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1. Inleiding  

Beleidsmakers benadrukken vandaag het belang van georganiseerde vrijetijdsdeelname, daar 

het bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren (Van de Walle, Cardoen & Bradt, 2013). Zo 

zou participatie aan georganiseerde vrije tijd een positieve rol spelen in de 

identiteitsontwikkeling en zelfstandigheid van jongeren (Dworkin, Larson & Hansen, 2003). 

Georganiseerde vrijetijdsparticipatie zou eveneens de positie van jongeren in de samenleving 

en op de arbeidsmarkt ten goede komen (De Stoop, Debruyne & Van Bouchaute, 2014). 

Zowel in nationaal als internationaal onderzoek wordt echter vastgesteld dat georganiseerde 

vrijetijdsdeelname ongelijk verdeeld is over de bevolking (Dworkin, et al., 2003; Eccles & 

Barber, 2003; Mahoney, 2000; Van de Walle, 2011). Zo zijn jongeren met een 

migratieachtergrond (net als andere groepen die als ‘kwetsbaar’ gezien worden) 

ondervertegenwoordigd in het georganiseerde vrijetijdsaanbod (Smits, 2012 in Roggemans, 

Smits, Spruyt & Van Droogenbroeck, 2013). Het zijn echter net die jongeren waarvan 

aangenomen wordt dat zij het meeste voordeel halen uit deze georganiseerde 

vrijetijdsdeelname (Roets, Cardoen, Bouverne-De Bie & Roose, 2013). Coussée (2006) 

spreekt in dit verband over de ‘toegankelijkheidsparadox’. De non-participatie van deze groep 

jongeren wordt dan ook niet zelden geproblematiseerd en via allerhande strategieën (bv. de 

creatie van (geprofessionaliseerde) toegankelijke en doelgroepgerichte werkvormen die finaal 

bedoeld zijn om jongeren te laten doorstromen naar het ‘gewone’ aanbod) tracht men (vooral 

‘kwetsbare’) jongeren toe te leiden naar het ‘reguliere’, vaak door volwassenen 

georganiseerde, vrijetijdsaanbod (Corijn, Crivit, Loopmans & Mathijssen, 2014; Coussée, 

2006; De Stoop et al., 2014; Roets, Cardoen, Roose & Bouverne-De Bie, 2014). Er wordt in 

dit alles sterk gefocust op de individuele kenmerken van bepaalde bevolkingsgroepen 

(schuldmodel) en dit zelfs soms onafhankelijk van hun leefomstandigheden.   

In ons onderzoek vertrekken we echter vanuit het gezichtspunt dat de vrijetijdsinvulling van 

jongeren niét los kan gezien worden van hun woonomgeving (cf. Ginwright & Cammarota, 

2002; Haudenhuyse, Benetoummi & Al Hauari, 2014; Haudenhuyse, Theeboom & Nols, 
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2012; Sukarieh & Tannock, 2011). Onderzoek wijst immers uit dat de woonomgeving een 

grote invloed kan uitoefenen op de vrijetijdsdeelname van jongeren en dit in het bijzonder 

voor jongeren met een migratieachtergrond (Gordon-Larsen, McMurray & Popkin, 2000; 

James, 2001; Kemperman & Timmermans, 2011; Potwarka, Kaczynski & Flack, 2008; 

Stodolska, Shinew & Acevedo, 2013; Thompson, Rehman & Humbert, 2005). Zowel in 

nationaal als internationaal onderzoek wordt immers beschreven hoe jongeren met een 

migratieachtergrond vaker in achtergestelde buurten (in de stad) wonen, wat hun 

vrijetijdsbesteding in belangrijke mate kan beperken (Elchardus & Smits, 2012; Floyd, 1998; 

Floyd, Bocarro & Thompson, 2008; Stodolska, Shinew, Acevedo & Izenstark, 2011). Floyd 

en Johnson (2002) benadrukken bijvoorbeeld de ongelijke toegang tot (‘natuurlijke’) 

vrijetijdsmogelijkheden (bv. groen, parken, bossen, etc.) in (veelal stedelijke) buurten waar 

veel gezinnen met een migratieachtergrond (alsook lagere inkomensgezinnen) gehuisvest zijn. 

Daarnaast wijzen zij op de aanwezigheid van ‘omgevingsgevaren’ in dergelijke buurten. 

Vanuit dit perspectief is non-participatie niet zozeer een oorzaak dan wel een gevolg van 

sociale uitsluiting.   

 

Geïnspireerd door deze inzichten streven we er in dit hoofdstuk naar om inzicht te verwerven 

in de vrijetijdsbesteding van jongeren met en zonder migratieachtergrond en in mogelijke 

associaties tussen deze vrijetijdsbesteding en hun woonomgeving. Dergelijke inzichten 

kunnen inspiratie leveren voor de vormgeving aan het sociaal-cultureel jeugdbeleid, onder 

meer vanuit de vraag of de huidige strategieën van toeleiding voldoende rekening houden met 

de concrete realiteit waarin vrijetijdskeuzes van jongeren gemaakt worden.   

 

De twee centrale onderzoeksvragen in dit hoofdstuk zijn dan ook: ‘Welke rol speelt het 

hebben van een migratieachtergrond in de vrijetijdsbesteding van jongeren?’ en ‘Welke rol 

spelen buurtkenmerken in de vrijetijdsbesteding van jongeren met en zonder 

migratieachtergrond?’ Wij verkiezen daarbij uitdrukkelijk om te kijken naar zowel de 

georganiseerde als ongeorganiseerde vrije tijd. Door de hoofdzakelijke aandacht voor 

georganiseerde vrije tijd (vanuit de aanname dat vooral deze vorm van vrijetijdsbesteding ten 

goede komt aan het ontwikkelingsverloop van jongeren (cf. Bartko & Eccles, 2003)) is de 

ongeorganiseerde vrije tijd immers grotendeels onontgonnen gebied. Nochtans brengen 

jongeren ook een aanzienlijk deel van hun vrije tijd door in ongeorganiseerd verband en wijst 

onderzoek uit dat ook de ongeorganiseerde vrije tijd jongeren belangrijke 

ontplooiingsmogelijkheden biedt (Cahill, 2000; Cops, 2013).  
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In wat volgt gaan we eerst wat dieper in op de vrijetijdsbesteding van jongeren met en zonder 

migratieachtergrond en de buurtkenmerken die hierop van invloed kunnen zijn. Vervolgens 

staan we stil bij de methodologie van onze studie. We beschrijven de gebruikte variabelen en 

lichten toe hoe we de data verwerkt hebben. Vervolgens rapporteren we de bevindingen op 

basis van onze data uit de JOP-schoolmonitor 2013. In het zesde deel ronden we af met een 

besluit.  

