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Voorwoord

In de midterm review van het Veiligheidsprogramma, zoals dat door de kabinetten-
Balkenende I, II en III wordt uitgevoerd, is een onderzoek naar de determinanten 
van onveiligheidsbeleving aangekondigd (tk 2004/2005). Het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp) heeft op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (bzk), Justitie, en Verkeer en Waterstaat (V&W) dit onderzoek 
uitgevoerd en de voor u liggende publicatie is daarvan het resultaat.

Het belangrijkste doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de onveilig-
heidsgevoelens van burgers en de wijze waarop deze gevoelens tot stand komen. 
Ter verklaring van deze gevoelens hebben de onderzoekers op basis van de weten-
schappelijke literatuur op dit terrein een conceptueel model ontwikkeld. Om de 
empirische houdbaarheid van het model te toetsen zijn in de volgende fase van het 
onderzoek secundaire analyses uitgevoerd op al bestaande databestanden. Deze 
publicatie moet – aangezien de beschikbare gegevens op een aantal aspecten belang-
rijke tekortkomingen laten zien – vooral gezien worden als een eerste stap op de weg 
naar een beter inzicht in de mechanismen die aan onveiligheidsgevoelens ten grond-
slag liggen. Dat is met name van belang indien we de maatregelen die overwogen 
of getroffen worden om de onveiligheidsbeleving te verminderen, willen toetsen of 
verbeteren.

De auteurs danken de leden van de begeleidingscommissie voor hun inbreng bij het 
tot stand komen van deze publicatie: prof. dr. J.C.J. Boutellier (voorzitter), mr. A.C.E. 
Clijnk (Justitie), drs. G.B. Hermans (V&W/Adviesdienst Verkeer en Vervoer (avv)), 
drs. J.H.P. Bos (bzk), drs. M.M. Schreuders (Justitie) en drs. F. Willemsen (Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (wodc)).

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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Samenvatting

Het ‘bevorderen van een veiliger samenleving’ is één van de centrale doelstellingen 
van het veiligheidsbeleid van de kabinetten-Balkenende I, II en III (tk 2002/2003: 17). 
De feitelijke criminaliteit en overlast moeten afnemen, en daarnaast moet de burger 
zich aanmerkelijk veiliger gaan voelen. In de midterm review van het programma 
Naar een veiliger samenleving (tk 2004/2005) is door de ministers van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties (bzk) en Justitie aangekondigd dat onderzoek 
zal worden verricht naar mogelijkheden om de onveiligheidsgevoelens van burgers 
te beïnvloeden. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) heeft op verzoek van de 
ministeries van bzk, Justitie, en Verkeer en Waterstaat (V&W) een dergelijke studie 
verricht. In de eerste plaats dient dit onderzoek inzicht te geven in de onveiligheids-
gevoelens van burgers en in de wijze waarop deze gevoelens tot stand komen. Om 
deze gevoelens te verklaren is een conceptueel model ontwikkeld. Op basis van 
beschikbare gegevens is een eerste toets uitgevoerd om de empirische houdbaarheid 
van het model na te gaan. Hierbij wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de 
eventuele tekortkomingen van de gebruikte gegevens en de wijze waarop die tekort-
komingen in de toekomst (deels) kunnen worden weggenomen. In de tweede plaats 
worden op basis van de bevindingen zo concreet mogelijke aanbevelingen gedaan 
over de wijze waarop gevoelens van onveiligheid kunnen worden beïnvloed. Twee 
onderzoeksvragen staan in deze publicatie centraal.

Welke aspecten van gevoelens van onveiligheid zijn in Nederland empirisch te 
onderscheiden en wat weten we over de omvang en ontwikkeling van deze gevoelens?
De term ‘onveiligheidsbeleving’ wordt gebruikt voor een veelheid aan emoties, opvat-
tingen en opinies, bijvoorbeeld de angst slachtoffer te worden, de inschatting van 
de kans op slachtofferschap en de bezorgdheid over de wijze waarop de criminaliteit 
zich ontwikkelt. Om de gevoelens van onveiligheid te beschrijven hebben we in deze 
publicatie in de eerste plaats een onderscheid gemaakt tussen individueel en maat-
schappelijk. Bij sommige gevoelens staat de persoonlijke situatie centraal, terwijl 
andere gevoelens meer verwijzen naar bezorgdheid over criminaliteit als maatschap-
pelijk verschijnsel. In de tweede plaats hebben we een onderscheid gemaakt tussen 
cognitief en affectief. Gevoelens met een sterk cognitieve component hebben betrek-
king op de realiteit, terwijl gevoelens met een sterk affectieve component betrekking 
hebben op criminaliteit; hiertoe behoort de vrees zelf slachtoffer te worden. In Neder-
land worden uiteenlopende gevoelens van onveiligheid vastgesteld, zoals we in deze 
publicatie hebben laten zien, en deze schetsen een verschillend beeld van de wijze 
waarop burgers onveiligheid beleven. Voor zover er gegevens over de tijd beschikbaar 
zijn, wijzen deze erop dat burgers zich in toenemende mate veilig voelen.
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10 Samenvatting

