschuivingen naar een meer tevreden houding.  
 
Tabel 3.3.3.1  Relatieve verschuivingen tevredenheid woonomgeving Woningmarktmodule – Sociaal Fysiek naar 
onderzoeksmaand in Sociaal Fysiek 

                  % Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Totaal 

Meer 
ontevreden 24,0 26,2 23,0 20,6 22,4 22,3 22,7 23,5 
Geen 
verschuiving 56,7 53,9 52,9 51,7 48,8 50,2 48,7 52,6 
Meer 
tevreden 19,3 19,9 24,1 27,7 28,8 27,5 28,6 24,0 

 
Deze verschillen kunnen we nader analyseren door te kijken naar de absolute verschuivingen 
tussen beide enquêtes. Zo zien we dat extreme verschuivingen ten gunste van een meer tevreden 
houding aan het begin van de onderzoeksperiode nagenoeg niet voorkomen en tegen het einde 
van de onderzoeksperiode in lichte mate. We zien verder dat extreme verschuivingen in 
ongunstige zin duidelijk minder lijken te worden naarmate Sociaal Fysiek in de tijd vordert. Het 
blijft overigens om zeer kleine absolute aantallen gaan, zeker waar het extreme verschuivingen 
betreft.   
 
Tabel 3.3.3.2  verschuivingen tevredenheid woonomgeving woningmarktmodule – Sociaal Fysiek naar onderzoeksmaand in 
Sociaal Fysiek 

%  Jan Feb Mar Apr Mei 
 

Juni Juli Totaal 

 -4 4,2 3,6 1,4 0,9 1,1 0,3 0,3 2,0 
 -3 1,3 2,2 1,2 1,1 1,8 1,5 0,7 1,5 
 -2 0,7 1,6 2,3 1,9 1,5 2,6 3,3 2,0 
 -1 17,8 18,8 18,0 16,7 18,0 17,9 18,4 18,0 
 0 56,7 53,9 52,9 51,7 48,8 50,2 48,7 52,6 
 1 16,9 16,6 19,7 22,4 24,1 21,8 20,1 19,6 
 2 2,2 2,9 3,9 4,2 3,3 4,9 6,3 3,7 
 3 0,2 0,4 0,5 1,1 1,3 0,7 2,3 0,7 
 4 - - 0,0 0,1 0,2 0,2 - 0,0 

  100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

3.3.4. Verschuivingen naar leeftijdsklasse 

 
Gekeken naar de leeftijd van de respondenten ten tijde van het afnemen van het onderzoek voor 
Sociaal Fysiek, zien we dat er maar weinig variatie zit in verschuivingen van de score op de 
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tevredenheid met de woonomgeving. De afwijkingen zijn door de bank genomen voor alle 
leeftijdsklassen even groot en ook zien we hier geen opvallende trends.  
 
 
Tabel 3.3.4. Relatieve verschuivingen tevredenheid woonomgeving woningmarktmodule – Sociaal Fysiek naar leeftijdsklasse 

                  % 18-28 29-39 40-50 51-64 >=65 Totaal 

Meer 
ontevreden 22,7 22,6 23,9 24,7 22,6 23,5 
Geen 
verschuiving 53,1 52,4 51,9 52,1 53,9 52,6 
Meer 
tevreden 24,2 25,1 24,2 23,1 23,5 24,0 

 

3.3.5. Verschuivingen naar geslacht 

 
Net als in de analyse van de verschuivingen naar de leeftijd van de onderzoekspersoon vinden we 
ook geen opvallende verschillen wanneer we de verschuivingen onder mannen en vrouwen apart 
bezien. Vrouwen lijken iets vaker hun antwoorden te verschuiven in positieve richting, maar het 
verschil met mannen is niet significant.  
 
Tabel 3.3.5. Relatieve verschuivingen tevredenheid woonomgeving woningmarktmodule – Sociaal Fysiek naar geslacht 

                  % Man Vrouw Totaal 

Meer 
ontevreden 23,3 23,5 23,3 
 Geen 
verschuiving 51,9 52,6 51,9 
Meer 
tevreden 24,8 24,0 24,8 

 

3.4. Verschuivingen bij meerdere variabelen 

 

Er zijn in totaal elf gelijkluidende vragen opgenomen in de vragenlijsten van de 

woningmarktmodule en Sociaal Fysiek. In het voorgaande is uitvoerig stilgestaan bij de scores en 
met name de verschuivingen in de respons tussen de beide onderzoeken op de variabele 
tevredenheid met de woonomgeving. In de bijlage is een overzicht gepresenteerd van de 
verschuivingen op elk van deze gelijkluidende variabelen. In deze paragraaf bezien we of het 
voorkomen van verschillende antwoorden op dezelfde vragen structureel is. Met andere 
woorden: vinden er per individu meerdere verschuivingen op verschillende vragen plaats? 
 
Om deze vraag te beantwoorden, bekijken we eerst het percentage afwijkingen per variabele. Het 
gaat bij deze analyse om een consistentietoets, waarbij bezien wordt of een respondent door de 
tijd dezelfde antwoorden geeft op dezelfde vraag. In het voorgaande is reeds een aantal oorzaken 
genoemd waardoor consistentie bemoeilijkt kan worden. Zo is er sprake van gespiegelde 

antwoordcategorieën in de woningmarktmodule en Sociaal Fysiek, het jaargetijde kan van 

invloed zijn (we zagen dat de gemiddelde scores van de woningmarktmodule door de tijd lijken 
te verschillen) maar bovenal is er sprake van het vragen naar meningen/opinies. Meningen 
hebben de eigenschap dat ze door de tijd heen kunnen veranderen. Een kleine afwijking in 
responsgedrag door de tijd heen op een dergelijke variabele is dan ook niet zo heel verwonderlijk, 
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maar een gewoon verschijnsel dat niet direct tot vraagtekens hoeft te leiden. Indien er sprake is 
van relatief grote en/of structurele afwijkingen, is dit uiteraard anders. 
 