 

2. Vrijetijdsbesteding van jongeren met en zonder 

migratieachtergrond  

In verschillende studies worden verschillen in vrijetijdsbesteding tussen jongeren met en 

zonder migratieachtergrond beschreven. Van den Broek en Keuzenkamp (2008) stellen 

bijvoorbeeld dat jongeren met een migratieachtergrond een smaller repertoire aan 

vrijetijdsactiviteiten hebben dan jongeren zonder migratieachtergrond. Wat betreft de 

georganiseerde vrijetijdsbesteding zouden jongeren met een migratieachtergrond sterker 

vertegenwoordigd zijn in doelgroepenverenigingen, en jongeren zonder migratieachtergrond 

zouden dan weer vaker lid zijn van een culturele, jeugd- en sportvereniging (Elchardus & 

Smits, 2012; Van den Broek & Keuzenkamp, 2008). Wat betreft de ongeorganiseerde 

vrijetijdsbesteding merken Elchardus en Smits (2012), Jokovi (2000) en Van den Broek en 

Keuzenkamp (2008) op dat jongeren met een migratieachtergrond vaker gaan winkelen, vaker 

deelnemen aan activiteiten als rondwandelen in de binnenstad en bezoeken van speeltuinen en 

meer tijd op informele wijze doorbrengen met vrienden en familie. Jongeren met een 

migratieachtergrond zouden ook minder vaak horecabezoeken en culturele activiteiten 

ondernemen, en zouden niet alleen minder vaak lid van een sportvereniging zijn, maar ook 

minder vaak deelnemer aan sport in een ongeorganiseerd verband zijn (Van den Broek & 

Keuzenkamp, 2008).  

 

3. Vrijetijdsbesteding en de woonomgeving  

Onderzoek naar de relatie tussen buurtkenmerken en de vrijetijdsbesteding van adolescenten 

toont aan dat de mate waarin criminaliteit voorkomt in de woonbuurt, de angst voor 

criminaliteit en de sociale cohesie, een uitwerking hebben op de vrijetijdsbesteding van 

adolescenten (Gordon-Larsen et al., 2000; James, 2001; Kemperman & Timmermans, 2011; 

Potwarka et al., 2008; Stodolska et al., 2013; Thompson et al., 2005). Verschillende auteurs 
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geven aan dat het in contact komen met criminaliteit (bv. bij het doen aan sport of bij het zich 

verplaatsen van de ene naar de andere vrijetijdsactiviteit) de sportieve vrijetijdsbesteding van 

adolescenten belemmert (Gordon-Larsen et al., 2000; Stodolska et al., 2013). Gelijkaardige 

resultaten vinden we terug bij Thompson en collega’s (2005) die aangeven dat de bloostelling 

aan criminaliteit een invloed heeft op de vrijetijdskeuzes en -mogelijkheden van adolescenten. 

Niet enkel de mate waarin criminaliteit in de buurt voorkomt, maar ook de angst om 

slachtoffer te worden van criminele daden kan hierbij een rol spelen (Kemperman & 

Timmermans, 2011; Stodolska et al., 2013). Angst zou een grotere rol spelen bij oudere 

tieners (14 tot 18 jaar oud), omdat jongeren in deze leeftijdsgroep zich bewuster zijn van de 

criminaliteitsproblematiek in de buurt en de kans reëler is dat zij slachtoffer worden van een 

criminele daad (Stodolska et al., 2013). Naast leeftijd zijn er ook verschillen naargelang het 

geslacht: waar de angst van jongens gericht is op fysiek geweld, zijn meisjes vooral huiverig 

om slachtoffer te worden van seksueel geweld (Stodolska et al., 2013). Deze 

veiligheidsoverwegingen van adolescenten lijken gevolgen te hebben voor de vrijetijdskeuzes 

die zij maken. Zo beschrijft Stodolska et al. (2013) hoe bezorgdheden van adolescenten een 

invloed hebben op de plaatsen waar adolescenten hun vrije tijd spenderen: deze adolescenten 

zouden eerder de voorkeur geven aan activiteiten die doorgaan thuis, binnen de schoolsetting 

of binnen een georganiseerd verband, daar deze plekken als veiliger worden beoordeeld. 

James (2001) benadrukt dat onveiligheidsgevoelens vooral bij adolescente meisjes ertoe 

leiden dat de vrije tijd bij voorkeur in de eigen slaapkamer wordt doorgebracht. Verder 

illustreren Stodolska en collega’s (2013) hoe de onveiligheidsgevoelens van adolescenten een 

impact kunnen hebben op het tijdstip van de vrijetijdsactiviteiten (bv. sommige adolescenten 

gaven aan enkel te willen deelnemen aan activiteiten die plaats vinden overdag) en het soort 

van activiteiten (individueel of in groep en al dan niet in aanwezigheid van volwassenen) 

waaraan zij wensten te participeren. De impact van criminaliteit en de perceptie van gevaar 

kunnen wel deels opgevangen worden door de aanwezigheid van sociale netwerken in de 

buurt (Stodolska et al., 2013). Wonen in een buurt met een hoge mate van sociale cohesie zou 

dan ook een stimulans vormen voor kinderen om zich autonoom te bewegen doorheen de 

buurt en in interactie te treden met leeftijdsgenoten (Potwarka et al., 2008).  

 

4. Methodologie en gebruikte variabelen  

In deze studie maken we gebruik van een representatieve steekproef van 12- tot 18-jarige 

adolescenten in de eerste, tweede en derde graad van het secundair onderwijs in Vlaanderen. 
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In deze bijdrage baseren we ons op data uit de JOP-schoolmonitor 2013. Met deze monitor 

werden in 2013 in totaal 6,757 adolescenten uit de eerste, tweede en derde graad van het 

secundair onderwijs in Vlaanderen bevraagd. Deze groep biedt een unieke gelegenheid om de 

invloed van buurtkarakteristieken na te gaan, daar Brooks-Gunn en collega’s (1993) aangeven 

dat buurtkarakteristieken belangrijker worden naarmate kinderen ouder worden. Adolescenten 

komen immers in toenemende mate in aanraking met instituties en brengen meer tijd door met 

hun vrienden.   

