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Bijlage A Wijken die de verwachting overtreffen: een voorstudie 
 
A.1 Doel van de voorstudie 
 
Het onderzoek Betrokken wijken is bedoeld om aan de hand van de ervaringen van betrokkenen ter plekke 
(wijken waarin het 40-wijkenbeleid is uitgevoerd) grip te krijgen op de mechanismen achter wijkverbeteringen 
in vier aandachtswijken. Veel wijkinterventies van het afgelopen decennium zijn erop gericht geweest het 
sociaal-culturele klimaat in een wijk te beïnvloeden. We kunnen denken aan het verbeteren van zelfredzaamheid, 
het opheffen van sociaal isolement, het verbeteren van omgangsvormen, van onderlinge familiariteit en 
vertrouwen, en van opvoedvaardigheden, het vinden van zinvolle dagbesteding enzovoort. Deze zachte 
processen onttrekken zich vaak aan het directe oog en laten zich niet goed in cijfers vangen. We maken gebruik 
van kwalitatief onderzoek in de vorm van casestudies om dit soort verbeteringen aan het sociaal-culturele 
weefsel van een wijk boven tafel te krijgen. 
De wijkaanpak van de afgelopen jaren bestond uit veel meer dan sociaal-culturele interventies. In de eerste plaats 
is er grootschalig fysiek ingegrepen in de woningvoorraad en de publieke ruimte, vaak ook met het doel een 
meer gemengde bevolkingssamenstelling te realiseren. Daarnaast werd met sociaal-economische programma’s 
gewerkt aan kansen van huidige bewoners op een diploma of werk. Een gunstigere fysieke en 
sociaaleconomische infrastructuur wordt als voorwaarde gezien om culturele veranderingen een kans te geven en 
te laten wortelen.  
 
Doordat de woningvoorraad en de bevolkingssamenstelling van wijken soms sterk zijn aangepakt met sloop, 
nieuwbouw of de verkoop van huurwoningen, ligt hier mogelijk een belangrijke verklaring voor waargenomen 
wijkverbetering. Ook kan de ligging van een achterstandswijk deze ineens aantrekkelijk maken, zeker wanneer 
er krapte is op de woningmarkt. Wijkverbetering ontstaat dan als vanzelf door gentrificatie, een spontane 
opwaardering van de wijk. Voordat we in de wijk op zoek gaan naar de mogelijke bijdrage van sociale of 
culturele processen aan de verbetering die we in enkele aandachtswijken waarnemen, willen we rekening houden 
met deze contextuele verklaringen. In tegenstelling tot sociaal-culturele processen zijn dergelijke 
contextkenmerken wel uit registraties af te lezen en kwantitatief te analyseren.  
Als opmaat naar de kwalitatieve casestudies voerden we daarom regressieanalyses uit, waarvan we in deze 
bijlage verslag doen. De analyses dienden twee verkennende doelen. Ten eerste krijgen we een idee van de 
wijkkenmerken en -veranderingen die wel en niet van invloed zijn op verbetering van leefbaarheid, veiligheid en 
buurtinzet. Tegelijk wordt duidelijk in welke mate de wijkverbetering zich door deze kenmerken tezamen laat 
verklaren, en dus ook hoeveel wijkverbetering onverklaard blijft. Als de wijkverbetering maar beperkt verklaard 
wordt door fysieke en bevolkingsveranderingen, is de rol van alternatieve verklaringen kennelijk groter. Dit 
legitimeert de verdere zoektocht door middel van kwalitatief onderzoek. 
Ten tweede informeren de regressieanalyses ons over welke individuele wijken zich boven verwachting goed of 
slecht hebben ontwikkeld, rekening houdend met de hiervoor genoemde dynamische wijkkenmerken. Daartoe 
gaan we na wat de leefbaarheids- en criminaliteitsontwikkeling in wijken geweest zou zijn uitgaande van wat ons 
bekend is over hun specifieke context. Vervolgens contrasteren we de feitelijke ontwikkelingen in de wijken met 
deze hypothetische trends. Wijken die zich boven verwachting goed of slecht presenteren, zijn voor dit 
onderzoek interessant. Ook nu is de redenering is dat als wijkverbetering niet (geheel) aan structurele 
wijkkenmerken of grootschalige en al eerder effectief gebleken interventies kan worden toegeschreven, andere 
beleidsinspanningen in de wijk mogelijk verantwoordelijk zijn. De kans neemt toe dat onderzoek in deze wijken 
ook kleinschaligere en/of sociaal-culturele interventies in beeld kan brengen. Hiermee is rekening gehouden bij 
de keuze voor vier onderzoekswijken.  
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In deze bijlage kijken we naar drie aspecten van wijkverbetering: leefbaarheid, criminaliteit en inzet voor de 
buurt. We beginnen met een toelichting op de wijze waarop we deze uitkomstmaten hebben samengesteld. 
Vervolgens schetsen we kort hoe het gemiddeld met de leefbaarheid, criminaliteit en buurtinzet is gesteld in 
achterstandswijken, en in welke mate dit afwijkt van de kleinere groep aandachtswijken enerzijds en de grotere 
groep G31-gemeenten anderzijds. Tot slot presenteren we de resultaten van de regressieanalyses. Op basis van 
deze analyses stellen we aansluitend vast welke wijken zich boven en beneden verwachting hebben ontwikkeld.  
 

A.2 Drie dimensies van wijkontwikkeling 

Om de trends in de wijken compact te kunnen weergeven is naar een beperkt aantal dimensies van 
wijkverbetering gezocht. Daartoe zijn vrijwel alle uitkomstmaten uit enquêtes over leefbaarheid geanalyseerd, 
waarbij de bevindingen uit de jaren 2009 tot en met 2012 zijn gecombineerd voor zover in die jaren identieke 
vragen over het onderwerp zijn gesteld. De samenvoeging van jaren maakt de antwoordpatronen meer robuust. 
Bronnen zijn de veiligheidsmonitoren uit verschillende jaren en het Woononderzoek.1 Het bleek verantwoord de 
gegevens terug te brengen tot drie dimensies.2  

De eerste dimensie noemen we ‘leefbaarheid’. Daaronder vallen verschillende fysieke en sociale aspecten van de 
beleving van buurtbewoners: tevredenheid met de omgeving, sociale cohesie, ervaren overlast van jongeren, 
ervaren fysieke verloedering, gevoelens van onveiligheid in het algemeen en in de buurt.  
De tweede dimensie omsluit alle vormen van ondervonden slachtofferschap, van geweld, diefstal en vernieling, 
en we vatten deze samen onder de noemer ‘criminaliteit’. Woninginbraak is uiteindelijk niet opgenomen, omdat 
deze niet met andere vormen van criminaliteit of leefbaarheid samenhing. Inbraak in woningen is kennelijk 
minder gerelateerd aan andere problemen in de wijk. 
Twee maten scoren zowel op de dimensie leefbaarheid als op de dimensie criminaliteit, namelijk de mate waarin 
vermogenscriminaliteit en geweldscriminaliteit volgens bewoners in de buurt voorkomen. Deze inschattingen 
zijn subjectief, wat verklaart waarom ze samenhangen met zowel ervaren leefbaarheid van de buurt als 
persoonlijk slachtofferschap in de buurt. We hebben ze ondergebracht bij de dimensie criminaliteit, om een 
inhoudelijk scherp onderscheid te maken tussen de ‘zachtere’ belevingskenmerken van de leefomgeving 
enerzijds en criminaliteit als hardere problematiek anderzijds.   
De derde dimensie is de buurtinzet. Deze wordt afgemeten aan het aantal bewoners dat zich naar eigen zeggen 
actief voor de buurt heeft ingezet. Deze dimensie is relevant omdat we geïnteresseerd zijn in rollen van bewoners 
in de buurt en de bijdrage die zij kunnen leveren aan wijkverbetering.  