In deze paragraaf kijken we dan ook naar de afwijkingen die groter zijn dan één stap. Zo wordt 
voorkomen dat we ons „blindstaren‟ op afwijkingen waar niets bijzonders mee aan de hand is. In 
tabel 2.4. is voor de elf gelijke variabelen aangegeven hoe groot het aandeel respondenten was dat 

tussen de woningmarktmodule en Sociaal Fysiek een afwijking kende van minimaal twee 
stappen. 
 
Tabel 3.4.1 Percentage respondenten met afwijkingen groter dan één stap 

Variabele Percentage afwijkingen > één stap 

Hoe tevreden bent u met uw huidige 
woonomgeving 

9,9 

De bebouwing in deze buurt is aantrekkelijk 9,4 
Het is vervelend om in deze buurt te wonen 5,4 
Als het mogelijk is, ga ik uit deze buurt 
verhuizen 

10,9 

Ik ben gehecht aan deze buurt 9,6 
Ik voel mij thuis in deze buurt 6,1 
Ik heb veel contact met mijn directe buren 10,3 
Ik voel mij mede verantwoordelijk voor de 
leefbaarheid in de buurt 

10,2 

Ik woon in een gezellige buurt met veel 
saamhorigheid 

8,6 

Ik ben tevreden met de 
bevolkingssamenstelling in deze buurt 

8,6 

Hoe tevreden bent u over het groen bij u in de 
buurt 

11,9 

 
Uit de bovenstaande tabel kunnen we aflezen dat het aandeel respondenten dat op een variabele 
een afwijking heeft van minimaal twee stappen doorgaans niet groter is dan 10 procent. De 
antwoorden op de bewering dat het vervelend is om de buurt te wonen, zijn doorgaans het meest 
consistent, terwijl de vraag over het groen in de buurt vaker tot grotere verschillen in de respons 
leidde. Het is overigens aardig om eens wat meer in het bijzonder naar deze vraag over groen in 
de buurt te kijken. Deze vraag blijkt namelijk erg gevoelig voor seizoensinvloeden, zoals te zien is 
in tabel 2.4.2.  
 
Tabel 3.4.2. Relatieve verschuivingen tevredenheid groen in buurt woningmarktmodule – Sociaal Fysiek naar maand respons 
sociaal fysiek 

                  % Jan Feb Mar Apr Mei  Jun Jul Totaal 

Meer 
ontevreden 
(> 1 stap) 11,4 8,4 7,2 6,8 6,1 5,2 5,6 7,4 
Verschuiving 
max. 1 stap 87,2 88,6 88,7 87,7 85,9 88,3 85,9 88,1 
Meer 
tevreden 
(> 1 stap) 1,3 3,1 4,1 5,5 8,0 6,5 8,5 4,5 

 
Wanneer de vragenlijst voor Sociaal Fysiek aan het begin van het jaar is afgenomen, dan is een 
relatief groot deel van de respondenten (11,4 procent) duidelijk meer ontevreden over het groen 
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in de buurt dan tijdens het beantwoorden van de vragenlijst van de  woningmarktmodule. Een 
heel klein deel (1,3 procent) is juist meer tevreden. Hoe later in het voorjaar de Sociaal Fysiek-
vragenlijst wordt afgenomen, hoe minder ontwikkelingen in negatieve zin en hoe meer 
respondenten een positiever antwoord geven. Het feit dat het weer in het voorjaar steeds mooier 
wordt ten opzichte van de winter en vooral dat het groen zich weer ontwikkelt in dat jaargetijde, 
speelt hier ongetwijfeld een rol bij. 
 
Over het algemeen liggen de relatieve afwijkingen op de overige vragen overigens dicht bij de 
percentages uit Sociaal Fysiek 2007, zoals beschreven in de onderzoeksdocumentatie over dat 
onderzoek.  
 
Naast de afwijkingen per vraag kunnen we ook zien of personen structureel afwijkende 
antwoorden gegeven op de vragen uit beide onderzoek. In tabel 2.4.3 wordt aangegeven welk 
percentage respondenten een bepaald aantal afwijkingen van meer dan één stap laat zien.  
 
Tabel 3.4.3  Frequentie van afwijkingen > één stap naar respondent 

Aantal afwijkingen Respondenten Percentage Cumulatief percentage 

0 4110 44,2 44,2 
1 2811 30,3 74,5 
2 1359 14,6 89,1 
3 564 6,1 95,2 
4 247 2,7 97,9 
5 114 1,2 99,1 
6 48 0,5 99,6 
7 27 0,3 99,9 
8 5 0,1 99,9 
9 4 0,0 100,0 

10 1 0,0 100,0 
11 0 - 100,0 

Totaal 9.290   

 
Uit tabel 2.4.2. is af te leiden dat een overgrote meerderheid van de respondenten niet structureel 
inconsistent antwoordt op de gelijkluidende vragen. Bij minder dan de helft van de respondenten 
is er in de beantwoording van alle elf vragen nergens een afwijking die groter is dan één stap en 
bij slechts 10 procent van de respondenten zien we op drie of meer vragen een afwijkend 
antwoord van meer dan één stap. We kunnen verder constateren dat het consequent geven van 
afwijkende antwoorden hoegenaamd niet voorkomt. Bij minder dan één procent van de 
respondenten zien we zes of meer afwijkingen. Wanneer we de vraag naar de mening over het 
groen in de buurt buiten beschouwing laten, is het aandeel respondenten dat geen afwijking 
rapporteert zelfs nog groter, namelijk 50 procent.  
 