 

4.1. Variabelen 

4.1.1. Afhankelijke variabelen  

Voor de analyses in deze bijdrage vertrekken we vanuit enkele vragen die peilen naar de 

georganiseerde en ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding van adolescenten. De vragen hebben 

betrekking op verschillende aspecten van georganiseerde en ongeorganiseerde vrije tijd, 

gaande van sport- en jeugdverenigingen tot buiten spelen of op internet gaan als ontspanning. 

Bij de vragen rond de georganiseerde vrijetijdsbesteding hadden de adolescenten de 

mogelijkheid aan te geven of zij nooit of in het verleden lid zijn geweest van een vereniging 

of momenteel passief, actief of organiserend lid zijn van een bepaalde vereniging. De items 

‘nooit lid geweest’ en ‘in het verleden lid geweest’ werden de waarde 0 toegekend (geen 

lidmaatschap) en de items ‘passief, actief of organiserend lidmaatschap’ kregen de waarde 1 

(lidmaatschap). Op basis van de indeling die gehanteerd werd door Van de Walle (2013) 

onderscheiden we vijf grote types van georganiseerde vrije tijd (zie in bijlage tabel 7): sociale 

verenigingen, doelgroepgerichte verenigingen, cultuurverenigingen, jeugdverenigingen en 

sportverenigingen. We construeerden binaire schalen, waarbij een score van 0 verwijst naar 

een adolescent die geen lid is van een bepaald type van georganiseerde vrije tijd en een score 

van 1 verwijst naar een adolescent die wel lid is. Bij de vragen over de ongeorganiseerde vrije 

tijd werd aan de adolescenten gevraagd een score toe te kennen, gaande van 1 (deze activiteit 

heb ik nooit gedaan de voorbije 6 maanden) tot 6 (deze activiteit heb ik de voorbije 6 

maanden dagelijks gedaan). Opnieuw onderscheiden we op basis van de indeling die 

gehanteerd werd door Van de Walle (2013) vijf types van ongeorganiseerde vrije tijd: cultuur, 

vrienden, familie, scherm en sport (zie in bijlage tabel 8). Een somschaal werd op basis van 

deze indeling gecreëerd. De onderstaande tabellen geven een beschrijving van de gecreëerde 

(som-)schalen.  
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Tabel 1. Beschrijving van de vijf types van ongeorganiseerde vrije tijd 

 Cultuur Vrienden Familie Scherm Sport 

#items 7 4 5 4 3 

Min.  0 0 0 0 0 

Max.  100 100 100 100 100 

Gemiddelde  19.59 42.21 49.94 74.96 48.27 

Std. 16.19 21.24 16.33 17.79 22.24 

N 5418 5785 5380 5761 5702 

 

Tabel 2. Beschrijving van de vijf types van georganiseerde vrije tijd 

 Sociale 

verenigingen 

Doelgroep-

gerichte 

verenigingen 

Jeugd- 

verenigingen 

Cultuur- 

verenigingen 

Sport-

verenigingen 

#items 3 3 4 3 1 

Min.  0 0 0 0 0 

Max.  1 1 1 1 1 

Gemiddelde  0.05 0.09 0.25 0.17 0.46 

Std. 0.21 0.28 0.44 0.38 0.50 

N 6464 6345 6008 6476 6416 

 

4.1.2. Onafhankelijke variabelen  

Als onafhankelijke variabelen nemen we migratieachtergrond en buurtgerelateerde variabelen 

mee en controleren we voor sociaal-demografische kenmerken. Uit onderzoek blijkt immers 

dat de vrijetijdsbesteding van adolescenten sterk beïnvloed wordt door socio-demografische 

kenmerken als leeftijd (Stodolska et al., 2013), gender (James, 2001; Sylvia-Bobiak & 

Caldwell, 2006), gezinssamenstelling (Quarmby, Dagkas & Bridge, 2010), scholingsniveau 

van de ouders (Lareau, 2002, 2003) en financiële situatie van het gezin (Sener, Copperman, 

Pendyala & Bhat, 2008). Bij de variabele ‘gezinssamenstelling’ werd aan de adolescent 

gevraagd de woonsituatie te omschrijven. De respondent had daarbij de mogelijkheid aan te 

geven of hij/zij bij beide ouders woont, vooral bij moeder/vader, bij moeder/vader en de 

nieuwe partner, even vaak bij moeder als vader woont (co-ouderschap), zelfstandig of ergens 

anders. Er werd een variabele ‘gezinssamenstelling’ aangemaakt die bestaat uit de categorieën 

‘tweeoudergezin’ en ‘éénoudergezin’. De laatste twee categorieën (‘zelfstandig wonen’ en 

‘nog ergens anders wonen’) werden buiten de analyse gelaten. Bij de variabele ‘hoogste 

opleidingsniveau van de ouders’ werd een onderscheid gemaakt tussen ‘ouders met als 

hoogste opleidingsniveau hoger onderwijs’ en ‘hoogste opleidingsniveau lager of secundair 

onderwijs’. De ‘subjectieve beleving van de financiële situatie’ bevroeg de mate waarin de 

adolescent oordeelde dat het gezin rondkomt met het beschikbare inkomen (een 6-punts 

Likertschaal gaande van ‘zeer gemakkelijk’ tot ‘zeer moeilijk’). De variabele 

‘migratieachtergrond’ bestond uit twee categorieën (adolescenten zonder een 
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migratieachtergrond en adolescenten met een migratieachtergrond) en werd gemeten aan de 

hand van de afkomst van de ouder(s) van de respondent (een adolescent met een 

migratieachtergrond is een adolescent met ten minste één ouder van niet-Belgische afkomst). 