Vooruitlopend op de regressieanalyses3 laat de ontwikkeling van de inzet voor de buurt tussen 2009 en 2011 (de 
enige beschikbare jaren) interessante samenhangen zien met het niveau van leefbaarheid en criminaliteit in 
eerdere jaren. Naarmate de leefbaarheid aanvankelijk slechter was (in 2005/’06) vindt een sterkere daling van de 
buurtinzet plaats en vice versa. Het verband met criminaliteit is omgekeerd: naarmate de criminaliteit 
aanvankelijk hoger was (in 2005/’06) vindt er een sterkere stijging van de buurtinzet plaats en vice versa. In 
paragraaf A.4 zullen we deze tegengestelde verbanden proberen te duiden.  
Ook de leefbaarheidsontwikkeling blijkt samen te hangen met criminaliteit. Naarmate de criminaliteit sterker 
toenam tussen 2005/’06 en 2011, was er ook een sterkere achteruitgang van de leefbaarheid in dezelfde periode. 
Deze achteruitgang was ook sterker naarmate de criminaliteit al hoger was in 2005/’06. Leefbaarheid en 
criminaliteit zijn dan ook verwant, waarbij het goed mogelijk is dat de hardere criminaliteitsproblematiek in de 
belevingsaspecten van leefbaarheid wordt meegewogen.  
 
A.3 Ontwikkeling van leefbaarheid, criminaliteit en buurtinzet 
 
Hoe groot is de achterstand van aandachtswijken op andere wijken eigenlijk als het om leefbaarheid gaat? 
Voordat we ons verdiepen in de factoren die hierin al dan niet verbetering kunnen brengen, en in de wijken die 
deze verbetering ook daadwerkelijk hebben weten te realiseren, is het goed een gevoel te hebben voor de ernst 
van de leefbaarheidsproblematiek. Daartoe beschrijven we hier kort voor aandachtswijken, andere 
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achterstandswijken en alle G31-wijken hoe zij gemiddeld scoren op leefbaarheid, criminaliteit en inzet van de 
bewoners en hoe deze kenmerken zich de afgelopen jaren ontwikkelden.  

 

Figuur A.1 Ervaren leefbaarheid in G31-wijken, achterstands- en aandachtswijken, 2001/’03, 2005/’06, 2011/’12 
(in gemiddelde schaalscores)a 

 

a Schaal van 0 (slechte leefbaarheid) tot 100 (goede leefbaarheid). 
Bron: CBS (WoON’02,’06,’12; Politiemonitor Bevolking’01,’03,’05,’06, IVM’11) SCP-bewerking 

 
Leefbaarheid 
Leefbaarheid wordt gescoord op een schaal van 0 tot 100. Een hogere score wijst op een hoger aandeel bewoners 
dat de leefbaarheid positief beoordeelt. In het onderzoeksjaar 2011/’12 scoorde de leefbaarheid in 
aandachtswijken gemiddeld 63 op 100 (figuur A.1). Zoals verwacht mag worden is het hier iets slechter gesteld 
met de leefbaarheid dan in achterstandswijken (aandachtswijken waarin het 40-wijkenbeleid is uitgevoerd plus 
achterstandswijken die daarvoor net niet in aanmerking kwamen): die scoren 66 op 100. Wel was de 
ontwikkeling in beide typen wijken gelijk. Sinds 2005/’06 verslechterde de leefbaarheid met een kleine 4 
procentpunt, na een even sterke verbetering met 6 procentpunt tussen 2001/’03 en 2005/’06. 
De leefbaarheid in zowel aandachts- als achterstandswijken komt daarmee negatiever – maar niet significant – 
uit de verf dan die in het geheel van G31-wijken (score 74). Ook in de G31 is een knik zichtbaar in de 
ontwikkeling van de leefbaarheid. Vooruitlopend op de uitkomsten van de regressieanalyses tekent zich in figuur 
A.1 voor alle wijktypen een negatieve jojobeweging af: de verbetering van de leefbaarheid tussen 2001/’03-
2005/’06 wordt gemiddeld genomen gevolgd door een verslechtering na 2005/’06. Deze beweging is in de G31 
wel minder sterk dan in de overige twee typen wijken. Hoewel de economische crisis zich relatief laat liet voelen 
in de portemonnee van de gewone burger (Bijl et al. 2013), zou deze in de laatste jaren zijn weerslag gehad 
kunnen hebben op de wijkontwikkeling, juist in de risicowijken.  
 
Criminaliteit 
Criminaliteit in de wijk is eveneens gemeten op een schaal van 0 tot 100, en is gebaseerd op zowel gerapporteerd 
slachtofferschap van geweld, diefstal en vernieling als de perceptie dat geweld en vermogensdelicten vaak in de 
buurt voorkomen. Hoe hoger de score, hoe meer bewoners criminaliteit in hun buurt hebben waargenomen of 
ondervonden.   
Ook nu steken de aandachtswijken binnen de achterstandswijken licht negatief af, al is het verschil erg klein met 
aandelen van 16 en 15 respectievelijk (figuur A.2). Niet onverwacht is het aandeel bewoners dat problemen met 
criminaliteit ervoer hiermee beduidend lager dan het aandeel dat negatief was over de leefbaarheid. De 
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ontwikkeling in beide typen wijken is wederom gelijk: de criminaliteitsproblemen verbeterden aanvankelijk met 
ruim 3 procentpunt, daarna nog maar met 1 procentpunt.  
In het geheel van G31-wijken gaven met 10% duidelijk minder bewoners in 2011/’12 aan met criminaliteit te 
maken te hebben. In tegenstelling tot de aandachts- en achterstandswijken namen de problemen met criminaliteit 
in de G31 ook na 2005/’06 nog onverminderd sterk af.  
Uit de regressieanalyse zal blijken dat ook in de ontwikkeling van de criminaliteit sprake is van een jojo-effect: 
een gunstige trend voor 2005/’06 heeft een nadelig effect op de trend na 2005/’06 en vice versa (zie tabel A.2). 
Dit zien we niet direct terug in figuur A.2. Blijkbaar waren er gemiddeld genomen voldoende andere gunstige 
factoren in het spel die het negatieve effect van de aanvankelijke daling (mogelijk mede als gevolg van de 
economische crisis) konden compenseren, waardoor de criminaliteit ook na 2005/’06 – in lichtere mate – afnam. 
 
Figuur A.2 Ervaren criminaliteit in G31-wijken, achterstands- en aandachtswijken, 2001/’03, 2005/’06, 2011 (in 
gemiddelde schaalscores)a 

 

a Schaal van 0 (weinig ervaren criminaliteit) tot 100 (veel ervaren criminaliteit). 
Bron: CBS (Politiemonitor Bevolking’01,’03,’05,’06, IVM’11) SCP-bewerking  
 
Buurtinzet 
Er is nauwelijks verschil tussen typen wijken en tussen de twee beschikbare meetmomenten wat betreft de 
buurtinzet (figuur A.3). Op de vraag of men in het afgelopen jaar zelf actief is geweest om de eigen buurt te 
verbeteren, antwoordde in 2011 krap 21% van de bewoners van de aandachtswijken bevestigend. In de 
achterstandswijken was dat ruim 20% en in het geheel van G31-wijken was dat krap 20%. In alle typen wijken 
bleef de buurtinzet tussen 2009 en 2011 nagenoeg gelijk.  
 
 
  

0

5

10

15

20

25

2001/2003 2005/2006 2011

aandachtswijk achterstandswijk G31 totaal



5 
 

Figuur A.3 Buurtinzet in G31-wijken, achterstands- en aandachtswijken, 2009/-2011 (in procenten) 

 

CBS (IVM’09,’11) SCP-bewerking  
 
De kleine verschillen in buurtinzet tussen wijken met en zonder achterstand zijn opmerkelijk. Een mogelijke 
verklaring is een curvilineair verband waarbij de bewonersparticipatie aanvankelijk toeneemt met de ernst van de 
buurtproblemen, om uiteindelijk af te nemen wanneer de problemen bewoners boven het hoofd groeien 
(Leidelmeijer 2012). Als we hier al verschil zien, lijkt de participatie alleen maar te groeien met de achterstand. 
 