3.5. Conclusie  

Iets minder dan de helft van de respondenten beantwoordde de gelijkluidende vragen in Sociaal 

Fysiek op nagenoeg dezelfde wijze als in de woningmarktmodule. Iets meer dan tien procent 
heeft op minimaal drie van deze vragen een afwijking van minimaal twee stappen.  
 
Deze afwijkingen kunnen door een veelheid aan factoren worden veroorzaakt. Het feit dat de 

antwoordcategorieën in Sociaal Fysiek gespiegeld zijn ten opzichte van die in de 

woningmarktmodule kan hier een rol gespeeld hebben, maar ook andere effecten zijn niet uit te 
sluiten. Zo verschilt het aandeel positieve verschuivingen van april tot en met juli significant (p > 
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95%) van het aandeel in januari en februari. Dit hangt samen met het waargenomen effect dat het 
aandeel CAWI-respondenten dat in Sociaal Fysiek positiever scoort op de waardering van de 
woonomgeving significant (p > 0,95) lager is dan bij de CATI en CAPI respondenten.  
 
Verschuivingen kunnen soms relatief grote gevolgen laten zien in de data. De scores op de 
omgevingsvariabelen zijn overwegend positief, wat inhoudt dat men vooral tevreden is met de 
buurt waarin men woont. Er zijn relatief weinig extreme ontevreden scores. Als een respondent 
per ongeluk een verkeerde keuze maakt en aangeeft ontevreden te zijn, dan heeft dit in relatief zin 
dan ook een groot effect op het aandeel ontevredenen. Andersom is dit effect een stuk minder 
sterk, de extra respondent levert dan een geringe relatieve bijdrage.  
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4. Interne consistentie Sociaal Fysiek 

 
In het voorgaande hoofdstuk is gekeken naar de consistentie in de beantwoording van een elftal 

gelijkluidende vragen in de woningmarktmodule en Sociaal Fysiek. Hiervoor konden alleen die 
respondenten worden beoordeeld die beide vragenlijsten hadden ingevuld. Deze 
consistentiecontrole kon dus niet worden uitgevoerd op alle 10.634 respondenten van Sociaal 
Fysiek.  
 
In dit hoofdstuk kijken we naar de consistentie in de gegeven antwoorden op vragen binnen 

Sociaal Fysiek. Omdat er geen link is met de woningmarktmodule enquête maken we hierbij 
gebruik van het responsbestand van 10.427 personen. We kijken dus wel enkel naar de 
respondenten waarbij er geen twijfel bestaat over het geslacht en het geboortejaar.  
 
De controle op consistentie die we hier uitvoeren, is anders van aard dan de in het voorgaande 
hoofdstuk beschreven uitvoering. Er komen binnen Sociaal Fysiek namelijk geen gelijkluidende 
vragen voor. Daarnaast is er in Sociaal Fysiek vooral sprake van „zachte‟, opiniërende vragen. Een 
antwoord op zo‟n vraag kan per definitie niet „fout‟ zijn. Wel kunnen antwoorden op vragen die 
sterk op elkaar lijken, of in elkaars verlengde liggen, afwijken. Een paar van deze afwijkingen zijn 
geen reden tot zorg maar wanneer er sprake is van grootschalige afwijkingen is het goed om deze 
nader te analyseren.  
 

4.1. Blok sociaal: samenstelling 

 
In het blok sociaal: samenstelling wordt gevraagd of er in de buurt van de respondent veel of 
weinig mensen van een bepaalde groep wonen. Er wordt onder meer gevraagd naar de groep 
mensen die geen Nederlands spreekt en mensen met een andere dan Nederlandse herkomst. 
Indien het antwoord de eerste vraag beduidend meer respondenten “veel” of “zeer veel” hebben 
geantwoord dan op de tweede vraag, dan is er sprake van inconsistentie. Het ligt immers voor de 
hand dat personen die geen Nederlands spreken een andere dan Nederlandse herkomst hebben.  
 
De resultaten van deze vraag waren: 
 
Tabel 4.1 Respons op  “mensen met een andere dan Nederlandse herkomst”  vs. “Mensen die geen Nederlands spreken”                                

                  Mensen met een andere dan Nederlandse herkomst 

% Zeer 
weinig 

Weinig  Niet 
veel en 
niet 
weinig 

Veel Zeer veel Totaal 

Mensen die 
geen 

Nederlands 
spreken 

Zeer 
weinig 1602 1071 299 143 35 3150 
Weinig 177 1662 797 626 87 3349 
Niet veel 
en niet 
weinig 17 109 523 547 99 1295 
Veel 8 37 72 841 325 1283 
Zeer veel 9 14 5 71 303 402 
Totaal 1813 2893 1696 2228 849 9479 
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De respons op deze twee vragen is niet strijdig met elkaar. De respondenten die aangeven dat er 
bij hen in de buurt veel of zeer veel personen zijn die geen Nederlands spreken, geven in dit 
gevallen voor het overgrote deel ook aan dat er in deze buurt veel of zeer veel personen met een 
niet-Nederlandse herkomst wonen. Dat is consistent. Het aandeel personen dat aangeeft dat er 
(zeer) weinig mensen met een niet-Nederlandse herkomst zijn terwijl er (zeer) veel personen zijn 
die geen Nederlands spreken is relatief gering. Ook dit sluit aan bij de op voorhand verwachte 
uitkomsten. Een klein percentage (2,2 procent) van de personen die in hun buurt zeer veel niet-
Nederlands sprekenden hebben meent dat er desondanks zeer weinig mensen met een andere 
dan Nederlandse herkomst zijn. Dit lijkt misschien relatief nog vrij hoog, maar hierbij dient wel 
bedacht te worden dat het gaat om relatief kleine steekproefaantallen. Concreet zijn er 9 personen 
die deze twee antwoorden gaven.  
 
