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Bijlage A

Aanvullende analyses

Tabel A.1
Aanvullende verklarende analyses van institutioneel vertrouwen en identificatie, inclusief oordeel over asielen gezinsherenigingsprocedure, 2017-2019 (split half)
institutioneel vertrouwena
identificatieb
b(SE)
b(SE)
duur van de asielprocedure
-0,019 (,037)
0,039 (,128)
verblijfsduur in het azc

-0,063 (,049)

-0,118 (,079)

aantal opvanglocaties

0,006 (,008)

-0,001 (,015)

gewerkt in het azc

-0,001 (,025)

0,093 (,050)

scholing gevolgd in het azc

-0,014 (,025)

0,094 (,051)

tevredenheid met azc

0,003 (,013)

0,018 (,024)

oordeel over asiel- en
gezinsherenigingsprocedures

0,209 (,021)***

0,079 (,041)***

inburgeringsplicht voldaan

-0,006 (,027)

0,067 (,059)

tevredenheid maatschappelijke
begeleiding
tevredenheid met taalcursus

0,037 (,014)***

0,099 (,027)***

0,034 (,011)***

0,084 (,020)***

procedurele rechtvaardigheid

0,173 (,031)***

0,069 (,058)

tevredenheid met instanties

0,072 (,028)***

0,093 (,046)*

wave
constante
R

2

N

0,176 (,042)***
1,326 (,131)***

0,934 (,246)***

0,397
1050

1895/1023

a
Multipele Regressieanalyse.
b
MLE-model.
* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. In alle modellen is gecontroleerd voor geslacht, leeftijd,
opleidingsniveau, aankomstjaar en nareiziger/eerste aanvrager.
Bron: SCP/CBS (NSN’17 en ’19 verrijkt met registergegevens), gewogen gegevens
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Tabel A.2
Verklarende analyse van alternatieve meting vertrouwen (in rechtspraak, media en regering), 2019 (multipele
regressie)
totaal
split half
B (SE)
duur van de asielprocedure

B (SE)

-0,040 (,052)

-0,030 (,065)

verblijfsduur in het azc

0,020 (,043)

-0,033 (,057)

aantal opvanglocaties

0,005 (,007)

0,005 (,010)

gewerkt in het azc

-0,038 (,024)

-0,026 (,032)

scholing gevolgd in het azc

-0,031 (,023)

-0,041 (,031)

tevredenheid met azc

0,030 (,011)***

-0,004 (,016)

oordeel over asiel- en gezinsherenigingsprocedures

0,233 (,027)***

inburgeringsplicht voldaan

0,038 (,025)

-0,006 (,032)

tevredenheid maatschappelijke begeleiding

0,032 (,014)**

0,009 (,018)

tevredenheid met taalcursus

0,032 (,011)***

0,035 (,016)***

procedurele rechtvaardigheid

0,220 (,027)***

0,124 (,037)***

tevredenheid met instanties

0,024 (,024)

0,064 (,033)**

constante

1,989 (,131)***

1,627 (,193)***

R

0,159

0,271

2

N

2143

1050

* = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001. In alle modellen is gecontroleerd voor geslacht, leeftijd,
opleidingsniveau, aankomstjaar en nareiziger/eerste aanvrager.
Bron: SCP/CBS (NSN’17 en ’19 verrijkt met registergegevens), gewogen gegevens
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