A.4 Het belang van contextfactoren voor de wijkontwikkeling 

 
Sommige wijken hebben een gunstiger uitgangspositie voor wijkverbetering dan andere, bijvoorbeeld doordat zij 
een aantrekkelijke ligging ten opzichte van het centrum hebben, een gewilde vooroorlogse woningvoorraad of 
kansrijke bewoners. Ook kunnen eerdere grootschalige fysieke ingrepen een belangrijke verklaring voor de 
ontwikkeling van de leefbaarheid, criminaliteit en/of buurtinzet zijn. Dergelijke structurele kenmerken of 
grootschalige verbouwingen van een wijk vormen de context waarbinnen toekomstig beleid moet manoeuvreren. 
Uiteindelijk valt vooral veel te leren van wijken die niet als vanzelf gentrificeren of die vooruitgang boekten 
zonder dat er sprake was van grootschalige aanpassing van de woningvoorraad, ook omdat dergelijke ingrepen 
voor de komende jaren minder goed mogelijk zullen zijn.  
Regressieanalyse geeft ons een idee van het belang van deze contextfactoren voor de waargenomen 
wijkontwikkeling, en dus ook in hoeverre we op zoek moeten naar alternatieve verklaringen. Immers, als 
wijkverbetering niet (geheel) aan structurele wijkkenmerken of grootschalige interventies kan worden 
toegeschreven, zijn andere beleidsinspanningen in de wijk mogelijk verantwoordelijk. Omdat het ons hier niet 
om gaat de leefbaarheid, criminaliteit en buurtinzet op een bepaald moment te verklaren, maar de ontwikkeling 
daarin, kiezen we de verandering van leefbaarheid, respectievelijk die van criminaliteit en buurtinzet in periode 
2005/’06-2011/’12 als afhankelijke variabelen. 
 
Aanpak 
In de regressiemodellen zijn verschillende fysieke en demografische kenmerken van de wijk opgenomen. Ook is 
steeds de verandering en het niveau van leefbaarheid, criminaliteit en buurtinzet in een voorgaande periode 
meegenomen. Het idee is dat de recente ontwikkeling van leefbaarheid of criminaliteit afhangt van 
uitgangssituatie (2005/’06) en eerdere verbeteringen of verslechteringen (2001/’03 - 2006). Zie bijlage B voor 
een totaaloverzicht van getoetste onafhankelijke variabelen. 
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Van sommige bevolkingsgroepen is uit onderzoek al vaak gebleken dat hun aanwezigheid samenhangt met 
vraagstukken rond leefbaarheid, criminaliteit en/of buurtparticipatie. We kijken daarom naar veranderingen in 
het aandeel ouderen, jongeren, niet-westerse migranten, mensen met lage inkomens en mensen met een baan (in 
loondienst).  
Verder zijn wijken onderscheiden die zich waarschijnlijk meer dan andere lenen voor gentrificatie, een sterke 
wervingskracht op beter gesitueerde mensen. Dit zijn vaak centraal gelegen wijken en daartoe is uit de ABF-
woonmilieutypologie het type ‘centrumwijken’ opgenomen, evenals de periode van de bouw (naoorlogs of 
vooroorlogs) en het type bouw (grondgebonden of compact). Onderscheid naar noordelijke versus zuidelijke 
Randstadgemeenten (Amsterdam en Utrecht versus Rotterdam en Den Haag) bleek in de analyses niet van 
belang.  
Voor aanpassingen aan de woningvoorraad is naast de dynamiek in aantallen koopwoningen, gestapelde 
woningen en nieuwe woningen, het aandeel particuliere huurwoningen in de wijk in 2006 opgenomen als 
verklarende variabele. Dit is gedaan vanwege ervaringen in onder meer Rotterdam en Den Haag, waar 
achterstandswijken met veel particuliere huurwoningen extra problematisch kunnen zijn omdat gemeenten en 
woningcorporaties geen grip hebben op deze woningen, bijvoorbeeld als sprake is van onderhoudsachterstanden 
of bewoning door veel (onder)huurders.  
Ten slotte zijn de investeringen van de woningcorporaties in de jaren 2007-2010 opgenomen, zoals de 
corporaties die bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) hebben gerapporteerd. Die investeringen zijn 
gesplitst in sociale en fysieke investeringen, waarbij in het laatste geval herstructurering van de woningvoorraad 
niet is inbegrepen. In eerder onderzoek van Atlas voor Gemeenten (De baat op straat, Marlet et al. 2009) is het 
effect van corporatie-investeringen in leefbaarheid onderzocht op basis van aan wijken toegerekende 
investeringen. Die bleken geen aantoonbaar effect te hebben op leefbaarheid, waar dat voor herstructurering en 
de verkoop van sociale huurwoningen wel het geval was. De conclusie dat de corporatie-investeringen geen 
effect zouden hebben werd toen fel gekritiseerd. We gebruiken hier de absolute bedragen die de corporaties op 
gezag van het CFV opgaven, zonder dat hiermee volledige accuratesse is gegarandeerd. 
Er zijn drie aparte regressieanalyses uitgevoerd, een per afhankelijke variabele: de verandering van leefbaarheid 
tussen 2005/’06 en 2011/’12, de verandering van criminaliteit tussen 2005/’06 en 2011 en de verandering van de 
buurtinzet tussen 2009 en 2011. Vanwege het beperkte aantal aandachtswijken zijn de analyses uitgevoerd op 
een bredere selectie achterstandswijken (N = 124 postcodes). Hiervoor is de rangordelijst van probleemwijken 
gebruikt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten tijde van het 40-wijkenbeleid 
hanteerde. Ter vergelijking is de analyse steeds herhaald voor alle wijken in de G31 (N = 456). Dit illustreert hoe 
dezelfde factoren en mechanismen verschillend kunnen uitpakken in wijken met meer of minder achterstand. 
Door niet-significante variabelen stapsgewijs te verwijderen, komen we uiteindelijk tot de regressiemodellen die 
gepresenteerd zijn in tabel A.1, A.2 en A.3.4 

 
Leefbaarheid 
Naarmate de leefbaarheid voor aanvang van het 40-wijkenbeleid (2005/’06) beter was, is de kans op 
verslechtering daarna groter en vice versa. Ook gaat een verbetering van de leefbaarheid in de eerdere periode 
(ca. 2002-2006) vaak samen met een verslechtering nadien en vice versa. Er lijkt dus nogal eens sprake van een 
jojo-effect: na goede tijden volgen slechtere en omgekeerd. Figuur A.1 met de gemiddelde leefbaarheidsscores 
per wijktype door de tijd heen, gaf al een illustratie van deze beweging. Hoewel het geen wet van meden en 
perzen is, is het een intrigerend gegeven. Het is mogelijk dat we in dit patroon het reageren van beleidsmakers op 
meer of minder problemen in de wijk herkennen, waarbij de inzet zich richt op wijken met de grootste 
problemen en de prioriteit naar elders verschuift zodra verbetering is gerealiseerd. Het verschijnsel kan ook met 
de perceptie van bewoners van doen hebben, waarbij de verwachtingen na een periode van vooruitgang hoger 
worden en men eerder verslechtering dan bestendiging van de situatie ervaart.  

De ontwikkeling van leefbaarheid blijkt sterk negatief samen te hangen met die van de criminaliteit in de wijk: 
hoe meer criminaliteit in 2005/’06 en vooral ook hoe sterker de toename ervan, des te sterker de achteruitgang 
van de leefbaarheid. Zoals eerder al opgemerkt, is dit goed te begrijpen als we de leefbaarheid beschouwen als 
de waardering van de kwaliteit van de woonomgeving, waarop ervaringen met criminaliteit een sterk stempel 
zullen drukken. 
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Een grote particuliere huursector in de achterstandswijken gaat samen met verbetering van de leefbaarheid. 
Kennelijk geldt hier dat een sterke particuliere huursector verbeteringskansen kan bieden. Mogelijk zijn er dan 
huurwoningen in een duurder segment dan waar huisjesmelkerij veel voorkomt. 
Daarnaast ontwikkelde de leefbaarheid zich gunstiger in centrumwijken, waartoe behalve historische stadscentra 
ook wijken in de directe nabijheid zijn gerekend. Tot slot, in overeenstemming met eerder onderzoek, ging de 
verkoop van huurwoningen in de periode van 2007 tot en met 2010 ook samen met verbetering van de 
leefbaarheid. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat corporaties vooral in kansrijke buurten tot verkoop 
overgaan (reversed causality). Hier zien we een verschil met G31-wijken, waar de verkoop van huurwoningen 
geen verband houdt met leefbaarheid, mogelijk omdat dit type woningen daar al een veel kleiner deel van de 
woningvoorraad uitmaakt. 
 