Een andere vraag in dit blok betreft de vraag “Zou u willen dat de bevolkingssamenstelling anders was?”. 
Deze vraag vertoont grote overeenkomst met een stelling uit het blok Woonomgeving, namelijk: 
“Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in de buurt”. Op voorhand verwachten we dat personen 
die tevreden zijn met de bevolkingssamenstelling niet de wens hebben dat deze anders was. We 
toetsen dit door de antwoorden op beide vragen met elkaar te confronteren: 
 
Tabel 4.2 Respons op  “ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in de buurt”  vs. “Zou u willen dat de 
bevolkingssamenstelling anders was?”  

 Zou u willen dat de bevolkings-
samenstelling anders was? 

% Ja Nee  Totaal 
Ik ben 

tevreden met 
de 

bevolkings- 
samenstelling 
in de buurt 

Helemaal 
mee 
oneens 209 33 242 
Mee 
oneens 891 277 1.168 
Niet eens 
en niet 
oneens 430 733 1.163 
Mee eens 490 5.828 6.318 
Helemaal 
mee eens 26 503 529 
Totaal 2.046 7.374 9.420 

 
 
We zien dat bijna 80 procent (7.374 respondenten) geen andere samenstelling wenst. Van de 
personen die “helemaal mee eens” antwoordde op de stelling  “Ik ben tevreden met de 
bevolkingssamenstelling in de buurt” bevolkingssamenstelling (5,7 procent in totaal) zou 5 procent een 
andere bevolkingssamenstelling willen. Van de personen die “mee eens” op deze stelling hebben 
geantwoord, zou ongeveer 8 procent een andere samenstelling prefereren. Het zijn vooral de 
personen die ontevreden zijn met de bevolkingssamenstelling die een verandering willen. Van de 
respondenten die het helemaal oneens waren met de stelling wil 86 procent een andere 
samenstelling van zijn/haar buurt. Deze beantwoording ligt in de lijn van wat er verwacht mag 
worden. De wens tot een andere bevolkingssamenstelling wordt groter naarmate de 
ontevredenheid met de bevolkingssamenstelling in de buurt toeneemt.  
 
In hetzelfde blok vinden we de vragen “Vindt u dat van de mensen die in uw buurt wonen de meesten te 
vertrouwen zijn, sommigen te vertrouwen zijn, een paar te vertrouwen zijn of dat eigenlijk niemand te vertrouwen 
is?” en “Vindt u over het algemeen dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn, of vindt u dat men niet 
voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met mensen?”. Aangenomen mag worden dat personen die 



 

Bestandsacceptatie en consistentie Sociaal Fysiek  – 9 september 2009 19 

aangeven in het algemeen wantrouwend te staan tegenover anderen, dit gevoel ook in hun eigen 
buurt ervaren en dat mensen die vinden dat in het algemeen de meeste mensen te vertrouwen zijn 
dit ook vinden voor de mensen in hun eigen buurt. Deze aannames worden bevestigd als we naar 
de cijfers kijken.  
 
Tabel 4.3 Respons op  vertrouwen van anderen in het algemeen vs. vertrouwen van anderen in de buurt  

 Vindt u dat van de mensen die in uw buurt wonen de meesten te 
vertrouwen zijn, sommigen te vertrouwen zijn, een paar te 
vertrouwen zijn of dat eigenlijk niemand te vertrouwen is? 

% De 
meesten 

Sommigen  Een 
paar 

Eigenlijk 
niemand 

Totaal 

Vindt u over 
het algemeen 
dat de meeste 
mensen wel te 
vertrouwen 

zijn, of vindt 
u dat men 

niet 
voorzichtig 
genoeg kan 
zijn in de 

omgang met 
mensen?”. 

De 
meesten 
zijn wel te 
vertrouwen 

4.814 653 259 38 5.764 

Men kan 
niet 
voorzichtig 
genoeg zijn 
in de 
omgang 
met 
mensen 

1.613 826 622 448 3.509 

Totaal 6.427 1.479 881 486 9.273 

 
 
Zeven van de acht personen die in het algemeen vertrouwen hebben in anderen, geven aan dat de 
meeste buurtbewoners ook te vertrouwen zijn. Minder dan 1 procent van deze respondenten (38 
van de 5.764) vindt dat in zijn/haar buurt eigenlijk niemand te vertrouwen is. Geheel in de lijn 
der verwachting zijn de personen die in het algemeen minder goed van vertrouwen zijn ook meer 
wantrouwend ten opzichte van hun buurtgenoten. Iets minder dan de helft vertrouwt de meeste 
personen in de buurt en ongeveer één op de acht (486 respondenten) vertrouwt in zijn buurt 
eigenlijk niemand.  
 