 

Tabel 3. Beschrijving van de socio-demografische variabelen 

Geslacht   

Jongen 3443 (50.9%) 

Meisje  3315 (49.1%) 

Leeftijd   

Gemiddelde 16.08 

SD 1.98 

Familiecontext  

Éénoudergezin  1865 (28.3%) 

Tweeoudergezin  4729 (71.7%) 

Hoogste opleidingsniveau ouders  

Lager of secundair onderwijs  2071 (39.6%) 

Hoger onderwijs  3157 (60.4%) 

Subjectieve beleving van de financiële situatie  

(gemiddelde (standaarddeviatie)) 

4.75 (1.04) 

Migratieachtergrond   

Zonder migratieachtergrond 3945 (59.1%) 

Met migratieachtergrond  2733 (40.9%) 

 

We maakten gebruik van vijf buurtgerelateerde variabelen. De eerste variabele ‘woonplaats’ 

verwees naar de vraag hoe adolescenten hun eigen woonbuurt percipieerden en werd voor de 

analyses teruggebracht naar twee categorieën: ‘stedelijke omgeving’ (items ‘centrumstad’ en 

‘grootstad’) en ‘landelijke omgeving’ (items ‘landelijke of bosrijke omgeving met hoogstens 

enkele huizen’, ‘dorp’ en ‘aan de rand van de stad’). Voor de variabele ‘angst voor 

criminaliteit in de publieke ruimte’ maakten we gebruik van vragen die betrekking hadden op 

de mate waarin men het voorbije jaar bang is geweest om slachtoffer te worden van criminele 

feiten (bv. ‘bang zijn om slachtoffer te worden van lastiggevallen te worden op straat’). Op 

basis van principiële componentenanalyse (varimax rotatie) werden 5 uitspraken (gescoord op 

een 5-punts Likertschaal) geselecteerd voor de constructie van de somschaal ‘angst voor 

criminaliteit in de publieke ruimte’ met een betrouwbaarheid (Cronbach alpha) van 0.89. 

Merk wel op dat deze variabele peilt naar criminaliteit in de publieke ruimte (cf. ‘op straat’), 

wat breder gaat dan de woonbuurt. De variabele ‘perceptie van overlast in de buurt’ werd 

gebaseerd op vragen die peilden naar de mate waarin men van mening was dat bepaalde 

vormen van overlast in de buurt een probleem vormen (bv. ‘ik vind bekladde gevels van 

woningen, deuren, enz. een probleem in mijn buurt’). Op basis van principiële 

componentenanalyse (varimax rotatie) werden 7 uitspraken (gescoord op een 4-punts 

Likertschaal) geselecteerd voor de constructie van de somschaal ‘perceptie van overlast in de 
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buurt’. De somschaal heeft een betrouwbaarheid (Cronbach alpha) van 0.91. Voor de 

variabele ‘sociale cohesie’ maakten we gebruik van 16 uitspraken die betrekking hebben op 

verschillende aspecten van buurtbeleving (bv. ‘onze buurt is een hechte gemeenschap’). Daar 

er verschillende items waren die hoog laadden op verschillende schalen werden op basis van 

principiële componentenanalyse (varimax rotatie) 7 uitspraken (gescoord op een 5-punts 

Likertschaal) geselecteerd voor de constructie van de somschaal ‘sociale cohesie’. De 

somschaal heeft een betrouwbaarheid (Cronbach alpha) van 0.76. Voor een overzicht van de 

geselecteerde items, de factorladingen en de betrouwbaarheid van deze verschillende schalen, 

verwijzen we naar de bijlage. Tot slot werd bij de variabele ‘buurtdiversiteit’ een onderscheid 

gemaakt tussen adolescenten die meenden te wonen in een buurt met bijna allemaal of vooral 

mensen van Belgische afkomst, adolescenten die meenden te wonen in een buurt met bijna 

geen of sommige mensen van Belgische afkomst en adolescenten die meenden te wonen in 

een gemengde buurt.  

 

Tabel 4. Beschrijving van de buurtkenmerken 

Woonplaats   

Stedelijke omgeving  4345 (65.2%) 

Landelijke omgeving  2320 (34.8%) 

Angst voor criminaliteit in de publieke ruimte (gemiddelde) 16.14 

Perceptie overlast (gemiddelde) 27.93 

Sociale cohesie (gemiddelde) 62.11 

Buurtdiversiteit   

Buurt met bijna allemaal of vooral mensen van Belgische afkomst  4737 (71.2%) 

Een gemengde buurt  1001 (15.0%) 

Buurt met bijna geen of weinig mensen van Belgische afkomst 919 (13.8%) 

 

4.2. Analyse 

Multilevel lineaire en logistische regressieanalyses werden uitgevoerd om na te gaan of er 

associaties zijn tussen het hebben van een migratieachtergrond en de georganiseerde en 

ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding van jongeren en daarnaast ook tussen de georganiseerde 

en ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding van jongeren en kenmerken van de buurt waar ze 

wonen. Multilevel modellen waren aangewezen omdat de data geclusterd zijn in scholen en 

dit analysemodel ons toeliet om te controleren voor het effect van de scholen waaruit de 

respondenten afkomstig waren. Allereerst gingen we de impact na van een aantal socio-

demografische kenmerken, met name leeftijd van de jongere, gezinssamenstelling, 

opleidingsniveau van de ouders en subjectieve beleving van de financiële situatie (zoals 

aangegeven door de jongere). Daarnaast verkenden we mogelijke associaties met de 

migratieachtergrond van de participanten. Associaties met de woonbuurtkenmerken, met 
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name woonplaats (stad/platteland), angst voor criminaliteit in de publieke ruimte, perceptie 

van overlast in de woonbuurt, sociale samenhang in de woonbuurt en gepercipieerde 

buurtdiversiteit (samenstelling van de buurt volgens nationaliteit), werden vervolgens 

nagegaan. Tot slot verkenden we een interactie-effect tussen wonen in de stad en 

migratieachtergrond op de afhankelijke variabelen. In de literatuurstudie werd immers 

beschreven hoe jongeren met een migratieachtergrond vaker wonen in (achtergestelde buurten 

in) de stad (cf. Elchardus & Smits, 2012; Floyd, 1998; Floyd et al., 2008; Stodolska et al., 

2011). Om ‘toevallige’ significante bevindingen te vermijden, kiezen we ervoor om het 

significantieniveau op 0.01 te houden.  

De analyses werden uitgevoerd met behulp van de statistische programma’s SPSS en R.  

 

5. Resultaten 

5.1 . Verklarende variabelen voor de georganiseerde vrijetijdsbesteding 

Ten eerste proberen we een antwoord te formuleren op de vraag welke rol 

migratieachtergrond en woonbuurtkenmerken spelen in de georganiseerde vrijetijdsbesteding 

van jongeren, wanneer gecontroleerd wordt voor socio-demografische kenmerken. Hiertoe 

voerden we logistische multilevel regressieanalyses uit voor de verschillende clusters van 

georganiseerde vrijetijdsbesteding: sociale verenigingen, doelgroepgerichte verenigingen, 

jeugdverenigingen, cultuurverenigingen en sportverenigingen. We maakten vijf 

regressiemodellen waarbij telkens één van deze vijf clusters van georganiseerde vrije tijd 

fungeerde als afhankelijke variabele.  

