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Tabel B6.1 Achtergrondena van verschillen in politieke onvrede, bevolking van 18 jaar en ouder, 2014 (in regressiecoëfficiënten)b  
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cultureel 
kapitaal 

VI + 
persoons
kapitaal 

(constant) 32 29 43 38 42 40 
opleidingsniveau: max. basisschool (7)% 21 20 20 17 (15) (15) 
lbo, mavo, vmbo, mbo niveau 1 (duur < 2 jaar) (27%) r r r r r r 
havo, vwo, mbo incl. mbo-plus voor havisten (30%) -25 -23 -16 -15 -13 -11 
hbo, wo (32%) -76 -75 -45 -40 -33 -31 
sekse: man (49%) i.p.v. vrouw  (5) (6) (5) (3) (5) 
leeftijd: 18-34 jaar (25%)  (-3) (-3) (-2) (-5) (-2) 
35-64 jaar (53%)  r r r r r 
≥ 65 jaar (21%)  (3) (6) (1) (4) (5) 
besteedbaar huishoudensinkomen: deciel 1-3 (22%)   (-4) (-4) (-5) (-7) 
deciel 4-6 (29%)   r r r r 
deciel 7-9 (34%)   -16 -17 -13 -12 
deciel 10 (13%)   -24 -20 -12 (-11) 
beroepsniveau: 1 (elementaire beroepen) (6%)   (2) (2) (0) (-2) 
niveau 2 (administratief, dienstverlenend, ambachtslieden, 
bedieningspersoneel) (37%)   r r r r 
niveau 3 (technici, vakspecialisten, directeuren kleine ondernemingen) 
(19%)   -14 -12 (-10) -10 
niveau 4 (leidinggevende functies, intellectuele wetenschappelijke of 
artistieke beroepen) (24%)   -43 -39 -37 -36 
sociaal kapitaal 1: min. 4 personen in netwerk (25%) i.p.v. minder    -14 -12 -13 
sociaal kapitaal 2: zeer veel contact met netwerk (22%) i.p.v. minder    (8) (7) 9 
sociaal kapitaal 3: 0 professionals in netwerk (39%)    11 (8) 8 
1-2 professionals in netwerk 38%)    r r r 
≥ 3 professionals in netwerk (13%)    -13 (-8) (-6) 
cultuur kapitaal 1: beheerst alle drie de ICT-vaardigheden (58%) 
i.p.v. minder     (3) (4) 
cultureel kapitaal 2: spreekt vloeiend Engels (21%) i.p.v. minder     (2) (2) 
cultureel kapitaal 3: geen luxe leefstijl (34%)     (5) (1) 
gedeeltelijk luxe leefstijl (33%)     r r 
luxe leefstijl (33%)     -36 -36 
fysiek kapitaal 1: minst gezond (27%)      (7) 
middengroep (41%)      r 
meest gezond (32%)      -10 
fysiek kapitaal 2: mensen extreem overgewicht (11%)      (4) 
mensen met overgewicht (34%)      r 
mensen zonder overgewicht (51%)      -9 
mentaal kapitaal: minder positief zelfbeeld (29%)      10 
middengroep (30%)      r 
meest positieve zelfbeeld (34%)      -10 
esthetisch kapitaal: minder positief over uiterlijk (35%)      (40) 
middengroep (23%)      r 
meest positief over uiterlijk (38%)      (9) 

verklaarde variantie 11% 11% 14% 15% 18% 19% 

uniek door opleidingsniveau verklaard 11% 10% 2% 2% 1% 1% 
a Zie hoofdstuk 10 voor de uitleg en operationalisatie van de diverse kapitaalvormen. In deze tabel wordt zoveel mogelijk aangesloten 

bij de daar gebruikte indelingen. In enkele gevallen zijn de daar gebruikte indelingen hier ingedikt. In die gevallen is wel naar de 
volledige schaal gekeken, maar bleek die niet samen te hangen met onvrede en daarom wordt hier – omwille van de ruimte – een 
ingedikte schaal gepresenteerd. Bij opleiding, leeftijd, inkomen, beroepsniveau, fysiek, esthetisch en mentaal kapitaal zijn de 
missende waarden als aparte dummy opgenomen in de analyse, maar niet gepresenteerd. 

b Ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten, Niet-significante (p < 0,05) coëfficiënten staan tussen haakjes. 
Bron: SCP (ViN ’14) (n = 2823) 
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