4.2. Blok sociaal: contact 

 
In het blok sociaal: contact wordt aan de respondenten gevraagd of zij contact hebben met hun 
directe buren. Deze vraag wordt gesteld voor zowel de directe buren van dezelfde herkomst als 
de respondenten, directe buren met de Nederlandse herkomst en directe buren van overige 
herkomst. In het blok woonomgeving wordt respondenten de stelling “ik heb veel contact met 
mijn directe buren” voorgelegd. Bij consistente beantwoording zou een respondent die 
bevestigend antwoordt op deze stelling ook positief antwoorden op de vraag uit het blok sociaal: 
contact. In de onderstaande tabel worden de uitkomsten van deze crossing gepresenteerd: 
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Tabel 4.4 Respons op  “ik ben heb veel contact met mijn directe buren in de blokken sociaal: contact en woonomgeving  

 Ik heb veel contact met mijn 
directe buren (blok sociaal:contact) 

% Ja Nee  Totaal 
Ik heb veel 
contact met 
mijn directe 
buren (blok 

woonomgeving) 

Helemaal 
mee 
oneens 186 314 500 
Mee 
oneens 1810 740 2550 
Niet eens 
en niet 
oneens 2422 204 2626 
Mee eens 4073 114 4187 
Helemaal 
mee eens 548 15 563 
Totaal 9039 1387 10426 

 
   
Duidelijk is te zien dat naarmate de vraag in het blok woonomgeving positiever is beantwoord, 
het aandeel personen dat de vraag in het blok sociaal: contact met “ja” beantwoordt eveneens 
toeneemt. Dat is conform de verwachting. Verrassend is wellicht dat een relatief groot percentage 
mensen dat op de eerste stelling (helemaal) oneens antwoordde de vraag in sociaal: contact toch 
met “ja” beantwoordt. Dit kan wellicht voor een deel worden verklaard omdat in het blok sociaal: 
contact er maximaal drie vragen over de contacten met de buren worden gesteld. Hierdoor wordt 
een aantal respondenten wellicht geholpen bij het antwoorden dat er contact is.  
 
 

4.3. Blok voorzieningen 

 
In het vragenblok dat betrekking heeft op de aanwezigheid van voorzieningen in de buurt wordt 
aan de respondenten onder meer gevraagd of zij bepaalde voorzieningen in de buurt missen. Zo 
wordt er over horecavoorzieningen gevraagd of deze aanwezig zijn en of men ze mist. Op 
voorhand is de aanname dat horecavoorzieningen voornamelijk gemist zullen worden indien deze 
in een buurt niet voorkomen. De cijfers laten zien dat er inderdaad een groter aandeel personen is 
dat de horeca mist wanneer deze niet in de buurt aanwezig is dan wanneer er wel horeca is. 
Personen in buurten zonder horeca missen deze ongeveer een keer zo vaak als personen in 
buurten waar wel horecavoorzieningen gevestigd zijn. Dit sluit aan bij de te verwachten 
uitkomsten. Wel is het zo dat in buurten waar horeca is gevestigd nog altijd ruim 10 procent 
horeca mist. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat er inconsistent is geantwoord: personen 
kunnen immers altijd behoefte hebben aan een groter of meer divers aanbod van 
horecavoorzieningen dan op dit moment het geval is.  
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Tabel 4.5 Respons op aanwezigheid horeca en het missen van horecavoorzieningen 

 Mist u horecavoorzieningen bij u in 
de buurt? 

 Ja Nee  Totaal 
Horecavoorzieningen 

anders dan 
coffeeshops in de 
buurt aanwezig? 

Ja 659 5631 6290 
Nee 926 3192 4118 
Totaal 

1585 8823 10408 

 
 

4.4. Blok onderhoud 

 
“Hoe is de bebouwing van de buurt in totaal onderhouden” en “hoe zijn de woningen en andere panden die naast 
uw woning liggen onderhouden?”  zijn twee vragen die terug te vinden zijn in het blok onderhoud. Het 
ligt voor de hand dat er op zijn minst een correlatie is tussen de uitkomsten op deze twee vragen. 
Deze samenhang zien we ook in de praktijk. Bij de overgrote meerderheid van de respondenten 
verschillen de antwoorden op beide vragen niet meer dan één “stap”.  
 
Tabel 4.6 Respons op “Hoe is de bebouwing van de buurt in totaal onderhouden” en “hoe zijn de woningen en andere panden 
die naast uw woning liggen onderhouden” 

                  Hoe is de bebouwing van de buurt in totaal onderhouden 

 Zeer 
slecht 

Slecht  Niet 
slecht 
en niet 
goed 

Goed Zeer goed Totaal 

hoe zijn de 
woningen en 

andere 
panden die 
naast uw 
woning 
liggen 

onderhouden 

Zeer slecht 62 38 34 23 2 159 
Slecht 12 277 222 118 4 593 
Niet slecht 
en niet 
goed 4 120 1.260 535 15 1.934 
Goed 5 87 664 5.405 117 6.278 
Zeer goed 4 13 52 493 691 1.253 
Totaal 87 535 2.232 6.574 829 10.257 

 
De correlatie tussen deze twee variabelen is met 0,66 sterk te noemen en deze is dan ook 
significant (p > 0,99). Het zou juist verbazing hebben opgewekt indien er géén sterke samenhang 
zou zijn geweest.  
 