Tabel A.1 Determinanten van de ontwikkeling van leefbaarheid tussen 2005/’06 en 2011/’12 in achterstandswijken en alle wijken van de 
G31 (in regressiecoëfficiënten)a 

 achterstandswijken G31 

 bèta B SE  bèta B SE 
 

constante  9,57 2,38 
*** 

 4,08 0,90 
*** 

ontwikkeling criminaliteit tussen 2005/’06 en 2011/’12 -0,56 -0,75 0,10 *** -0,64 -0,85 0,06 *** 

criminaliteit in 2005/’06 -0,42 -0,52 0,11 *** -0,62 -0,69 0,07 *** 

leefbaarheid in 2005/’06 -0,35 -0,39 0,09 *** -0,46 -0,38 0,05 *** 

ontwikkeling leefbaarheid tussen 2001/’03 en 2005/’06 -0,33 -0,37 0,07 *** -0,28 -0,32 0,04 *** 

aandeel particuliere huur 2006 0,28 0,14 0,03 *** 0,16 0,07 0,02 *** 

ligging in of nabij stadscentrum  0,22 5,43 1,49 *** 0,21 4,2 0,76 *** 

aandeel verkochte huurwoningen 2007-2010 0,18 0,99 0,33 ** 0,06 0,33 0,20  

fysieke investeringen in leefbaarheid 2007-2010 CFV (x 1000 

euro) -0,11 0,00 0,00 

 

-0,06 0,00 0,00 

 

sociale investeringen in leefbaarheid 2007-2010 CFV (x 1000 

euro) 0,08 0,00 0,00 

 

0,05 0,00 0,00  

ontwikkeling aandeel niet-westerse migranten 2006-2011 
   

 
-0,13 -0,38 0,10 

*** 

ontwikkeling aandeel 15-19-jarigen 2006-2011 
   

 
0,10 0,83 0,31 

** 

ontwikkeling aandeel koopwoningen 1998-2006 
   

 
-0,08 -0,10 0,05 

** 

aandeel vooroorlogse bouw 
   

 
0,08 1,18 0,61 

* 

R2 0,62 0,53 

N 123 456 
a Wijken met minder dan tien respondenten in een bepaald jaar (tussen 1998 en 2012) van het Woon of de IVM zijn uitgesloten. 

Gecursiveerd zijn de determinanten die geen significante rol spelen in de achterstandswijken. 
*** p < 0,001, ** p < 0,05, * p < 0,1 
 
Bron: CBS (Politiemonitor Bevolking’01,’03,’05,’06; Integrale Veiligheidsmonitor’09,’11; WoON’02,’06,’09,’12; registratiegegevens) 
SCP-bewerking 
 
De investeringen van de corporaties, zowel de fysieke als de sociale, laten geen samenhang zien met de 
leefbaarheidsontwikkeling in de wijken. Daarmee is nog niet gezegd dat ze geen effect hadden. Het kan zijn dat 
een deel van het effect van fysieke investeringen verdisconteerd is in de effecten van aanpassingen aan de 
woningvoorraad, in dit geval het veranderde aandeel particuliere huurwoningen in 2006 en het veranderde 
aandeel verkochte huurwoningen tussen 2007 en 2010.  
Enkele kenmerken zijn niet van belang voor de leefbaarheidsontwikkeling in achterstandswijken, maar wel voor 
die in alle G31-wijken samen. Een stijging van het aandeel niet-westerse migranten gaat in G31-wijken samen 
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met een achteruitgang van de leefbaarheid, en een toename van het aandeel adolescenten juist met een 
verbetering. Een verklaring kan zijn dat in achterstandswijken vaak veel niet-westerse migranten en jongeren 
wonen, waardoor kleine veranderingen minder gewicht in de schaal leggen.  

Ook gaat een toename van het aandeel koopwoningen in de G31 samen met een afname van de leefbaarheid. 
Ook dit zou te maken kunnen hebben met het gemiddeld hoge aandeel koopwoningen in betere wijken, waardoor 
het positieve effect dat van eigenaarschap wordt aangenomen (Leidelmeijer 2005) weinig toevoegt aan het al 
omvangrijke huisbezit. Dit is echter nog geen verklaring voor de negatieve relatie. Ten slotte neemt de 
leefbaarheid sterker toe in G31-wijken met een grotere voorraad – vaak aantrekkelijke – vooroorlogse woningen. 
Dit effect zien we in achterstandswijken niet, wat logisch is omdat dit meestal geen vooroorlogse wijken zijn, 
waardoor de bouwperiode daar (te) weinig varieert. 

Uit deze verschillen tussen achterstands- en G31-wijken blijkt niet alleen dat hun uitgangsposities nu eenmaal 

verschillen, maar ook dat er daardoor andere mechanismen spelen en soortgelijke interventies daardoor een 
ongelijksoortige uitwerking kunnen hebben. 

Criminaliteit  
De ontwikkeling van de criminaliteit in de wijken in de periode 2006-2011 vertoont samenhang met de situatie 
in 2006 en met de ontwikkeling in de voorafgaande periode. Ook hier zien we het jojo-effect: na goede tijden 
volgen vaak mindere en omgekeerd. 
Veranderingen in de samenstelling van de bevolking blijken van groot belang voor de ontwikkeling van 
criminaliteit in achterstandswijken. Dit geldt ten eerste voor het aandeel ouderen: een relatieve toename van 
ouderen pakt gunstig uit voor de criminaliteit, en vice versa. Ouderen zijn gemiddeld minder vaak dader van 
criminaliteit en worden ook minder vaak slachtoffer dan jongeren (De Heer-de Lange en Kalidien 2014; Van 
Noije 2010). Ook is het mogelijk dat ouderen zich vaker betrokken voelen bij de buurt en zich vaker inzetten als 
vrijwilliger (Broese van Groenou en Van Tilburg 2012; Van Houwelingen en De Hart 2013; Van Ingen 2009), 
en daardoor meer sociale controle uitoefenen.  
Erg opvallend is de bevinding dat een relatieve toename van niet-westerse migranten samengaat met een afname 
van criminaliteit. Dit strookt op het eerste gezicht niet met gangbare onderzoeksbevindingen (Van der Leun et al. 
2010); deze relatie gaat dan ook niet op voor de G31-wijken. We zoeken de verklaring daarom in de specifieke 
context van achterstandswijken, die doorgaans al hoge percentages niet-westerse migranten huisvesten. Daar is 
het feit dat er mobiliteit is kennelijk van groter belang dan de precieze concentratie. Een mogelijkheid is dat 
sommige achterstandswijken door de opknapbeurt die ze hebben gekregen, aantrekkelijker zijn geworden voor 
de beter gesitueerde groepen niet-westerse migranten. Zij worden door de betere, maar alsnog betaalbare 
huisvesting nu in de gelegenheid gesteld om een eigen huis te kopen of om meer comfortabel in de buurt van 
familie en vrienden te wonen.  
Deze hypothese wordt ondersteund door het feit dat ook een toename van lage inkomens een gunstige invloed 
heeft op criminaliteit. Zou de instroom van niet-westerse migranten grotendeels samenvallen met kansarmere 
huishoudens met lagere inkomens, zoals in de Nederlandse bevolking gemiddeld genomen het geval is, dan 

Toelichting bij de tabellen 

De eerste vier kolommen tonen de resultaten van de regressieanalyse van de achterstandwijken, zoals deze zijn gebruikt om de 
voorspelde vooruitgang of achteruitgang van de leefbaarheid per wijk te berekenen (zie kleur in figuur A.4 en A.5). Vanwege 
het beperkte aantal achterstandswijken (N = 124) kunnen niet alle potentieel interessante wijkkenmerken als onafhankelijke 
variabele worden opgenomen. De beschikbare selectie onafhankelijke variabelen (zie bijlage B) is daarom teruggebracht door 
stapsgewijs de variabele met de minste significantie te verwijderen tot een significantieniveau van p < 0,1. Een uitzondering 
hierop zijn de fysieke en sociale investeringen die ondanks insignificantie op inhoudelijke gronden in de regressievergelijking 
zijn opgenomen. 