 

Tabel 5. Verklarende factoren van diverse clusters van georganiseerde vrijetijdsbesteding bij 

adolescenten uit het secundair onderwijs in Vlaanderen (niet-gestandaardiseerde 

coëfficiënten) 

 

 Sociale 

verenigingen 

Doelgroep-

gerichte 

verenigingen 

Jeugd-

verenigingen 

 

Cultuur-

verenigingen 

 

Sport 

verenigingen 

 

Onafhankelijke variabelen   

Constant  -0.05 -1.69 1.48 -0.34 1.95** 

Gender (ref.cat.=man) -0.13 -0.32 -0.03 0.89** -0.69** 

Leeftijd -0.26** -0.11 -0.24** -0.28** -0.14** 

Gezinssamenstelling 

(ref.cat.=tweeoudergezin)  

-0.30 -0.43 -0.11 -0.30 -0.40** 

Opleidingsniveau ouders 

(ref.cat=lager of secundair 

onderwijs) 

0.24 -0.37 0.56** 1.05** 0.49** 

Subjectieve beleving van de 

financiële situatie 

-0.01 0.04 0.02 0.17* 0.12* 
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Migratieachtergrond 

(ref.cat.=persoon zonder 

migratieachtergrond) 

1.37 1.51** -0.45* 0.10 -0.24 

Woonplaats 

(ref.cat.=landelijke 

omgeving) 

0.32 0.51 0.33 0.26 0.09 

Angst voor criminaliteit in 

de publieke ruimte 

0.01 -0.0004 0.01 0.01** 0.003 

Perceptie overlast -0.003 0.004 0.003 0.002 0.003 

Sociale cohesie 0.01 0.01 0.01** -0.001 0.007 

Buurt diversiteit (ref.cat.= 

gemengde buurt) 

 

Een buurt met 

bijna allemaal of 

vooral mensen van 

Belgische afkomst  

0.36 -0.56* 0.02 0.38 0.14 

Een buurt met 

bijna geen of 

sommige mensen 

van Belgische 

afkomst  

0.33 -0.21 -0.08 -0.15 -0.26 

Migratieachtergrond* 

woonplaats 

-0.07 -0.04 -0.58 -1.25** -0.36 

Samenvattende gegevens  

N 2569 2569 2569 2569 2569 

*p<.01.**p<.001.  

 

Tabel 5 presenteert voor elk van de vijf clusters de resultaten voor de uitgevoerde multilevel 

logistische regressieanalyse. Een blik op de socio-demografische kenmerken toont dat meisjes 

significant meer deelnemen aan cultuurverenigingen, en significant minder deelnemen aan 

sportverenigingen. Oudere kinderen participeren significant minder aan vrijwel alle 

verenigingsvormen. Kinderen uit éénoudergezinnen nemen significant minder deel aan 

sportverenigingen. Kinderen wiens ouders hoger opgeleid zijn, nemen significant meer deel 

aan jeugd-, cultuur- en sportverenigingen. Verder is er een positief verband tussen de 

financiële situatie als voldoende toereikend beleven en deelname aan cultuur- en 

sportverenigingen.  

De variabele ‘migratieachtergrond’ laat zien dat jongeren met een migratieachtergrond die 

wonen op het platteland (hoofdeffect) significant meer deelnemen aan 

doelgroepenverenigingen.  

Wat betreft de buurtkenmerken zien we dat jongeren die bang zijn om slachtoffer te worden 

van criminele daden in de publieke ruimte, significant meer deelnemen aan 

cultuurverenigingen. Jongeren die een sterke sociale cohesie in de buurt waarnemen, nemen 

significant vaker deel aan jeugdverenigingen. Verder stellen we vast dat jongeren die wonen 

in een buurt met veel mensen van Belgische afkomst, significant minder deelnemen aan 

doelgroepgerichte verenigingen.  
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Tot slot blijkt het interactie-effect tussen wonen in de stad en het hebben van een 

migratieachtergrond significant voor wat betreft deelname aan cultuurverenigingen. De score 

van jongeren met een migratieachtergrond die wonen in de stad op lidmaatschap aan een 

cultuurvereniging is met 0.99 (=0.26+(-1.25)) lager dan jongeren met een migratieachtergrond 

die wonen op het platteland. Met andere woorden, jongeren met een migratieachtergrond die 

wonen in de stad nemen significant minder deel aan cultuurverenigingen dan jongeren met 

een migratieachtergrond die wonen op het platteland.  

 

5.2. Verklarende variabelen voor de ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding  

Zoals aangegeven zijn we in deze bijdrage niet enkel geïnteresseerd in de georganiseerde 

vrijetijdsbesteding, maar hebben we ook aandacht voor de ongeorganiseerde 

vrijetijdsactiviteiten van jongeren. Hiertoe voeren we lineaire multilevel regressies uit voor de 

verschillende clusters van ongeorganiseerde vrije tijd: cultuurgerelateerde activiteiten, 

vrienden, familie, schermgerelateerde activiteiten en sportgerelateerde activiteiten. We maken 

vijf multilevel modellen waarbij telkens één van deze vijf clusters fungeert als afhankelijke 

variabele.  

 

Tabel 6. Verklarende factoren van diverse clusters van ongeorganiseerde vrijetijdsbesteding 

bij adolescenten uit het secundair onderwijs in Vlaanderen (niet-gestandaardiseerde 

coëfficiënten) 

 Cultuur Vrienden  Familie Scherm Sport 

Onafhankelijke variabelen   

Constant  24.65** -23.28** 44.38** 45.21** 57.45** 

Gender (ref.cat.=man) 0.73 -3.61** 2.86** 4.99** -12.23** 

Leeftijd -1.00** 3.15** -1.06** 0.75** -0.63* 

Gezinssamenstelling  

(ref.cat.=tweeoudergezin) 

-1.65* 3.91** -1.96* 1.34 -3.45** 

Opleidingsniveau ouders 

(ref.cat=lager of secundair 

onderwijs) 

3.35** -0.05 -0.30 2.31** 1.81 

Subjectieve beleving van de 

financiële situatie  

-0.10 1.28* 1.32** 0.56 0.99 

Migratieachtergrond 

(ref.cat.=persoon zonder 

migratieachtergrond) 

2.19* 0.001 0.41 -2.68* 0.08 

Woonplaats (ref.cat.=landelijke 

omgeving) 

2.04 1.64 0.40 1.01 -0.42 

Angst voor criminaliteit in de 

publieke ruimte 

0.09** 0.09* 0.03 0.10** 0.07 

Perceptie overlast 0.01 0.02 0.02 -0.01 0.05* 

Sociale cohesie 0.09** 0.20** 0.21** 0.12** 0.22** 

Buurt diversiteit (ref.cat.= een 

gemengde buurt) 
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Een buurt met bijna 

allemaal of vooral 

mensen van Belgische 

afkomst  

-0.10 -1.47 -1.62 -1.36 -0.57 

Een buurt met bijna 

geen of sommige 

mensen van Belgische 

afkomst  

-0.24 0.66 -2.33 0.40 -0.67 

Migratieachtergrond* 

woonplaats 

-2.39 -3.92 1.01 -1.24 -1.90 

Samenvattende gegevens  

N 2569 2569 2569 2569 2569 

*p<.01.**p<.001.  