In het blok imago is de stelling “Ik woon in een keurige buurt” opgenomen. Ook tussen de vraag 
“Hoe is de bebouwing van de buurt in totaal onderhouden” en deze imagovraag wordt samenhang 
verondersteld. Immers, het oordeel over een buurt zal in hoge mate afhankelijk zijn van de staat 
van de bebouwing. De correlatie tussen deze variabelen is inderdaad sterk te noemen (0,45) en is 
bovendien significant (p>0,99). Naarmate men het meer eens is met de stelling in een keurige 
buurt te wonen, neemt ook de waardering over het onderhoud van de bebouwing in de buurt toe. 
Dit is in lijn met wat van tevoren verwacht werd. Uiteraard is er geen één-op-één verband omdat 
de beoordeling van een wijk als keurig ook te maken heeft met andere aspecten, zoals veiligheid 
en overlast.   
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Staat 4.7. Respons op “Hoe is de bebouwing van de buurt in totaal onderhouden” vs. “Ik woon in een keurige buurt” 

 Hoe is de bebouwing van de buurt in totaal onderhouden 

 % Zeer 
slecht 

Slecht  Niet 
slecht 
en niet 
goed 

Goed Zeer 
goed 

n.v.t. Totaal 

Ik woon 
in een 
keurige 
buurt 

Helemaal 
mee 
oneens 31 84 129 73 7 3 327 
Mee 
oneens 29 247 674 646 27 10 1.633 
Niet eens 
en niet 
oneens 18 129 852 1.470 68 18 2.555 
Mee eens 6 84 579 3.958 518 13 5.158 
Helemaal 
mee eens 3 4 28 461 214 5 715 
Totaal 87 548 2.262 6.608 834 49 10.388 

 

4.5 Blok sociale veiligheid 

 
De vragen “Voelt u zich wel eens onveilig in de buurt?” en de stelling “ik woon in een beschermde, geborgen 
buurt” lijken een duidelijk verband met elkaar te hebben. Verwacht mag worden dat personen die 
in een beschermde, geborgen buurt wonen zich minder vaak onveilig in deze buurt zullen voelen 
dan personen die aangeven dat ze niet in een beschermde buurt wonen. Deze aannames kloppen 
met de werkelijke cijfers. Iets minder dan driekwart van de personen die het helemaal eens is met 
de stelling dat hij in een beschermde buurt woont (178 van de 244 respondenten), voelt zich 
nooit onveilig in de eigen buurt. Slechts drie van deze personen voelen zich vaak onveilig. Het 
aandeel personen dat zich vaak onveilig voelt, is het grootst onder de personen die helemaal niet 
vinden dat ze in een beschermde buurt wonen: 11 procent. De correlatie tussen de twee 
variabelen is significant (p>0,99).  
 
Staat 4.8 Respons op “Voelt u zich wel eens onveilig in de buurt?” vs. “Ik woon in een beschermde, geborgen buurt” 

                  Voelt u zich wel eens onveilig in de buurt 

% Ja, vaak Ja, soms  Bijna 
nooit 

Nee, 
nooit 

Totaal 

Ik woon in 
een 

beschermde, 
geborgen 

buurt 

Helemaal 
mee 
oneens 64 185 137 203 589 
Mee 
oneens 199 759 833 1.655 3.446 
Niet eens 
en niet 
oneens 37 429 888 1.497 2.851 
Mee eens 59 226 600 2.319 3.204 
Helemaal 
mee eens 3 13 50 178 244 
Totaal 362 1.612 2.508 5.852 10.334 
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4.6. Blok Imago 

 

In het imagoblok wordt de stelling “ik woon in een anonieme buurt” voorgelegd. Op 

voorhand mag worden verwacht dat de beantwoording van deze vraag een samenhang 

vertoond met de stelling “ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid” uit het blok 

woonomgeving. 

 
Tabel 4.9 Respons op “Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid” vs. “Ik woon in een anonieme buurt” 

                  Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid 

% Helemaal 
mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Niet 
eens, 
niet 
oneens 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

Totaal 

Ik woon in 
een 

anonieme 
buurt 

Helemaal 
mee 
oneens 54 55 108 199 100 516 
Mee 
oneens 79 826 1.106 2.214 165 4.390 
Niet eens 
en niet 
oneens 86 541 1.143 873 61 2.704 
Mee eens 152 958 676 656 37 2.479 
Helemaal 
mee eens 65 66 32 32 9 204 
Totaal 436 2.446 3.065 3.974 372 10.293 

 

Er is inderdaad sprake van een correlatie van – 0,27. Dit houdt in dat het beamen van de ene 

stelling gepaard gaat met het ontkennen van de andere. Dat is conform de verwachting: 

personen die vinden dat ze in een anonieme buurt wonen, zullen minder snel genegen zijn om 

deze buurt als een gezellige buurt met veel saamhorigheid te typeren.  

 

Een andere stelling in het blok imago luidt: “ik woon in een multiculturele buurt”.Op 

voorhand wordt verwacht dat de beantwoording van deze vraag positief samenhangt met de 

beantwoording op de vraag “Wonen in uw buurt veel of weinig mensen met een andere dan 

Nederlandse achtergrond?” In tabel 3.10 worden de uitkomsten op deze twee vragen met 

elkaar vergeleken: 
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Tabel 4.10 Respons op “Mensen met een andere dan Nederlandse herkomst in de buurt?” vs. “Ik woon in een multiculturele 
buurt”  

                  Mensen met een andere dan Nederlandse herkomst in de buurt? 

% Zeer 
weinig 

Weinig Niet 
weinig, 
niet 
veel 

Veel Zeer veel Totaal 

Ik woon in 
een 

multiculturele 
buurt 

Helemaal 
mee 
oneens 661 284 38 13 23 1019 
Mee 
oneens 918 1562 342 159 34 3015 
Niet eens 
en niet 
oneens 124 565 557 192 36 1474 
Mee eens 121 530 869 1665 413 3598 
Helemaal 
mee eens 8 28 82 413 399 930 
Totaal 1832 2969 1888 2442 905 10036 

 

Uit de tabel kunnen we duidelijk aflezen dat er sterke samenhang is in de beantwoording van 

deze twee vragen. Respondenten die aangeven in een multiculturele buurt te leven rapporteren 

vaker veel personen met een niet-Nederlandse achtergrond dan respondenten die niet vinden 

dat ze in een multiculture buurt wonen. De correlatie is met 0,69 dan ook sterk te noemen en 

is significant (p > 0,99). 