Ter vergelijking zijn in de laatste vier kolommen de resultaten gepresenteerd van de regressieanalyse op alle wijken van de 
G31. Hierbij is dezelfde werkwijze gevolgd. We zien in de tabellen dat de significante determinanten in de achterstandswijken 
en in de G31 slechts ten dele overeenkomen. Dit wijst erop dat in wijken met meer en in wijken met minder achterstand niet 
dezelfde verklarende mechanismen voor de leefbaarheidsontwikkeling gelden.  
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zouden we dat in ons regressiemodel vermoedelijk hebben teruggezien doordat het ene effect het andere zou 
hebben overschaduwd. Via welke mechanismen de toename van niet-westerse migranten en lage inkomens tot 
een afname van criminaliteit leiden, vraagt meer verdieping.  
Ook in aandachtswijken waar het aandeel jongeren is toegenomen, is de criminaliteit gedaald. Dit verband zien 
we ook in de G31. De aanwezigheid van een groot aandeel jongemannen wordt in de literatuur aangewezen als 
een van de belangrijkste oorzaken van criminaliteit (Hirschi en Gottfredson 1983; Vercaigne et al. 2000). Onder 
jongemannen is het percentage verdachten het hoogst, met name onder jongvolwassenen tot 25 jaar, gevolgd 
door jongeren tot 18 jaar (CBS 2014). De jongeren waar het hier om gaat verhouden zich kennelijk heel anders 
tot criminaliteit. De toename van jongeren in de leeftijd waarop ze vaak nog thuis wonen, zouden kunnen wijzen 
op een toename van het aantal gezinnen met kinderen, wat de gunstige samenhang met criminaliteit alleszins 
begrijpelijk maakt.  
Tot slot vertoont een stijging van het aandeel werkenden in loondienst een gunstig verband met criminaliteit in 
achterstandswijken. Werkloosheid wordt in de internationale criminologische en economische literatuur 
regelmatig aangewezen als oorzaak van met name vermogenscriminaliteit (Hooghe et al. 2011; Vollaard et al. 
2009). Als mensen hun eigen geld verdienen, en daardoor niet meer in financiële ‘nood’ verkeren, worden 
illegale verdienmodellen minder aantrekkelijk. Bovendien hebben werkende mensen simpelweg minder tijd en 
gelegenheid om criminele praktijken in de wijk te ontplooien (al staat dit eventueel crimineel gedrag op het werk 
niet in de weg). Dit verband vinden we niet in de G31, vermoedelijk omdat het aandeel werklozen daar toch al 
veel lager is.  
Naast deze bevolkingskenmerken is een tweetal kenmerken van de woningvoorraad relevant. Ten eerste nam in 
wijken met relatief veel grondgebonden naoorlogse bouw de criminaliteit sterker af. De eengezinswoningen van 
deze laagbouw worden doorgaans met betere leefmilieus geassocieerd dan flats, die – althans in 
achterstandswijken – vaak uit goedkopere, kleinere woningen bestaan. De hogere woningkwaliteit die 
draagkrachtigere gezinnen aantrekt, en de lagere bevolkingsdichtheid die bevorderlijk is voor stabiliteit, een 
gevoel van verantwoordelijkheid en sociale controle, worden aangeduid als kenmerken met een gunstig effect op 
criminaliteit (Gifford 2007; Newman 1996; Shaw en McKay 1942). 
Ten tweede hangt een toename van het aandeel koopwoningen zoals verwacht samen met afname van de 
criminaliteit. Wel lijkt zich hier een strijdigheid voor te doen met de ontwikkeling van het aandeel bewoners met 
lage inkomens. Mogelijk spelen twee strijdige effecten en verloopt de positieve bijdrage van meer 
koopwoningen niet zozeer via inkomensselectie als wel via een grotere verantwoordelijkheid voor de eigen 
woning, die mogelijk tot meer sociale controle leidt. Volgens Rohe en Lindblad (2013) heeft huisbezit inderdaad 
positieve effecten op een buurt, vooral omdat huiseigenaren zich doorgaans meer betrokken en actiever opstellen 
in de buurt. Ze gaan bijvoorbeeld vaker naar informatieavonden, zijn meer betrokken bij de school van hun 
kinderen, en richten vaker een buurtwacht op. Meer dan het huisbezit op zich zijn het de relatief actieve 
bewoners onder huiseigenaren, die volgens hen de sleutel zijn tot lagere criminaliteitscijfers. Maar ook de 
omgekeerde relatie gaat op: mensen kopen eerder in buurten met minder criminaliteit. 
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Tabel A.2 Determinanten van de ontwikkeling van criminaliteit tussen 2005/’06 en 2011 in achterstandswijken en alle wijken van de G31 (in 
regressiecoëfficiënten)a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a  Wijken met minder dan tien respondenten in een bepaald jaar (tussen 1998 en 2012) van het Woon of de IVM zijn uitgesloten. 
Gecursiveerd zijn de determinanten die geen significante rol spelen in de achterstandswijken. 

*** p < 0,001, ** p < 0,05, * p < 0,1 
 
Bron: CBS (Politiemonitor Bevolking’01,’03,’05,’06; Integrale Veiligheidsmonitor’09,’11; registratiegegevens) SCP-bewerking 
 
In tegenstelling tot bij leefbaarheid zien we nu wel een effect van beleid: meer sociale investeringen van 
corporaties gaan samen met meer criminaliteit. De meest waarschijnlijke verklaring is dat een toename van 
criminaliteit in de wijk agenderend werkt en de noodzaak van ingrijpen, in dit geval door woningcorporaties, 
voelbaar maakt.  
 
Inzet van bewoners voor hun buurt 
Naar de inzet van bewoners ten behoeve van hun eigen buurt is in de jaren 2009 en 2011 gevraagd in de 
veiligheidsmonitor. Hier zien we een sterk negatieve samenhang met de inzet in 2009: was de inzet toen hoog, 
dan is er nadien meer kans op afname van de inzet en omgekeerd. De jojobeweging zien we dus ook hier terug.  
Zoals we eerder al vaststelden, ging een betere leefbaarheid in 2005/’06 samen met een toename van de 
bewonersinzet in latere jaren en vice versa. Dit terwijl de inzet juist bij ernstigere criminaliteitsproblemen 
toenam. In G31-wijken zien we deze relaties niet respectievelijk veel minder sterk. Onderzoek van RIGO 
(Leidelmeijer 2012) naar bewonersparticipatie wees in dit verband op een curvilineair verband, waarbij 
bewoners zich mobiliseren wanneer de leefbaarheidsproblematiek matig is, maar zich terugtrekken wanneer de 
ernst van de problematiek een bepaald niveau overstijgt. Als deze duiding opgaat voor onze indicator van 

 achterstandswijken G31 

 Bèta B SE  Bèta B SE 
 

constante  6,55 1,62   2,40 ,61  

criminaliteit in 2005/’06 -0,49 -0,47 0,08 *** -0,45 -0,38 0,04 *** 

ontwikkeling aandeel 65-plussers 2006-2011 -0,29 -1,03 0,32 ** -0,13 -0,34 0,11 ** 

ontwikkeling criminaliteit tussen 2001/’03 en 2005/’06 -0,25 -0,23 0,07 ** -0,35 -0,34 0,04 *** 

ontwikkeling aandeel niet-westerse migranten 2006-2011 -0,22 -0,35 0,16 **     

aandeel naoorlogse grondgebonden bouw -0,21 -4,70 1,74 **     

sociale investeringen in leefbaarheid 2007-2010 CFV (x 1000 

euro) 