 

Tabel 6 presenteert voor elk van de vijf clusters de resultaten voor de uitgevoerde 

regressieanalyses.  

Wanneer we kijken naar de socio-demografische kenmerken zien we dat meisjes significant 

minder deelnemen aan activiteiten die vallen onder ‘vrienden’ en ‘sport’, en significant meer 

deelnemen aan activiteiten die vallen onder ‘familie’ en ‘scherm’. Oudere jongeren nemen 

significant minder deel aan activiteiten die vallen onder ‘cultuur’, ‘familie’ en ‘sport’, en 

significant meer deel aan activiteiten die vallen onder ‘vrienden’ en ‘scherm’. Kinderen wiens 

ouders hoger opgeleid zijn, nemen significant meer deel aan activiteiten die vallen onder 

‘cultuur’ en ‘scherm’. Kinderen die de financiële situatie als meer toereikend beleven, nemen 

significant meer deel aan activiteiten samen met vrienden en familie.  

Wanneer we vervolgens kijken naar migratieachtergrond zien we dat jongeren met een 

migratieachtergrond die wonen op het platteland (hoofdeffect) significant meer deelnemen 

aan culturele activiteiten, en significant minder deelnemen aan schermgerelateerde 

activiteiten.  

Wat betreft de buurtkenmerken zien we dat jongeren die aangeven bang te zijn om het 

slachtoffer te worden van criminele daden in de publieke ruimte, significant meer deelnemen 

aan activiteiten die vallen onder ‘cultuur’, ‘vrienden’ en ‘scherm’. Jongeren die overlast in de 

woonbuurt waarnemen, nemen significant meer deel aan sportgerelateerde activiteiten. 

Jongeren die een sterke sociale cohesie in de buurt waarnemen, nemen significant meer deel 

aan alle vormen van ongeorganiseerde vrije tijd. 

De interactie-effecten tussen wonen in de stad en het hebben van migratieachtergrond blijken 

niet significant te zijn.  
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6. Besluit  

We vertrokken in deze bijdrage vanuit de vaststelling dat het ‘toeleidingsdiscours’ sterk 

focust op de participatie van jongeren met een migratieachtergrond aan de georganiseerde 

vrije tijd, zonder rekening te houden met de concrete realiteit waarbinnen de 

vrijetijdsbesteding van jongeren vorm krijgt (Haudenhuyse et al., 2014). Nochtans wijst zowel 

nationaal als internationaal onderzoek erop dat de vrije tijd van jongeren – en dan vooral van 

jongeren met een migratieachtergrond – sterk beïnvloed wordt door de woonomgeving. Deze 

bijdrage vertrok dan ook vanuit de nood aan meer inzicht in de vrijetijdsbesteding van 

jongeren met en zonder migratieachtergrond en in de rol van de woonomgeving in de 

vrijetijdsbesteding van jongeren. 

Onze bijdrage ondersteunt de vaststelling uit eerder onderzoek dat er verschillen zijn in de 

vrijetijdsbesteding van jongeren met en zonder migratieachtergrond. Zo stellen we, net als in 

de literatuurstudie, dat jongeren met een migratieachtergrond vaker deelnemen aan 

doelgroepenverenigingen en minder aan jeugdverenigingen (Elchardus & Smits, 2012; Van 

den Broek & Keuzenkamp, 2008). Daarnaast stellen we vast – eveneens in lijn met eerder 

internationaal onderzoek – dat de woonbuurt een rol speelt in het verklaren van verschillen in 

de vrijetijdsbesteding van jongeren. Zo spelen in het bijzonder angst voor criminaliteit en 

sociale cohesie in de woonbuurt een grote rol in de vrijetijdsbesteding van adolescenten. 

Jongeren die aangeven vaak bang te zijn om geconfronteerd te worden met criminaliteit 

kiezen meer voor vrijetijdsactiviteiten in een veilige, afgeschermde omgeving en activiteiten 

in de aanwezigheid van vrienden. Jongeren die de buurt als sociaal samenhangend 

beoordelen, participeren meer in jeugdverenigingen en nemen ook meer deel aan alle vormen 

van ongeorganiseerde vrije tijd. Een hypothese voor dit laatste element is dat jongeren die in 

buurten wonen met een sterke sociale cohesie meer tevreden zijn over hun woonbuurt en het 

daarom fijn vinden om in hun nabije woonomgeving te vertoeven. Het is ook mogelijk dat er 

in dergelijke buurten, waar jongeren meer contact hebben met elkaar, een groter aanbod aan 

vrijetijdsactiviteiten is en/of een grotere verspreiding van informatie is over geplande 

vrijetijdsactiviteiten (bv. zelfgeorganiseerde voetbalwedstrijden in de buurt).  

Opmerkelijk is dat het effect van woonbuurtkenmerken, zoals angst voor criminaliteit en 

sociale cohesie, sterker is voor ongeorganiseerde dan voor georganiseerde 

vrijetijdsactiviteiten. Dit kan te maken hebben met het feit dat we gevraagd hebben naar 

gepercipieerde woonbuurtkenmerken. Kaal en collega’s (2008) wijzen er echter op dat er geen 

consensus over het begrip ‘buurt’ bestaat en dat de door de bewoners gepercipieerde buurt 
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doorgaans kleiner is dan de administratieve aggregatiegebieden (Kaal et al., 2008). Indien 

onze participanten een kleiner gebied in aanmerking hebben genomen bij het beantwoorden 

van de vragen en de door hen gepercipieerde buurt nauwelijks groter is dan de directe 

woonomgeving (cf. Wassenberg, Arnoldus, Goetgeluk, Penninga & Reinders, 2006), is het 

niet verwonderlijk dat we een groter effect vaststellen van woonbuurtkenmerken bij de 

ongeorganiseerde dan bij de georganiseerde vrije tijd. In tegenstelling tot ongeorganiseerde 

vrijetijdsactiviteiten zoals televisie kijken, bij vrienden op bezoek gaan, enz. die doorgaans in 

de nabijheid van het huis plaatsvinden, vinden georganiseerde vrijetijdsactiviteiten zoals de 

sportclub, de muziekschool, enz. eerder plaats op verschillende locaties verspreid over een 

groter gebied (Torrance, 1998). Omdat de eenheden waarmee gerekend wordt een belangrijke 

invloed kunnen hebben op de gevonden resultaten, dienen we voorzichtig te zijn met de 

algemene conclusie dat de omgeving slechts een marginale rol speelt in het verklaren van de 

georganiseerde vrijetijdsbesteding van adolescenten.  