 

4.7. Conclusie 

In het bovenstaande is voor een groot aantal vragen uit verschillende vragenblokken in Sociaal 
Fysiek gekeken naar de beantwoording. Centraal stond hierbij de vraag of de respondenten 
consistent antwoorden op vragen waartussen samenhang wordt verondersteld. 
 
Bij alle onderzochte vragen hebben we gezien dat de beantwoording conform de op voorhand 

verwachte samenhang is. Het betreft echter, anders dan bij de consisitentieanalyse tussen de 

woningmarktmodule en Sociaal Fysiek, geen gelijkluidende vragen. De beantwoording loopt dan 
ook niet synchroon. Bij een aantal vragen is een zeer klein aantal respondenten waarvan de 
beantwoording vragen oproept, zoals bij de beantwoording op de vragen hoeveel mensen er in de 
buurt met een andere dan Nederlandse herkomst wonen en hoeveel personen er in de buurt 
wonen die geen Nederlands spreken. Wanneer geantwoord wordt dat er zeer veel personen 
wonen die geen Nederlands spreken en tegelijk dat er zeer weinig niet-Nederlanders wonen, dan 
is dat vreemd. In dit concrete geval betreft het slechts 9 respondenten waarvoor dit geldt. 
Overigens is het niet zo dat deze 9 respondenten structureel inconsistent antwoorden. Op andere 
crossings die hier gepresenteerd zijn, scoren zij veelal “normaal”.  Ook bij andere vragen zijn er 
kleine aantallen respondenten met op het eerste gezicht verrassende antwoorden. 
 
Bij deze vragen moet echter wel steeds worden bedacht dat er nog andere oorzaken zijn die de 
variantie in de beantwoording kunnen verklaren. Het betreft bovendien opinievragen waarop op 
voorhand geen fout of goed antwoord gegeven kan worden. Het corrigeren van schijnbare 
inconsitenties is bovendien lastig. CBS stelt dan ook voor geen cases te wissen of aan te passen.
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Bijlage 1  
 

Respons op omgevingskenmerken in de woningmarktmodule vs. Sociaal Fysiek. 
 
In paragraaf 2.2. zijn de verschillen in respons op de vraag “Hoe tevreden bent u met uw huidige 
woonomgeving” geanalyseerd. In het bijzonder werd stilgestaan bij de verschillen in 

beantwoording tussen de woningmarktmodule en Sociaal Fysiek. In deze bijlage is ook voor de 

overige gelijkluidende vragen in de woningmarktmodule en Sociaal Fysiek de respons 
vergeleken.  
 
Wanneer de onderstaande tabellen bestudeerd worden, valt op dat de respons niet precies gelijk 
is. Er worden vaak verschillende antwoorden op dezelfde vragen in beide onderzoeken gegeven. 
Desondanks is het aandeel respons dat erg afwijkt relatief gering. We zagen in paragraaf 2.4. dat 
bijna de helft van de respondenten nergens een afwijking heeft van meer dan één stap.  
 
In de onderstaande tabellen is in tabel 1.2, 1.5, 1.7 en 1.10 te zien dat een relatief groot deel van 
de respondenten dat in Sociaal Fysiek “helemaal oneens” of “helemaal eens” als antwoord gaf, in 

de woningmarktmodule op dezelfde vraag een antwoord gaf dat daar minimaal twee stappen van 
afweek. Dit lijkt vreemd, maar beseft moet worden dat het in deze extreme antwoordcategorieën 
vrijwel altijd gaat om een relatief klein aantal respondenten, waardoor relatieve aandelen sneller 
opvallend kunnen verschuiven. Bovendien worden extreem negatieve houdingen in de tijd ook 
sneller aangepast. 
 
Tabel b1.1 Respons op “de bebouwing in deze buurt is aantrekkelijk” in woningmarktmodule en Sociaal Fysiek 

  

Sociaal Fysiek 

Totaal 
Helemaal 
mee eens  Mee eens 

Niet mee eens, 
niet mee 
oneens Mee oneens 

Helemaal 
mee oneens 

WoON Helemaal mee eens 420 692 80 30 9 1.231 
Mee eens 530 3.262 733 257 44 4.826 
Niet mee eens,  niet 
mee oneens 46 658 713 256 33 1.706 
Mee oneens 14 297 440 498 90 1.339 
Helemaal mee oneens 5 27 31 76 26 165 

Totaal 1.015 4.936 1.997 1.117 202 9.267 
       

 

 
Tabel b1.2 Respons op “het is vervelend om in deze buurt te wonen” in woningmarktmodule en Sociaal Fysiek 

 

Sociaal Fysiek 

Totaal 
Helemaal 
mee eens  Mee eens 

Niet mee eens, 
niet mee 
oneens Mee oneens 

Helemaal 
mee oneens 

WoON Helemaal mee eens 20 42 15 14 6 97 
Mee eens 30 132 87 124 22 395 
Niet mee eens,  niet 
mee oneens 12 73 188 320 28 621 
Mee oneens 42 181 384 4.086 1.411 6.104 
Helemaal mee oneens 20 24 17 975 1.032 2.068 

Totaal 124 452 691 5.519 2.499 9.285 
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Tabel b1.3 Respons op “als het mogelijk is, ga ik uit deze buurt verhuizen” in woningmarktmodule en Sociaal Fysiek 

  