Steeds vaker wordt het belang benadrukt om een conceptueel onderscheid te maken 
tussen sterk affectieve angstgevoelens (bijvoorbeeld bang zijn om slachtoffer te 
worden) en sterk cognitieve angstgevoelens (zoals de inschatting die mensen maken 
van de kans om zelf slachtoffer te worden), waarbij de sterk cognitieve gevoelens 
verondersteld worden causaal vooraf te gaan aan de sterk affectieve gevoelens. Het 
idee hierachter is dat signalen uit de omgeving via een cognitief verwerkingsproces 
worden ‘vertaald’ naar een risico-inschatting om slachtoffer te worden van crimina-
liteit en dat deze inschatting resulteert in een bepaalde angst voor criminaliteit. Bij 
het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag sluiten we hierbij aan. Risicoper-
ceptie is daarmee geen aspect van het te verklaren verschijnsel, maar onderdeel van 
de verklaring van angst voor criminaliteit.

Op welke wijze kunnen angstgevoelens worden verklaard en wat zijn de belangrijkste 
determinanten?
Op basis van algemene theorieën om angstgevoelens te verklaren en eerder onder-
zoek op dit terrein hebben we een conceptueel model opgesteld. Om de empirische 
houdbaarheid van het conceptuele model na te gaan hebben we een eerste toets uit-
gevoerd waarbij gebruik is gemaakt van de Politiemonitor Bevolking (pmb) uit 2004 
en 2005. Hiermee hebben we ons vooral gericht op niet-specifi eke angstgevoelens. 
Dat betekent dat wanneer mensen aangeven dat zij zich onveilig voelen, dat kan zijn 
omdat ze angst voor criminaliteit hebben, bang zijn in het donker, angst hebben 
voor vreemden of het onprettig vinden om alleen te zijn. In 2004 en 2005 gaf ruim 
een kwart (28%) van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder aan zich weleens 
onveilig te voelen. Vrouwen en slachtoffers (vooral van geweld) voelen zich relatief 
onveilig. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, voelen oudere vrouwen (65 jaar 
en ouder) zich relatief veilig; het zijn juist jonge vrouwen (15-24 jaar) die zich relatief 
onveilig voelen.

Vooral van algemene angstgevoelens weten we niet waarop deze precies betrek-
king hebben. Interessanter is het daarom om te kijken naar angstgevoelens op spe-
cifi eke locaties en tijdstippen. Aan de 28% ondervraagden die aangaven zich weleens 
onveilig te voelen, is ook gevraagd of zij zich op bepaalde locaties – in eigen huis, op 
straat in de eigen buurt, in het winkelgebied/centrum in de buurt, in het openbaar 
vervoer en rondom uitgaansgelegenheden – en op bepaalde tijdstippen – overdag 
(wanneer het licht is) en ’s avonds (wanneer het donker is) – onveilig voelen. Het 
meest veilig voelen mensen zich overdag in hun directe woonomgeving: bijna 95% 
voelt zich dan thuis veilig en ruim 85% op straat in de buurt. Het minst veilig voelen 
mensen zich ’s avonds buiten de eigen woonomgeving. Ongeveer twee derde voelt 
zich dan in het openbaar vervoer of rondom uitgaansgebieden weleens onveilig.

Het is hierbij belangrijk zich te realiseren dat een deel van de bevolking zich niet 
op bepaalde locaties begeeft; deze mensen zijn op die specifi eke locaties dus ook niet 
bang. We hebben verschillende aanwijzingen gevonden dat dit vermijdingsgedrag 
gerelateerd is aan angstgevoelens: het zijn relatief angstige mensen die zich ’s avonds 
niet op de onderscheiden locaties begeven. Overigens wijst niet al het vermijdings-
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11Samenvatting

gedrag op angstgevoelens. Soms wordt met vermijdingsgedrag, zoals omrijden of 
omlopen, rekening gehouden met onveilige situaties, maar weerhoudt dit mensen 
niet om zich toch op bepaalde locaties te begeven. De informatie die we hebben over 
de angstgevoelens op specifi eke locaties en tijdstippen is – door de vraagstelling in 
de PMB – alleen beschikbaar voor ondervraagden die zich weleens algemeen onveilig 
voelen én zich weleens op de desbetreffende locaties begeven op de onderscheiden 
tijdstippen. Dit betekent dat we van ruim 70% van alle ondervraagden geen gegevens 
hebben over hun angstgevoelens op specifi eke locaties en tijdstippen. De bevindingen 
hebben daardoor betrekking op een selectieve groep uit de Nederlandse bevolking.