0,21 0,00 0,01 ** 0,03 0,00 0,00  

ontwikkeling aandeel 15-19-jarigen 2006-2011 -0,20 -2,02 0,79 ** -0,09 -0,60 0,26 ** 

ontwikkeling aandeel lage inkomens 2006-2011 -0,20 -0,39 0,16 **     

ontwikkeling aandeel beroepsbevolking in loondienst 2006-

2010 

-0,18 -0,64 0,32 ** 

   

 

ontwikkeling aandeel koopwoningen 2006-2011 -0,16 -0,23 0,11 *     

fysieke investeringen in leefbaarheid 2007-2010 CFV (x 1000 

euro) 

-0,13 -0,00 0,00  0,03 0,00 0,00  

aandeel verkochte huurwoningen 1998-2006     -0,15 -0,24 0,07 *** 

aandeel particuliere huur 2006     -0,11 -0,04 0,01 ** 

 aandeel naoorlogse bouw (compact)     0,10 1,00 0,39 ** 

aandeel nieuwbouw 2007-2010     -0,09 -0,09 0,04 ** 

aandeel gesloopte woningen 1998-2006     0,09 0,08 0,04 * 

aandeel nieuwbouw 1998-2006     -0,07 -0,02 0,01 * 

R2 0,48 0,44 

N 126 456 
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leefbaarheid, zou tabel A.3 het laatste deel van deze curve in beeld brengen: (te)veel leefbaarheidsproblemen 
ontmoedigen participatie. Als deze duiding eveneens opgaat voor criminaliteit, zou tabel A.3 juist het eerste deel 
van de curve in beeld brengen: problemen met criminaliteit werken agenderend voor burgerparticipatie.  
De verklaring voor het feit dat leefbaarheid en criminaliteit in de achterstandswijken uit de pas lopen, zou mede 
besloten kunnen liggen in de wijze waarop wij leefbaarheid en criminaliteit in deze studie hebben gemeten. 
Onder leefbaarheid hebben we verschillende belevingsaspecten van de buurt geschaard, waaronder ook de 
algehele tevredenheid met de buurt. Als mensen ontevreden zijn over de buurt kan dit op zich al een indicatie 
zijn dat mensen de handdoek in de ring hebben gegooid en de buurt hun inspanningen niet (meer) waard vinden. 
Als mensen meer feitelijk aangeven dat ze problemen ervaren met criminaliteit hoeft dit op zich nog niet te 
betekenen dat ze de buurt in het algemeen afkeuren of er negatieve gevoelens bij hebben. Het kan dan juist 
aanleiding zijn om de aanwezige problemen gericht aan te pakken. Het kwalitatieve veldwerk zal nader ingaan 
op de motivaties van bewoners om al dan niet actief te zijn in de buurt, waaraan we de houdbaarheid van 
bovenstaande interpretatie kunnen toetsen. 
 
Vrij veel kenmerken van de woningvoorraad blijken van belang voor de inzet van buurtbewoners. In 
achterstandswijken van het naoorlogse compacte type (veel hoogbouw, hoge dichtheid, kleinere ruimtes) neemt 
de bewonersinzet sterker af dan in wijken met andere bouw. Een soortgelijke samenhang zien we voor de 
toename van gestapelde bouw in voorgaande jaren. Een toename van koopwoningen hangt juist samen met een 
toename van de inzet. Eerder duidden we het gunstige verband tussen grondgebonden bouw en koopwoningen 
enerzijds en criminaliteit anderzijds al via bewonersinzet: bewoners van hoogbouw zouden zich minder 
verantwoordelijk en betrokken opstellen in de buurt, en bewoners van koopwoningen juist meer. De resultaten 
uit tabel A.3 lijken deze interpretaties te ondersteunen.  
Een hoog aandeel particuliere huurwoningen in 2006 droeg positief bij aan de leefbaarheid, maar negatief aan de 
buurtparticipatie tussen 2009 en 2011, blijkt nu. Dat geldt ook voor de toename van het aandeel nieuwbouw 
tussen 1998 en 2006. Hier zou het flinke tijdsverloop een rol kunnen spelen: wellicht zetten de bewoners van 
nieuwbouw (en misschien ook de relatief draagkrachtige bewoners van particuliere huur) zich aanvankelijk wel 
fris en vol goede moed in voor hun nieuwe buurt, maar kalfden deze motivatie en energie met de tijd af en was er 
rond 2011 weinig van over.  
Ten slotte blijkt een hoog aandeel groen in de buurt bevorderlijk voor de buurtinzet. Een groene buurt spreekt 
wellicht een bepaald type (actieve) burger aan. Ook biedt groen ruimte voor ontspanning en sociale 
ontmoetingen, waardoor burgers activiteiten met elkaar willen en kunnen ontplooien. Bovendien kan het groen 
op zich een doel van de inzet zijn. 
 
 
Tabel A.3 Determinanten van de ontwikkeling van de bewonersinzet tussen 2009 en 2011 in 
achterstandswijken en alle wijken van de G31 (in regressiecoëfficiënten)a 

 achterstandswijken G31 

 Bèta B SE  Bèta B SE 
 

constante  23,51 2,92 
*** 

 16,82 1,04 
*** 

aandeel bewoners dat afgelopen jaar actief was in buurt 2009 -0,72 -0,89 0,08 
*** 

-0,77 -0,97 0,04 
*** 

 aandeel naoorlogse bouw (compact) -0,34 -5,34 2,41 **    
 

leefbaarheid in 2005/2006 0,26 0,34 0,10 **     

ontwikkeling aandeel gestapelde woningen 1998-2006 -0,23 -0,81 0,23 **     

aandeel particuliere huur 2006 -0,23 -0,13 0,04 **     

 ontwikkeling aandeel beroepsbevolking in loondienst 2006-

2010 

-0,20 -1,10 0,38 **     

criminaliteit in 2005/’06 0,20 0,30 0,11 ** 0,06 0,11 0,06 * 

 ontwikkeling aandeel koopwoningen 2006-2011 0,15 0,31 0,14 **     

fysieke investeringen in leefbaarheid 2007-2010 CFV (x 1000 

euro) 

0,15 0,00 0,00 ** 0,02 0,00 0,00  
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a  Wijken met minder dan tien respondenten in een bepaald jaar (tussen 1998 en 2012) van het Woon of de IVM zijn uitgesloten. 
Gecursiveerd zijn de determinanten die geen significante rol spelen in de achterstandswijken. 

*** p < 0,001, ** p < 0,05, * p < 0,1 
 
Bron: CBS (Politiemonitor Bevolking’05,’06; Integrale Veiligheidsmonitor’09,’11; WoON’06; registratiegegevens) SCP-bewerking 
 
Over bevolkingskenmerken kunnen we korter zijn. Een toename van het aandeel werkenden gaat samen met een 
afname van de buurtinzet, wat weinig verrassend is gezien de beperktere tijd die deze mensen vrij te besteden 
hebben. Ook is er een matig negatief verband tussen buurtinzet en het aandeel lagere inkomens. De negatieve 
relatie tussen laag inkomen en laag opleidingsniveau en burgerparticipatie is vaak bevestigd (Van Houwelingen 
en De Hart 2013; Mensink et al. 2013; Vermeij 2015). In de G31 heeft het aandeel ouderen een positieve invloed 
op de inzet voor de buurt, een relatie die eveneens vaak uit onderzoek blijkt (Broese van Groenou en Van 
Tilburg 2012; Van Houwelingen en De Hart 2013; Van Ingen 2009). In de achterstandswijken zien we dit 
verband niet.  
Voor fysieke corporatie-investeringen is er een matig significant verband, waarbij meer investeringen 
samengingen met een toename van de bewonersinzet. Het kan zijn dat de corporatie investeert in het mobiliseren 
van bewoners om samen fysieke verbeteringen vorm te geven. Een alternatieve verklaring is dat fysieke, vaak 
zichtbare investeringen in de wijk bewoners motiveren om hun steentje bij te dragen.  
 