De veronderstelling dat de woonbuurt een rol speelt in de georganiseerde vrije tijd en de 

vaststelling dat de woonbuurt een rol speelt in de ongeorganiseerde vrije tijd, roepen vragen 

op bij het huidige toegankelijkheidsdiscours en meer specifiek de wijze waarop men 

kwetsbare jongeren, zoals jongeren met een migratieachtergrond, verantwoordelijk stelt voor 

hun niet-deelname aan het vrijetijdsaanbod. We kunnen hierbij de vraag stellen of er op die 

manier niet voorbij gegaan wordt aan de wooncontext waarin de vrijetijdsbesteding van 

jongeren tot stand komt. Onze studie maakt immers duidelijk dat non-participatie wel degelijk 

een gevolg, eerder dan een oorzaak, van sociale uitsluiting kan zijn (De Stoop et al., 2014). 

Dit betekent dat in dergelijk beleid de aanpak van structurele problemen in bepaalde 

woonomgevingen centraal zal moeten staan. Beleidsmakers kunnen initiatieven nemen tot het 

behoud en versterken van sociale cohesie in buurten, daar het mogelijk is dat hier een 

stimulerende invloed vanuit gaat. Dit kan door het creëren van plekken waar jongeren en 

volwassenen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten. Ook kan nagedacht worden over 

strategieën om het (subjectief) veiligheidsgevoel in de publieke ruimte te verhogen, daar het 

onderzoek laat zien dat het mogelijk is dat dergelijke bezorgdheden de vrijetijdsbesteding van 

jongeren ‘beperkt’ (cf. het jongeren ertoe aanzet om in een beschermende context de vrije tijd 

door te brengen). Dit kan ervoor zorgen dat de verschillende vormen van georganiseerde en 

ongeorganiseerde vrije tijd voor jongeren ook bruikbaar zijn, omdat er rekening gehouden 

wordt met de mogelijkheden die zij en hun gezin hebben (Van de Walle & Bouverne-De Bie, 

2012), mogelijkheden die in het algemeen sterk afhankelijk zijn van de woonomgeving (De 

Visscher, 2008). Dergelijke aanbevelingen moeten niet opgevat worden als nieuwe 
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‘strategieën’ om bepaalde doelgroepen toe te leiden tot het (georganiseerde) vrijetijdsaanbod: 

ze moeten wel gelezen worden als een poging tot het wegwerken van structurele 

uitsluitingsmechanismen in de mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding van jongeren.  

Bovendien moeten we er ook op wijzen dat onze analyses duiden op een samenhang tussen 

buurtkenmerken en vrijetijdsbesteding, maar waarbij we geenszins uitspraken kunnen doen 

over de causaliteit. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat het verkiezen van activiteiten 

binnenshuis een grotere bezorgdheid over criminaliteit in de hand werken. Cops (2013) en 

Prezza en collega’s (2005) stellen immers dat hoe meer jongeren hun vrije tijd op 

ongestructureerde wijze in de publieke ruimte doorbrengen hoe minder angst voor 

criminaliteit zij rapporteren. De relaties tussen angst voor criminaliteit en de 

vrijetijdsbesteding van adolescenten lijken dus in verschillende richtingen te gaan. Hetzelfde 

geldt voor het verband tussen sociale cohesie en de vrijetijdsbesteding: het is mogelijk dat het 

op ongeorganiseerde wijze doorbrengen van vrije tijd zorgt voor een grotere ervaring van 

sociale cohesie in de buurt. Er is dan ook nood aan verder (kwalitatief) onderzoek om te 

weten hoe we de samenhang tussen buurtkenmerken en de vrijetijdsbesteding van jongeren 

kunnen begrijpen. In dergelijk kwalitatief onderzoek zal het belangrijk zijn inzicht te krijgen 

in de omvang van de buurt vanuit het perspectief van de jongeren zelf en van hun ouders 

(Kaal et al., 2008). Om meer inzicht te krijgen in hoe de buurt de vrijetijdsbesteding van 

jongeren beïnvloedt, is het hierbij aangewezen om eerder te focussen op hoe jongeren hun 

vrije tijd beleven dan op hoe zij hun vrije tijd besteden (cf. Berten & Piessens, 2014). Tot slot 

is verder onderzoek vereist naar drempels (in de woonomgeving) tot ongeorganiseerde 

vormen van vrije tijd. In deze studie stelden we immers vast dat jongeren ook in de 

ongeorganiseerde vrije tijd geconfronteerd kunnen worden met bepaalde 

uitsluitingsmechanismen. Dit is vernieuwend in die zin dat in beleid en onderzoek – in het 

licht van de toegankelijkheidsdiscussie - steeds sterk gefocust werd op barrières tot 

georganiseerde vrije tijd.  
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Bijlagen 

Tabel 7. Overzicht types georganiseerde vrije tijd  

Type van georganiseerde vrije tijd 

Sociale 

verenigingen 

Vereniging die anderen helpt (o.a. Rode Kruis, Broederlijk Delen, …) 

Verenigingen of actiegroepen rond milieu, dierenrechten of duurzame voeding (o.a. 