Voor angstgevoelens in de woonomgeving konden we het opgestelde conceptuele 
model uitgebreid toetsen, omdat we naast informatie over individuele kenmerken 
ook gegevens tot onze beschikking hebben over de perceptie die mensen hebben van 
de criminaliteit en overlast in hun eigen buurt, en gegevens over de omgeving waarin 
mensen wonen (weliswaar voor een selectieve groep). Zowel de risicoperceptie als 
de sociale context waarin mensen wonen, bleek relevant. Vooral het percentage 
niet-westerse allochtonen is een belangrijke determinant van onveiligheidsgevoe-
lens, maar ook het tempo waarin buurten van ‘kleur’ zijn veranderd. Hoe sneller het 
percentage allochtonen toeneemt, hoe onveiliger mensen zich voelen. Verder is de 
mate van verloedering relevant voor angstgevoelens. Daarnaast hebben we duidelijk 
gemaakt dat de effecten van bepaalde individuele kenmerken gerelateerd zijn aan 
de woonomgeving: bepaalde bevolkingsgroepen wonen in buurten met specifi eke 
kenmerken die angstgevoelens vergroten. Dit geldt vooral voor lager opgeleiden, 
niet-westerse allochtonen en fl atbewoners.

Voor angstgevoelens buiten de woonomgeving – in winkelcentra, in het openbaar 
vervoer en in uitgaansgebieden – konden we het conceptuele model minder uitge-
breid toetsen. Van deze locaties hadden we geen informatie over de sociale context 
en ook niet over de risicoperceptie. Maar net als bij de angstgevoelens in de directe 
woonomgeving bleken ook hier sekse, leeftijd en slachtofferervaringen belangrijke 
individuele voorspellers.

Het conceptuele model dat we hebben opgesteld, lijkt gezien onze bevindingen 
bruikbaar voor vervolgonderzoek. Bij het nagaan van de empirische houdbaarheid 
van het model hebben we echter belangrijke tekortkomingen geconstateerd in de 
beschikbare gegevens, waardoor we het conceptuele model slechts gedeeltelijk 
hebben kunnen toetsen. Gegeven de doelstelling van dit onderzoek was de pmb 
echter het meest geschikt: het bevat een uitgebreide meting van onveiligheids-
gevoelens, gecombineerd met informatie over mogelijke determinanten van deze 
gevoelens en de mogelijkheid om andere databronnen aan de pmb te koppelen via de 
postcode van de ondervraagden. De belangrijkste tekortkoming van de pmb is dat 
de onveiligheidsgevoelens nogal algemeen zijn gemeten, waardoor onduidelijk is in 
welke mate het om angst voor criminaliteit gaat. Daarnaast levert de vraagstelling 
zelf enkele problemen op doordat de vragen over angstgevoelens op specifi eke loca-
ties en tijdstippen slechts aan een beperkte groep ondervraagden zijn gesteld en niet 
altijd even duidelijk is wat de consequenties van deze selectie zijn. Tot slot ontbreekt 
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12 Samenvatting

er in de pmb informatie over determinanten waarvan we in het conceptuele model 
veronderstellen dat deze angstgevoelens in belangrijke mate helpen verklaren: de rol 
van de media is hiervan een voorbeeld.

Op basis van de geconstateerde tekortkomingen doen we enkele suggesties 
voor toekomstig onderzoek, waarbij we ons concentreren op het verbeteren van de 
vraagstelling binnen de huidige enquêtes en op vervolgonderzoek met bestaande 
gegevens. Hoewel er nog vele vragen niet zijn beantwoord over de determinanten van 
onveiligheidsgevoelens, hebben we enkele handvatten aangereikt waarmee de minis-
teries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bzk), Justitie, en Verkeer en 
Waterstaat (V&W) mogelijk hun voordeel kunnen doen in het beleid dat zij voeren 
om de onveiligheidsgevoelens van burgers te beïnvloeden.
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1 Inleiding

1.1 Inleiding

Het ‘bevorderen van een veiliger samenleving’ is één van de centrale doelstellingen 
van het veiligheidsbeleid van de kabinetten-Balkenende I, II en III (tk 2002/2003: 17). 
De feitelijke criminaliteit en overlast moeten afnemen, en daarnaast moet de burger 
zich aanmerkelijk veiliger gaan voelen. In de midterm review van het programma 
Naar een veiliger samenleving (tk 2004/2005) is door de ministers van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties (bzk) en Justitie aangekondigd dat onderzoek 
zal worden verricht naar mogelijkheden om de onveiligheidsgevoelens van burgers 
te beïnvloeden. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) heeft op verzoek van de 
ministeries van bzk, Justitie, en Verkeer en Waterstaat (V&W) een dergelijke studie 
verricht. In de eerste plaats dient dit onderzoek inzicht te geven in de onveiligheids-
gevoelens van burgers en in de wijze waarop deze gevoelens tot stand komen. Om 
deze gevoelens te verklaren is een conceptueel model ontwikkeld. Op basis van 
beschikbare gegevens is een eerste toets uitgevoerd om de empirische houdbaarheid 
van het model na te gaan. Hierbij wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de 
eventuele tekort komingen van de gebruikte gegevens en de wijze waarop die tekort-
komingen in de toekomst (deels) kunnen worden weggenomen. In de tweede plaats 
worden op basis van de bevindingen zo concreet mogelijke aanbevelingen gedaan 
over de wijze waarop gevoelens van onveiligheid kunnen worden beïnvloed.