Het belang van contextfactoren en alternatieve verklaringen 
Ruim 60% van de recente leefbaarheidsontwikkeling in achterstandswijken blijkt samen te hangen met eerdere 
ontwikkelingen, de woningvoorraad, de bevolking en de ligging van de wijk. Voor de criminaliteitsontwikkeling 
is dit met nog geen 50% een stuk minder het geval, maar voor de inzet van bewoners met bijna 70% juist meer. 
In de G31 zijn dergelijke contextuele kenmerken steeds iets minder bepalend voor wijkverbetering dan in 
achterstandswijken. Dit betekent dat de fysieke en demografische context van wisselend, maar aanzienlijk belang 
is voor de wijkverbetering in achterstandswijken. Tegelijkertijd moet dus voor zo’n 40%, 50% respectievelijk 
30% van de wijkontwikkeling een alternatieve verklaring gezocht worden, bijvoorbeeld bij fysieke of 
bevolkingskenmerken die niet in het model zijn opgenomen, of bij wijkspecifieke beleidsinterventies die een 
moeilijk meetbare sociale dynamiek in de wijk op gang hebben gebracht. De nog onverklaarde ruimte 
onderstreept het nut van nader veldwerk in de wijk. 
 
A.5 Goede buurten, achterblijvers en jojobuurten 
 
Wijkverbetering is dus sterk afhankelijk van de specifieke context van wijken: wijken moeten roeien met de 
riemen die ze hebben. Om inzicht te krijgen in een effectieve wijkaanpak valt daarom meer te leren van wijken 
die ondanks hun context vooruitgang boeken dan van wijken die dankzij hun gunstige context vooruitgang 
boeken. En, omgekeerd, wat gaat er fout in wijken die achterblijven terwijl de voorwaarden gunstig zijn? 
Daarom gaan we in deze paragraaf voor de afzonderlijke aandachtswijken na welke zich boven- en welke 
ondergemiddeld hebben ontwikkeld. Omdat alleen postcodegebieden met jaarlijks minimaal tien respondenten in 

 aandeel nieuwbouw 1998-2006 -0,14 -0,17 0,08 **     

 aandeel groen 0,31 4,93 2,52 *     

 ontwikkeling aandeel lage inkomens 2006-2011 -0,12 -0,37 0,20 *     

sociale investeringen in leefbaarheid 2007-2010 CFV (x 1000 

euro) 

0,03 0,00 0,00  0,03 0,00 0,00  

ontwikkeling aandeel 65-plussers 2006-2011     0,09 0,53 0,18 ** 

aandeel gesloopte woningen 1998-2006     0,09 0,16 0,06 ** 

aandeel naoorlogse grondgebonden bouw     -0,08 -1,89 0,78 ** 

ontwikkeling aandeel gestapelde woningen 2006-2011     -0,08 -0,35 0,14 ** 

ligging in of nabij stadscentrum     0,06 1,77 1,04 * 

R2 0,67 0,59 

N 123 456 
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de analyse zijn meegenomen, kunnen we dit niet voor alle aandachtswijken berekenen. Daarom is deze analyse 
slechts richtinggevend, en niet leidend voor de uiteindelijke wijkkeuze geweest. 
Figuur A.4 en A.5 tonen hoe de leefbaarheid en de criminaliteit zich er de laatste jaren hebben ontwikkeld. In de 
figuren zetten we de ontwikkeling van aandachtswijken in de eerste helft van de jaren 2000 af tegen de 
ontwikkeling in de periode daarna. De figuren laten dus niet alleen zien hoe de wijken zich recentelijk hebben 
ontwikkeld, maar ook hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot hun eerdere ontwikkeling; dit vanuit de 
aanvankelijke gedachte dat wijken die al in de lift zaten zich vermoedelijk makkelijker in gunstige richting 
doorontwikkelden. Dat laatste bleek nu juist niet zo te zijn: vaker volgde op een periode van voorspoed een 
mindere periode en vice versa. Deze ‘jojowijken’ blijken vaker regel dan uitzondering.  
 
Figuur A.4 Ontwikkeling van de leefbaarheid tussen 2005/’06 en 2011/’12 (verticaal), naar voorafgaande ontwikkeling (2001/’03-2005/’06) 
(horizontaal) en voorspelde ontwikkeling (2005/’06-2011/’12) (in schaalscores)a  

 

a Als het verschil tussen de daadwerkelijke en verwachte ontwikkeling van een wijk meer dan één standaarddeviatie afwijkt van nul (dat 
staat voor stabiliteit), spreken we van een onverwacht positieve/negatieve ontwikkeling. 

NR WIJKNAAM NR WIJKNAAM N
R 

WIJKNAAM 

1 HILLESLUIS  22 HOOFDWEG E.O.  43 OSDORP-OOST  
2 BLOEMHOF  23 LANDLUST 44 PRESIKHAAF II  
3 STATENKWARTIER 24 VREEWIJK  45 DREVEN EN GAARDEN  
4 CARNISSE  25 SPANGEN  46 ZUIDWIJK  
5 RUBROEK  26 SCHILDERSBUURT-NOORD  47 TIGRISDREEF  
6 OUDE WESTEN  27 DE UITHOF  48 MORGENSTOND  
7 BIJLMER-OOST (EG-buurt) 28 LUTKEMEER/OOKMEER  49 VAN VOLLENHOVELAAN   
8 MIDDELVELDSCHE 

AKERPOLDER  
29 NIEUWENDAM-NOORD 50 SCHAAKBUURT  

9 HUYGENSPARK  30 DE DOORNAKKERS 51 DE KOLENKIT  
10 PENDRECHT  31 BUIKSLOTERHAM  52 OOSTERPARKBUURT  
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11 MIDDELLAND  32 SLOTERMEER-ZUIDWEST 53 OUD-CHARLOIS  
12 AFRIKAANDERWIJK   54 WESTLANDGRACHT  
13 DORDTSE KIL 1  34 BIJLMER K-buurt 55 OVERDIE  
14 TARWEWIJK 35 MOERWIJK-ZUID 56 NIEUW-CROOSWIJK  
15 NIEUWLAND-OOST 36 SCHILDERSBUURT-WEST 57 NIEUWLAND WEST  
16 INDISCHE BUURT-WEST 37 TRANSVAALKWARTIER-

MIDDEN & ZUID 
58 POELENBURG  

17 KLEINPOLDER 38 SLOTERMEER-NOORDOOST 59 VELVE-LINDENHOF 
18 OUDE NOORDEN 

(CENTRUMZIJDE) 
39 SLOTERVAART 60 MORGENSTOND-ZUID  

19 VAN GALENBUURT  40 HATERT  61 BERGPOLDER  
20 DELFSHAVEN  41 ZUIDERPARK  62 NIEUWE WESTEN  
21 PROVENIERSWIJK 42 DE BENNEKEL  63 OUDE NOORDEN  
Bron: CBS (Politiemonitor Bevolking’01,’03,’05,’06; Integrale Veiligheidsmonitor’09,’11; WoON’02,’06,’09,’12) SCP-bewerking 

 

Figuur A.5 Ontwikkeling van de criminaliteit tussen 2005/’06 en 2011 (verticaal), naar voorafgaande ontwikkeling (2001/’03-2005/’06) 
(horizontaal) en voorspelde ontwikkeling (2005/’06-2011) (in schaalscores)a  

 

 a Als het verschil tussen de daadwerkelijke en verwachte ontwikkeling van een wijk meer dan één standaarddeviatie afwijkt van nul 
 (dat staat voor stabiliteit), spreken we van een onverwacht positieve/negatieve ontwikkeling. 