Sociaal Fysiek 

Totaal 
Helemaal 
mee eens  Mee eens 

Niet mee eens, 
niet mee 
oneens Mee oneens 

Helemaal 
mee oneens 

WoON Helemaal mee eens 119 217 22 34 16 408 
Mee eens 136 625 144 248 27 1.180 
Niet mee eens,  niet 
mee oneens 21 145 147 206 30 549 
Mee oneens 63 405 397 3.213 1.133 5.211 
Helemaal mee oneens 35 60 51 906 867 1.919 

Totaal 374 1.452 761 4.607 2.073 9.267 
       

 
Tabel b1.4 Respons op “ik ben gehecht aan deze buurt” in woningmarktmodule en Sociaal Fysiek 

  

Sociaal Fysiek 

Totaal 
Helemaal 
mee eens  Mee eens 

Niet mee eens, 
niet mee 
oneens Mee oneens 

Helemaal 
mee oneens 

WoON Helemaal mee eens 393 718 44 36 12 1.203 
Mee eens 484 2.929 583 298 51 4.345 
Niet mee eens,  niet 
mee oneens 27 431 638 278 26 1.400 
Mee oneens 23 311 473 1.000 175 1.982 
Helemaal mee oneens 5 19 38 177 100 339 

Totaal 932 4.408 1.776 1.789 364 9.269 
       

 
Tabel b1.5 Respons op “ik voel mij thuis in deze buurt” in woningmarktmodule en Sociaal Fysiek 

  

Sociaal Fysiek 

Totaal 
Helemaal 
mee eens  Mee eens 

Niet mee eens, 
niet mee 
oneens Mee oneens 

Helemaal 
mee oneens 

WoON Helemaal mee eens 489 898 32 33 16 1.468 
Mee eens 662 4.704 501 220 52 6.139 
Niet mee eens,  niet 
mee oneens 12 395 358 143 16 924 
Mee oneens 9 136 173 241 52 611 
Helemaal mee oneens 2 18 16 82 24 142 

Totaal 1.174 6.151 1.080 719 160 9.284 
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Tabel b1.6 Respons op “ik heb veel contact met mijn directe buren” in woningmarktmodule en Sociaal Fysiek 

 

Sociaal Fysiek 

Totaal 
Helemaal 
mee eens  Mee eens 

Niet mee eens, 
niet mee 
oneens Mee oneens 

Helemaal 
mee oneens 

WoON Helemaal mee eens 244 765 77 61 19 1.166 
Mee eens 222 2.148 840 334 36 3.580 
Niet mee eens,  niet 
mee oneens 26 543 900 598 51 

2.118 

Mee oneens 15 251 458 1.049 198 1.971 
Helemaal mee oneens 6 31 51 222 140 450 

Totaal 513 3.738 2.326 2.264 444 9.285 
       

 
Tabel b1.7 Respons op “ik voel mij medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt” in woningmarktmodule en Sociaal 
Fysiek 

 

Sociaal Fysiek 

Totaal 
Helemaal 
mee eens  Mee eens 

Niet mee eens, 
niet mee 
oneens Mee oneens 

Helemaal 
mee oneens 

WoON Helemaal mee eens 241 732 51 38 9 1.071 
Mee eens 371 4.450 784 380 50 6.035 
Niet mee eens,  niet 
mee oneens 15 404 341 184 9 953 
Mee oneens 10 341 241 431 55 1.078 
Helemaal mee oneens 0 27 16 57 12 112 

Totaal 637 5.954 1.433 1.090 135 9.249 
       

 
Tabel b1.8 Respons op “ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid” in woningmarktmodule en Sociaal Fysiek 

 

Sociaal Fysiek 

Totaal 
Helemaal 
mee eens  Mee eens 

Niet mee eens, 
niet mee 
oneens Mee oneens 

Helemaal 
mee oneens 

WoON Helemaal mee eens 104 386 62 29 7 588 
Mee eens 193 2.314 902 308 37 3.754 
Niet mee eens,  niet 
mee oneens 24 562 1.097 571 42 2.296 
Mee oneens 9 232 637 1.138 239 2.255 
Helemaal mee oneens 1 17 22 123 78 241 

Totaal 331 3.511 2.720 2.169 403 9.134 
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Tabel b1.9 Respons op “Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in deze buurt” in woningmarktmodule en Sociaal Fysiek 

  

Sociaal Fysiek 

Totaal 
Helemaal 
mee eens  Mee eens 

Niet mee eens, 
niet mee 
oneens Mee oneens 

Helemaal 
mee oneens 

WoON Helemaal mee eens 139 561 51 28 9 788 
Mee eens 349 4.842 791 376 38 6.396 
Niet mee eens,  niet 
mee oneens 13 357 314 162 21 867 
Mee oneens 10 204 194 459 102 969 
Helemaal mee oneens 0 26 17 101 65 209 

Totaal 511 5.990 1.367 1.126 235 9.229 
       

Tabel b1.10 Respons op “Hoe tevreden bent u over het groen bij u in de buurt?” in woningmarktmodule en Sociaal Fysiek 

 

Sociaal Fysiek 

Totaal 
1,00  zeer 
tevreden 2,00  tevreden 

3,00  niet 
tevreden, niet 
ontevreden 

4,00  
ontevreden 

5,00  zeer 
ontevreden 

WoON 1  zeer tevreden, 939 885 121 37 118 2.100 
2  tevreden, 698 2.907 829 252 128 4.814 
3  niet tevreden, maar 
ook niet ontevreden, 43 383 375 153 30 984 
4  ontevreden, 31 282 339 394 101 1.147 
5  of zeer ontevreden? 4 24 28 87 59 202 

Totaal 1.715 4.481 1.692 923 436 9.247 
       

 
 