1.2 Af bakening van het onderzoek

Het beleid dat de overheid voert om de onveiligheidsgevoelens terug te dringen is 
weinig expliciet over de wijze waarop burgers zich veiliger zouden moeten voelen. 
Gaat het erom dat mensen minder bang zijn om slachtoffer te worden of moeten 
burgers de omvang en ontwikkeling van de criminaliteit positiever inschatten? 

Het is niet zo heel erg verrassend dat de doelstellingen van het overheidsbeleid op 
het terrein van de onveiligheidsgevoelens inhoudelijk wat impliciet zijn gebleven. In 
de literatuur is een enorme variëteit te vinden aan gevoelens die gerelateerd zouden 
zijn aan criminaliteit (voor een overzicht zie Vanderveen 2006). De term ‘criminaliteit’ 
moet hier overigens niet strikt juridisch worden opgevat: onderzoekers doelen hier-
mee niet alleen op strafbare feiten, maar ook op gedragingen en signalen die door 
burgers als criminaliteit worden opgevat. In de Angelsaksische literatuur worden 
deze gevoelens wel aangeduid als fear of crime; wij gebruiken in deze studie termen als 
‘angst voor criminaliteit’, ‘angstgevoelens’ en ‘gevoelens van onveiligheid’.

Sinds het begin van de jaren zeventig staat fear of crime op de internationale 
onderzoeksagenda en dat heeft geresulteerd in een grote hoeveelheid publicaties. 
De nadruk ligt daarbij sterk op het vaststellen wat fear of crime precies is en hoe dat 
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14 Inleiding

het beste kan worden gemeten. Warr (2000: 453) vat het onderzoek op dit terrein als 
volgt samen:

‘(…) hundreds of studies of fear of crime have been conducted, and the topic 
regularly appears in the journals of the fi eld. For reasons that remain elusive, 
however, the study of fear seems to have stalled at a rudimentary phase of 
development, a situation that is in danger of turning into outright stagnation. 
Investigators continue to revisit the same well-worn issues, and, after three 
decades, the meaning of the term ‘fear’ remains a matter of controversy.’

In de discussie over de betekenis van het woord ‘angst’ speelt een aantal zaken een 
rol die we later in deze publicatie aan de orde zullen stellen. Eén aspect willen we 
alvast kort aanstippen: de context waarin angst voor criminaliteit in deze publicatie 
wordt bestudeerd. In het programma Naar een veiliger samenleving (tk 2004/2005) 
staan de feitelijke criminaliteit en overlast centraal; in aansluiting hierop richten 
we ons in dit onderzoek zo veel mogelijk op angstgevoelens die expliciet op deze 
feitelijke criminaliteit en overlast betrekking hebben. De meeste gegevens die in 
deze publicatie zijn geanalyseerd, verwijzen echter niet expliciet naar criminaliteit. 
Zij duiden waarschijnlijk niet alleen op angst voor criminaliteit en slachtofferschap, 
maar ook op een meer algemeen gevoel van onbehagen dat zich ‘projecteert’ op 
 criminaliteit. Dit algemene gevoel van onveiligheid wordt veelal verklaard met facto-
ren die onzekerheid bevorderen, zoals een economische recessie, sociale ontwrich-
ting en anomie, terwijl concrete angst voor criminaliteit veel meer gerelateerd wordt 
aan kwetsbaarheid en risicoperceptie (zie verder hoofdstuk 3).

1.3 Gebruikte gegevens

In Nederland zijn sinds de jaren zeventig regelmatig enquêtes gehouden waarbij 
gegevens zijn verzameld over de onveiligheidsgevoelens van burgers. Daardoor zijn 
over een relatief lange periode gegevens beschikbaar.

Sinds het begin van de jaren negentig wordt tweejaarlijks – en sinds 2003 jaarlijks 
– de Politiemonitor Bevolking (pmb) gehouden (Politiemonitor Bevolking 2005). 
Deze slachtofferenquête wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie. Eén van de belangrijkste doel-
stellingen van deze enquête is om de bevindingen tussen politieregio’s te vergelijken; 
de laatste jaren worden de uitkomsten gebruikt om politieregio’s te beoordelen op 
het punt van de prestatiecontracten van de politie. Omdat de pmb een uitgebreide 
meting bevat van onveiligheidsgevoelens, gecombineerd met informatie over moge-
lijke determinanten van deze gevoelens en de mogelijkheid om andere databronnen 
aan de pmb te koppelen via de postcode van de ondervraagden, staat deze databron 
in ons onderzoek centraal.