WWF, Greenpeace, Natuurpunt, EVA, Voedselteams,…) 

Verenigingen of actiegroepen rond de Derde Wereld, vrede, mensenrechten of 

antiracistische organisaties (o.a. 11-11-11, Amnesty, Liga voor de mensenrechten, 

KifKif, Forum voor vredesactie, …) 

Doelgroepgerichte 

verenigingen 

Allochtone jeugdverenigingen, zelforganisaties van migranten (o.a. Turkse verenigingen, 

Marokkaanse verenigingen, Afrikaanse verenigingen,…)  

Religieuze of levensbeschouwelijke verenigingen (o.a. Moskeevereniging, 

Humanistische Jongeren, Plus-werking, JoKri,…)  

Tienerwerking, meisjeshuis, jeugdwelzijnswerking of werking voor kansarme jeugd (o.a. 

van Kras, Jong vzw, jeugdwerking Elegast Dam, Habbekrats, JES vzw, Centrum 

Kauwenberg, ’t Leebeekje, Leo, Arktos, Recht-op,…)  

Jeugdverenigingen Speelplein, grabbelpas/Swappas, Roefel… of andere gemeentelijke 

jeugdwerkinitiatieven  

Jeugdbeweging of jongerenbeweging (o.a. Scouts, Chiro, KAJ, KSA, KLJ, JNM, …) 

Jeugdhuis of jeugdclub  

Cultuur-

verenigingen 

Jongerenafdeling van een mutualiteit (o.a. Kazoe, Joetz, …)  

Deeltijds kunstonderwijs. Muziekschool, tekenacademie, beeldende kunst, toneel, dans, 

woordkunst… (na de schooluren)  

Sport Sportverenigingen, sportclubs 

 

Tabel 8. Overzicht types ongeorganiseerde vrije tijd  

Type van ongeorganiseerde vrije tijd 

Cultuur  Culturele uitstappen, cultuurbezoek (vb. naar toneel, theater, museum, boekvoordracht… 

gaan) 

Actief deelnemen aan workshops, cursussen of evenementen rond dans, muziek, nieuwe 

media, kunst, etc. 

Naar een cultuur-, buurt- of wijkcentrum gaan 

Naar buurtfeesten, stadsfeesten en/of gratis optredens gaan (o.a. Brussels gekleurd, 

Vlaanderen feest!, autoloze zondagen…) 

Creatieve hobby’s (muziekinstrument bespelen, muzieksamples maken, schilderen, 

fotografie,..) 

Vrijwilligerswerk doen (bv. klusjes voor bejaarde buren, initiatieven op school helpen 

organiseren, je inzetten voor goede doelen…) 



20 
 

Een boek of strip lezen als ontspanning 

Vrienden  Naar een fuif, discotheek, club of feestje gaan 

Langs gaan bij vrienden of samen iets met vrienden doen 

Vrienden ontmoeten op straat, op pleinen, in de stad, … 

Afspreken of dingen doen met je lief/partner 

Familie  Samen met het gezin vrijetijdsactiviteiten doen buitenshuis (wandelen, naar de film, 

samen sporten, uit eten gaan, naar een pretpark…) 

Samen met het gezin thuis vrijetijdsactiviteiten doen (spelletjes spelen, tv kijken, op het 

terras zitten, hobby’s uitoefenen...) 

Op bezoek gaan bij familieleden  

Naar familiefeesten gaan  

Klusjes thuis/huishoudelijke taken (gras afmaaien, kuisen, opruimen, afwassen,…) 

Scherm Op internet gaan als ontspanning (niet voor huiswerk, niet om uren van de bus op te 

zoeken,…) 

Met vrienden sms’en, bellen, chatten of skypen 

Op internet gaan om huiswerk te maken 

TV/DVD kijken (ook films, series op computer) 

Sport  Sporten (ook fitness, powertraining, skaten…) 

Opgelet: de sportles op school telt niet mee 

Naar een sportwedstrijd gaan kijken 

Buiten spelen/sporten, wandelen of picknicken 

 

Tabel 9. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘angst voor criminaliteit in de publieke 

ruimte’ 

Items Ladingen 

Hoe vaak ben je tijdens het voorbije jaar bang geweest om overvallen of bedreigd te worden op 

straat 

0.92 

Hoe vaak ben je tijdens het voorbije jaar bang geweest om op straat aangevallen te worden door 

iemand die je niet kent 

0.89 

Hoe vaak ben je tijdens het voorbije jaar bang geweest om lastiggevallen te worden op straat 0.86 

Hoe vaak ben je tijdens het voorbije jaar bang geweest om het slachtoffer te worden van 

diefstal van je GSM, MP3-speler, … 

0.76 

Hoe vaak ben je tijdens het voorbije jaar bang geweest om het slachtoffer te worden van een 

inbraak bij je thuis 

0.73 

Eigenwaarde 3.48 

Verklaarde variantie 0.70 

Cronbach alpha 0.89 

N 5498 
 

Tabel 10. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘perceptie overlast in de buurt’ 

Items Ladingen 

In welke mate vind jij dat deze gebeurtenis een probleem vormt in jouw buurt: mensen worden 

lastiggevallen of bedreigd op straat 

0.90 

In welke mate vind jij dat deze gebeurtenis een probleem vormt in jouw buurt: iemand verkoopt 

drugs (hasj, wiet,…) op straat 

0.86 

In welke mate vind jij dat deze gebeurtenis een probleem vormt in jouw buurt: kapotte bus-, 

tram- of metrohokjes 

0.85 

In welke mate vind jij dat deze gebeurtenis een probleem vormt in jouw buurt: ruziënde 

buurtbewoners op straat 

0.83 

In welke mate vind jij dat deze gebeurtenis een probleem vormt in jouw buurt: op het voetpad 

en de pleintjes ligt veel afval  

0.81 

In welke mate vind jij dat deze gebeurtenis een probleem vormt in jouw buurt: bekladde gevels 

van woningen, deuren, enz. (graffiti) 

0.81 

In welke mate vind jij dat deze gebeurtenis een probleem vormt in jouw buurt: groepjes 0.58 
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rondhangende jongeren 

Eigenwaarde 4.61 

Verklaarde variantie 0.66 

Cronbach alpha 0.91 

N 6485 

 

Tabel 11. Ladingen en betrouwbaarheid van de schaal ‘sociale cohesie’ 

Items  Ladingen 

De meeste mensen in mijn buurt vertrouwen elkaar  0.80 

In mijn buurt gaan jongeren en volwassenen op een prettige manier met elkaar om 0.78 

Onze buurt is een aangename plaats om te leven 0.74 

Onze buurt is een hechte gemeenschap 0.71 

Als ik in mijn straat woon, herken ik de mensen die in mijn buurt wonen  0.66 

Als jongeren waar ik woon iets verkeerd doen, dan worden ze daarop aangesproken door de 

volwassen buurtbewoners 

0.47 

In de buurt waar ik woon ken ik alle gevaarlijke en onveilige plekken 0.37 

Eigenwaarde 3.08 

Verklaarde variantie 0.44 

Cronbach alpha 0.76 

N 5994 

 