NR WIJKNAAM NR WIJKNAAM N
R 

WIJKNAAM 

1 HILLESLUIS  22 HOOFDWEG E.O.  43 OSDORP-OOST  
2 BLOEMHOF  23 LANDLUST 44 PRESIKHAAF II  
3 STATENKWARTIER 24 VREEWIJK  45 DREVEN EN GAARDEN  
4 CARNISSE  25 SPANGEN  46 ZUIDWIJK  
5 RUBROEK  26 SCHILDERSBUURT-NOORD  47 TIGRISDREEF  
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6 OUDE WESTEN  27 DE UITHOF  48 MORGENSTOND  

7 BIJLMER-OOST (EG-buurt) 28 LUTKEMEER/OOKMEER  49 VAN VOLLENHOVELAAN   
8 MIDDELVELDSCHE 

AKERPOLDER  
29 NIEUWENDAM-NOORD 50 SCHAAKBUURT  

9 HUYGENSPARK  30 DE DOORNAKKERS 51 DE KOLENKIT  
10 PENDRECHT  31 BUIKSLOTERHAM  52 OOSTERPARKBUURT  
11 MIDDELLAND  32 SLOTERMEER-ZUIDWEST 53 OUD-CHARLOIS  
12 AFRIKAANDERWIJK   54 WESTLANDGRACHT  
13 DORDTSE KIL 1  34 BIJLMER OOST (K-buurt)  55 OVERDIE  
14 TARWEWIJK 35 MOERWIJK-ZUID 56 NIEUW-CROOSWIJK  
15 NIEUWLAND-OOST 36 SCHILDERSBUURT-WEST 57 NIEUWLAND WEST  

16 INDISCHE BUURT-WEST 37 TRANSVAALKWARTIER-MIDDEN 
& ZUID 

58 POELENBURG  

17 KLEINPOLDER 38 SLOTERMEER-NOORDOOST 59 VELVE-LINDENHOF 
18 OUDE NOORDEN 

(CENTRUMZIJDE) 
39 SLOTERVAART  60 MORGENSTOND-ZUID  

19 VAN GALENBUURT  40 HATERT  61 BERGPOLDER  
20 DELFSHAVEN  41 ZUIDERPARK  62 NIEUWE WESTEN  
21 PROVENIERSWIJK 42 DE BENNEKEL  63 OUDE NOORDEN  
Bron: CBS (Politiemonitor Bevolking’01,’03,’05,’06; Integrale Veiligheidsmonitor’09,’11) SCP-bewerking 
 
Uit figuur A.4 en A.5 blijkt dit eveneens: naast wijken die zich steeds in dezelfde richting ontwikkelen zijn er 
opvallend veel wijken waarvan de ontwikkelingsrichting verandert. De schaal waarop het ‘jojo-effect’ voorkomt, 
maakt nieuwsgierig naar de mechanismen daarachter. Zien we hierin plafondeffecten? Zijn bewoners de lat na 
een periode van voorspoed hoger gaan leggen en daardoor gedesillusioneerd geraakt? Of zien we een gevolg van 
verslapte beleidsaandacht? 
Verder geven we in de figuren aan of de wijken zich recentelijk beter, hetzelfde of slechter hebben ontwikkeld 
dan we hadden verwacht op basis van de uitkomsten van regressieanalyses, zoals gepresenteerd in de vorige 
paragraaf. Naarmate de feitelijke ontwikkeling van een wijk sterker afwijkt van wat verwacht mocht worden op 
basis van haar specifieke context, neemt de rol van alternatieve verklaringen toe. Ter illustratie, als in wijk A 
meer werkenden en ouderen zijn ingestroomd dan in wijk B, en in wijk A ook nog eens meer grondgebonden en 
koopwoningen beschikbaar zijn gekomen, dan zou daar volgens onze analyses een grotere afname van 
criminaliteit plaats hebben moeten vinden, equis paribus. Blijkt de veiligheid toch sterker verbeterd in wijk B, 
dan scoort wijk B dus boven verwachting goed gegeven haar context. Dit wijst erop dat in wijk B andere 
gunstige mechanismen hebben gespeeld waarnaar wij in dit onderzoek juist nieuwsgierig zijn.  
In figuur A.4 en A.5 is op te zoeken hoe onze vier onderzoekswijken zich hebben ontwikkeld. De leefbaarheid 
en criminaliteit in de Bijlmer K-buurt hebben zich aanhoudend en boven verwachting gunstig ontwikkeld. Ook 
de buurtinzet is er hoger dan gemiddeld. In Slotervaart-West ontwikkelden de leefbaarheid en criminaliteit zich 
ook aanhoudend (respectievelijk sterk en licht) positief, maar alleen voor leefbaarheid is deze ontwikkeling ook 
boven verwachting. De buurtinzet is er lager dan gemiddeld. Nieuwland-West laat een negatieve jojobeweging 
zien voor leefbaarheid: na een verbetering volgde een verslechtering die sterker was dan op basis van de 
wijkkenmerken viel te verwachten. De criminaliteit ontwikkelde zich aanhoudend ongunstig, maar in lichte mate 
en volgens verwachting. De buurtinzet is in Nieuwland-West bovengemiddeld hoog. Vanwege het lage aantal 
respondenten in Kruiskamp hebben wij deze wijk niet in onze analyses en de figuren opgenomen. Bekend is dat 
Kruiskamp in 2012 vroegtijdig van de lijst van 40 aandachtswijken is afgehaald. Men vond het zo goed gaan in 
Kruiskamp dat deze wijk niet langer het stempel aandachtswijk verdiende of nodig zou hebben (Rijksoverheid 
2012). 
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A.6 Lijst van onafhankelijke wijkkenmerken getoetst in regressieanalyses 

 

leefbaarheid in 2005/’06 

ontwikkeling leefbaarheid tussen 2001/’03 en 2005/’06 

ontwikkeling leefbaarheid tussen 2005/’06 en 2011/’12 

criminaliteit in 2005/’06 

ontwikkeling criminaliteit tussen 2001/’03 en 2005/’06 

ontwikkeling criminaliteit tussen 2005/’06 en 2011 

buurtinzet in 2009 

ontwikkeling buurtinzet tussen 2009 en 2011 

ontwikkeling aandeel lage inkomens 2006-2010 

ontwikkeling aandeel beroepsbevolking in loondienst 2006-2010 

ontwikkeling aandeel niet-westerse migranten 2006-2011 

ontwikkeling aandeel 15-19-jarigen 2006-2011 

ontwikkeling aandeel 65-plussers 2006-2011 

ontwikkeling aandeel koopwoningen 1998-2006 

ontwikkeling aandeel koopwoningen 2006-2011 

ontwikkeling aandeel gestapelde woningen 1998-2006 

ontwikkeling aandeel gestapelde woningen 2006-2011 

ontwikkeling aandeel particuliere huurwoningen 2006-2011 

aandeel particuliere huur in 2006 

aandeel gesloopte woningen 1998-2006 

aandeel gesloopte woningen 2007-2010 

aandeel nieuwbouw 1998-2006 

aandeel nieuwbouw 1907-2010 

aandeel verkochte huurwoningen 1998-2006 

aandeel verkochte huurwoningen 2007-2010 

ligging in of nabij stadscentrum 

aandeel vooroorlogse bouw 

aandeel naoorlogse bouw (compact) 

aandeel naoorlogse bouw (grond) 

aandeel groen 

fysieke investeringen in leefbaarheid 2007-2010 CFV (x 1000 euro) 

sociale investeringen in leefbaarheid 2007-2010 CFV (x 1000 euro) 
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Noten 

                                                           
1 Politiemonitor Bevolking (PMB) ’01,’03,’05,’06; Integrale Veiligheidmonitor (VMR) ’09,’11; WoON 
’02,’06,’09,’12..  
2 Dat is gedaan met factoranalyse, waarna goed passende schalen zijn geconstrueerd (Cronbach’s alpha 
leefbaarheid = 0,91, Cronbach’s alpha van criminaliteit = 0,75).  
3 Vanwege de beperkte onderzoekspopulatie zijn de regressieanalyses niet alleen uitgevoerd voor de 
aandachtswijken, maar voor een groter aantal achterstandswijken (die net niet als aandachtswijk zijn 
aangewezen), waarin het aantal respondenten jaarlijks minimaal 10 was (N = 124 postcodegebieden). 
4 De selectie van deze variabelen is gebaseerd op inhoudelijke overwegingen (corporatie-investeringen worden 
bijvoorbeeld meegenomen ondanks insignificantie), op significantie en op het uitsluiten van multicollineariteit. 