Daarnaast maken we gebruik van andere databronnen die gegevens bevatten 
over de onveiligheidsgevoelens van burgers. Sinds 1980 voert het Centraal Bureau 
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voor de Statistiek (cbs) de nationale slachtofferenquêtes uit (cbs 1993, 1997; Eggen 
2005), eerst onder de naam Enquête slachtoffers misdrijven (esm) en sinds 1992 
onder de naam Enquête rechtsbescherming en veiligheid (erv). Sinds 1997 maakt de 
erv onderdeel uit van het Permanent onderzoek leefsituatie (pols) van het cbs. De 
slachtofferenquêtes van het cbs zijn primair gericht op landelijke cijfers en langeter-
mijntrends. Inmiddels zijn de slachtofferenquêtes van het cbs en de Politiemonitor 
Bevolking van bzk/Justitie geïntegreerd in de Veiligheidsmonitor.1 Deze nieuwe 
slachtofferenquête wordt sinds 1 januari 2006 gehouden.

Verder wordt sinds het einde van de jaren tachtig elke drie à vier jaar de Inter-
national Crime Victims Survey (icvs) gehouden (Van Kesteren et al. 2000). Deze 
enquête wordt inmiddels in ruim 60 landen afgenomen, waaronder Nederland en 
vijftien andere westerse geïndustrialiseerde landen. Het belangrijkste voordeel van 
deze enquête is dat gebruik wordt gemaakt van een gestandaardiseerde vragenlijst, 
 waardoor verschillende landen met elkaar kunnen worden vergeleken.2

De gegevens uit de drie genoemde enquêtes worden in ons onderzoek aangevuld 
met resultaten van enkele andere bevolkingsonderzoeken, zoals Culturele verande-
ringen en het Woningbehoefteonderzoek (wbo), en met eerder gepubliceerde cijfers 
uit andere bronnen, zoals de Reizigersmonitor. Voor een uitgebreidere beschrijving 
van de gebruikte gegevens verwijzen we naar bijlage A.

1.4 Opzet van het onderzoek

Om inzicht te krijgen in de angstgevoelens van burgers en de wijze waarop deze 
gevoelens tot stand komen – de eerste doelstelling van dit onderzoek – beantwoor-
den we in deze studie twee onderzoeksvragen.

In de eerste plaats een beschrijvende vraag: welke aspecten van onveiligheids-
gevoelens zijn in Nederland empirisch te onderscheiden en wat weten we over de 
omvang en ontwikkeling van deze gevoelens? We beginnen ons onderzoek in hoofd-
stuk 2 met een overzicht van allerlei gevoelens van onveiligheid. Hiervoor maken we 
gebruik van verschillende landelijke databronnen. Uit het overzicht blijkt dat burgers 
onveiligheid op diverse manieren beleven. Ook geven we aan welke angstgevoelens 
in het vervolg van ons onderzoek centraal staan.

Vanaf hoofdstuk 3 staat de tweede, meer verklarende, onderzoeksvraag centraal: 
op welke wijze kunnen angstgevoelens worden verklaard en wat zijn de belangrijkste 
determinanten? In hoofdstuk 3 gaan we in op enkele algemene theorieën waarmee 
deze gevoelens worden verklaard, bespreken we eerder onderzoek en meer specifi eke 
verklaringen, en eindigen we met een conceptueel model. De empirische houdbaar-
heid van het conceptuele model komt in de hoofdstukken 4 tot en met 6 aan de orde. 
In hoofdstuk 4 verschaffen we inzicht in de belangrijkste (individuele) determinan-
ten van algemene angstgevoelens. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 5 in op de relatie 
tussen angstgevoelens en vermijdingsgedrag: sommige mensen begeven zich niet 
op bepaalde locaties omdat ze bang zijn. Dit heeft gevolgen voor het vaststellen van 
angstgevoelens op deze locaties (in het eigen huis, op straat in de eigen buurt, in 
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het winkelgebied/centrum in de buurt, in het openbaar vervoer en rondom uitgaans-
gelegenheden) en tijdstippen (overdag en ’s avonds) die in hoofdstuk 6 centraal 
staan. Informatie over deze angstgevoelens is alleen bekend voor degenen die 
hebben aangegeven zich weleens algemeen onveilig te voelen én zich weleens op de 
desbetreffende locaties te begeven op de onderscheiden tijdstippen (een kleine 30% 
van de ondervraagden). Van ruim 70% van alle ondervraagden hebben we geen gege-
vens over hun angstgevoelens op specifi eke locaties en tijdstippen. Met de beschik-
bare gegevens hebben we in hoofdstuk 6 het conceptuele model zo goed mogelijk 
getoetst. Voor angstgevoelens buiten de directe woonomgeving is dat beperkt 
gebeurd; voor angstgevoelens in de directe woonomgeving uitgebreider. Naast de 
individuele determinanten is daarbij ook rekening gehouden met de risicoperceptie 
van mensen en met kenmerken van de buurt waarin mensen wonen.

Hoofdstuk 7 tot slot heeft een samenvattend en beschouwend karakter. We gaan 
expliciet in op de kwaliteit van de gebruikte gegevens en de consequenties van die 
kwaliteit voor vervolgonderzoek. Daarnaast doen we enkele aanbevelingen over de 
wijze waarop de onveiligheidsbeleving kan worden beïnvloed.
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Noten

1 De Veiligheidsmonitor is het resultaat van een traject dat binnen de ministeries van 
Justitie en bzk is ingezet om verschillende enquêtes op het terrein van veiligheid te 
‘stroomlijnen’. De belangrijkste reden om dit traject in gang te zetten is dat er geen 
eenduidig beeld bestond van de veiligheid in Nederland; de uitkomsten van de enquêtes 
– met name over de omvang en ontwikkeling van de criminaliteit en de onveiligheids-
beleving – verschillen soms van elkaar. Vanuit beleidsmatig oogpunt werd dit als 
onwenselijk beschouwd.

2 De vijfde ronde (2004/2005) is in de vijftien oude eu-staten gehouden onder de naam 
European Crime Survey. Eind 2006 worden de resultaten van dit onderzoek gepubli-
ceerd.
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2 Gevoelens van onveiligheid

2.1 Inleiding

Zoals in hoofdstuk 1 al werd aangegeven, is in de literatuur een veelheid aan emo-
ties, opvattingen en opinies te vinden die gerelateerd zouden zijn aan criminaliteit. 
Het gaat hierbij om de angst slachtoffer te worden, om de inschatting van de kans 
op slachtofferschap en de bezorgdheid over de wijze waarop de criminaliteit zich 
ontwikkelt. Deze uiteenlopende onveiligheidsgevoelens kunnen op allerlei manieren 
worden geordend (voor een overzicht van diverse indelingen zie Vanderveen 2006: 
38-41). Het blijkt echter niet altijd mogelijk om de verschillende gevoelens van elkaar 
te scheiden.

Om de gevoelens van onveiligheid te beschrijven, maken we in dit hoofdstuk in de 
eerste plaats een onderscheid tussen individueel en maatschappelijk. Bij sommige 
gevoelens staat de persoonlijke situatie centraal (bijvoorbeeld bij de angst om slacht-
offer te worden), terwijl andere gevoelens meer te maken hebben met criminaliteit 
als maatschappelijk verschijnsel. Fürstenberg (1971) was één van de eersten die op 
het belang van dit onderscheid wees.

In de tweede plaats maken we een onderscheid tussen cognitief en affectief. 
Sommige gevoelens hebben een sterke cognitieve component, terwijl andere juist 
een sterke affectieve component hebben (Ferraro en LaGrange 1987). Opvattingen en 
oordelen over bijvoorbeeld de veronderstelde ontwikkeling van de criminaliteit in de 
samenleving of de inschatting van de kans om zelf slachtoffer te worden van crimi-
naliteit hebben een aanzienlijke cognitieve component. Deze ‘feitelijke’ kennis kan 
gebaseerd zijn op eigen slachtofferervaringen of die van bekenden, of bijvoorbeeld 
op berichtgeving in de media. Omdat het hierbij om opvattingen en oordelen gaat 
over de realiteit, kan veelal ook worden aangegeven of deze percepties wel of niet 
met de werkelijkheid overeenstemmen.

De emoties die criminaliteit bij burgers opwekt – zoals de vrees dat men zelf 
(persoonlijke angst) slachtoffer wordt of dat anderen (altruïstische angst) slachtoffer 
worden van criminaliteit – hebben een sterke affectieve component. Over dergelijke 
angstgevoelens is veel geschreven (zie Frijda 1986; Davis 1987), en in alle gevallen 
ontstaat de angst door dreiging van (vermeend) gevaar. Gewoonlijk gaat dit gevoel 
gepaard met fysiologische veranderingen in het lichaam, zoals een verhoogde 
hartslag, snellere ademhaling of zweten. Het gevaar kan direct zijn, bijvoorbeeld als 
iemand bedreigd wordt met een wapen. In de Angelsaksische literatuur wordt dan 
wel gesproken van actual fear. De meeste mensen ervaren angst echter vooruitlopend 
op mogelijke bedreigingen of als reactie op signalen uit de omgeving die op gevaar 
wijzen (zoals duisternis of rondhangende jongeren). Voor deze angst worden wel de 
termen anticipated fear en anxiety gebruikt.
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19Gevoelens van onveiligheid

We mogen verwachten dat tussen de verschillende gevoelens een verband bestaat. 
Uit eerder onderzoek blijkt dat de verschillende aspecten van onveiligheidsbele-
ving inderdaad met elkaar samenhangen. Zo laten Killias en Clerici (2000) zien 
dat angstgevoelens in het Zwitserse openbaar vervoer en op straat sterk positief 
samenhangen, terwijl het verband tussen deze gevoelens en de inschatting dat er 
wordt ingebroken nauwelijks aanwezig is. Uit het onderzoek van Zani et al. (2001) 
onder Italiaanse adolescenten blijkt dat er een sterk positieve samenhang is tussen 
de gepercipieerde ernst van bepaalde criminaliteit in hun leefomgeving en de mate 
waarin zij denken betrokken te raken bij bepaalde delicten. Ook studies in Neder-
land en Vlaanderen laten zien dat de verschillende angstgevoelens onderling gerela-
teerd zijn (Vanderveen 2006; De Vries 2005; De Groof 2006).

Steeds vaker wordt het belang benadrukt om een conceptueel onderscheid te 
maken tussen sterk affectieve angstgevoelens (bijvoorbeeld bang zijn om slachtof-
fer te worden) en sterk cognitieve angstgevoelens (zoals de inschatting die mensen 
maken van de kans om zelf slachtoffer te worden). Mensen kunnen de kans om 
slachtoffer te worden van een bepaald delict hoog inschatten (bijvoorbeeld diefstal 
van een fi ets), maar er toch niet bang voor zijn. Ook andersom is mogelijk: mensen 
schatten de kans laag in (bijvoorbeeld beroving met geweld of verkrachting), maar 
zijn er wel bang voor. Verondersteld wordt dat de risicoperceptie causaal voorafgaat 
aan de angstgevoelens (Ferraro en LaGrange 1987; Ferraro 1995; Wilcox Rountree 
en Land 1996a; Warr 2000).1 Het idee achter deze veronderstelling is dat signalen 
uit de omgeving via een cognitief verwerkingsproces worden ‘vertaald’ naar een 
risico-inschatting om slachtoffer te worden van criminaliteit en dat deze inschatting 
resulteert in een bepaalde angst voor criminaliteit.

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de uiteenlopende wijzen waarop in 
Nederland gevoelens van onveiligheid worden gemeten. Voor dit overzicht maken 
we gebruik van uiteenlopende landelijke databronnen die informatie bevatten over 
angstgevoelens (voor meer informatie over de gebruikte databronnen zie bijlage 
A). De meeste metingen van angst voor criminaliteit zoals we die metingen in dit 
hoofdstuk beschrijven, gaan over ‘geanticipeerde angst’, waarbij niet altijd helder 
is waar deze angst precies betrekking op heeft. We zullen dit verder toelichten bij 
de specifi eke vraagstellingen. In ons overzicht maken we – vooruitlopend op de 
hoofdstukken 3 tot en met 7 – een onderscheid tussen algemene angstgevoelens en 
angstgevoelens op bepaalde locaties.

2.2 Algemene angstgevoelens

Algemene angstgevoelens
De meest algemene manier waarop angstgevoelens in Nederland worden gemeten, 
is met de vraag: ‘Voelt u zich weleens onveilig?’. Het gaat hierbij om niet-specifi eke 
angst: wanneer mensen aangeven zich onveilig te voelen, kan dat zijn omdat zij angst 
voor criminaliteit hebben, bang zijn in het donker, angst hebben voor vreemden 
of het onprettig vinden om alleen te zijn (Van der Heijden en Israëls 1985). Het is 
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20 Gevoelens van onveiligheid

dus niet precies bekend waar de gevoelens van onveiligheid betrekking op hebben. 
We mogen echter – gezien de context waarin de vragen worden gesteld: een enquête 
exclusief gericht op criminaliteit en overlast – veronderstellen dat de responden-
ten bang zijn voor criminaliteit en overlast. In 2005 voelde bijna een kwart van de 
bevolking zich weleens onveilig; een op de zes van deze groep voelt zich zelfs vaak 
onveilig. Figuur 2.1 geeft de ontwikkeling van deze onveiligheidsgevoelens in de tijd 
weer.2

Figuur 2.1
Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat zich weleens onveilig voelt, 
1993-2005 (in procenten)
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Bron: BZK/Justitie 
(PMB’93-’05) 

Perceptie ontwikkeling van criminaliteit
Welk beeld hebben mensen van de ontwikkeling van de criminaliteit in Nederland? 
Eén van de vragen die respondenten sinds meerdere jaren in het onderzoek Cultu-
rele veranderingen in Nederland (cv) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) 
voorgelegd krijgen, gaat juist over dit onderwerp. Zo blijkt in 2004 bijna 80% van 
de bevolking van mening dat de criminaliteit de laatste tijd toeneemt, waarbij het 
grootste deel aanneemt dat het een sterke toename betreft (zie tabel 2.1). Dit is een 
lager percentage dan in de jaren tachtig en negentig toen rond de 90% deze mening 
was toegedaan.
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Tabel 2.1
Aandeel van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder dat van mening is dat de criminaliteit in 
Nederland de laatste tijd toeneemt, gelijk blijft of afneemt, 1980-2004 (in procenten)

1980 1986 1987 1991 1993 1994 1995 1996 1997 2000 2004

neemt toe 89 84 84 89 93 93 87 83 88 85 79

(neemt sterk toe) (69) (61) (67) (68) (75) (73) (64) (61) (61) (71) (62)

blijft gelijk 10 14 10 10 6 6 12 15 10 14 18

neemt af 0 2 0 2 1 1 1 2 2 1 3

Bron: SCP (CV’80-’04)

Het aandeel mensen dat vindt dat criminaliteit een echt probleem aan het worden 
is, is de afgelopen decennia maar weinig veranderd. Dit blijkt eveneens uit het 
onderzoek Culturele veranderingen. Steeds vindt ruim 80% dat de misdaad een echt 
probleem is: in 1994 vond echter 92% dit, terwijl dit in 2004 ‘maar’ 81% was. Deze 
opvattingen duiden op de bezorgdheid van de bevolking over criminaliteit als maat-
schappelijk probleem en de cijfers geven aan dat deze bezorgdheid weliswaar groot 
is, maar het laatste decennium wel enigszins is afgenomen.

Inschatting kans om zelf slachtoffer te worden
Naast de inschatting die mensen maken van de ontwikkeling van criminaliteit, 
maken ze ook een inschatting van de kans om zelf slachtoffer te worden. In fi guur 
2.2 is de gepercipieerde kans op slachtofferschap voor verschillende delicten weer-
gegeven. Relatief weinig mensen schatten hun kans om slachtoffer van een geweld-
delict te worden groot in, terwijl relatief veel mensen deze kans groot achten voor 
diefstal uit de auto, vandalisme, en vooral fi etsendiefstal. Geordend naar de inschat-
ting van de kans op slachtofferschap komt de volgorde in de delicten redelijk overeen 
met de reeks wanneer de delicten geordend worden naar de feitelijke kans om slacht-
offer te worden (Wittebrood 2006).

Voor inbraak is de ingeschatte kans om slachtoffer te worden ook over een langere 
periode vastgesteld: steeds minder mensen schatten de kans om zelf slachtoffer te 
worden van inbraak groot in (fi guur 2.3). Ook deze ontwikkeling komt overeen met 
die van de feitelijke kans om slachtoffer te worden (Wittebrood 2006).
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Figuur 2.2
Aandeel van de Nederlandse bevolking dat de kans om zelf slachtoffer te worden als (zeer) groot 
inschat, naar type delict, 1997 (in procenten)

Bron: NSCR (NSCR-survey’97) SCP-bewerking
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Figuur 2.3
Aandeel van de Nederlandse bevolking dat de kans om slachtoffer van inbraak te worden als (zeer) 
groot inschat, 1997-2004 (in procenten)

Bron: CBS (POLS/ERV’97-’04), gegevens afkomstig uit StatLine
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Terrorisme
Tot slot is er nog een beperkt aantal cijfers over algemene angstgevoelens in verband 
met terrorisme beschikbaar gekomen in onderzoek van tns-nipo. In september 
2004 deed het nipo onderzoek naar het toegenomen internationale terrorisme en 
de beleving van veiligheid door burgers. Deze studie werd in augustus 2005 – kort 
na de aanslagen in Londen – herhaald (Frerichs en Schildmeier 2005). De onrust in 
verband met terrorisme lijkt zo kort na de aanslagen in Londen fl ink te zijn toegeno-
men. Zo was in 2005 59% van de ondervraagden bezorgd over terrorisme/aanslagen, 
vergeleken met 34% in 2004. Daarbij achtte 55% de kans op een aanslag in 2005 
tamelijk tot zeer groot, tegen een kwart in 2004. Het aandeel ondervraagden dat 
angst had voor een aanslag nam toe van 38% in 2004 tot 52% in 2005.

2.3 Angstgevoelens naar locatie en tijdstip

Dat angstgevoelens afhankelijk zijn van de situatie waarin mensen zich bevinden, 
blijkt uit de onderzoeksresultaten gepresenteerd in fi guur 2.4. Voor vijf verschil-
lende locaties is weergegeven of mensen zich weleens onveilig voelen, waarbij een 
onderscheid is gemaakt tussen overdag en ’s avonds.3 Uit deze fi guur wordt duidelijk 
dat de onveiligheidsbeleving niet alleen sterk afhangt van de plek waar men zich 
bevindt, maar ook van het tijdstip waarop men zich daar bevindt. Overdag voelen 
mensen zich in hun eigen huis en buurt het meest veilig. Ongeacht de plek voelen 
mensen zich ’s avonds onveiliger dan overdag.

Figuur 2.4
Aandeel van de Nederlandse bevolking dat zich weleens onveilig voelt (overdag en ’s avonds),
2005 (in procenten)

Bron: BZK/Justitie (PMB’05) 
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Voor bepaalde angstgevoelens in de woonomgeving weten we ook hoe deze zich 
hebben ontwikkeld. Zo is de laatste jaren minder dan één op de vijf Nederlanders ’s 
avonds weleens bang om alleen thuis te zijn (zie fi guur 2.5). In het begin van de jaren 
tachtig was in dit aandeel een stijging zichtbaar, maar sinds 1986 neemt dit aandeel 
vrijwel voortdurend af. Als ’s avonds laat onverwacht wordt aangebeld doet 60% van 
de bevolking niet zomaar open. Meer dan een kwart doet alleen open voor bekenden 
en ongeveer één op de acht alleen als de beller een ‘vertrouwde indruk’ maakt. Eén 
op de tien doet ’s avonds helemaal niet open. Vanaf het begin van de jaren tachtig is 
het aandeel dat niet zomaar de deur opent gestegen: in die tijd lag dit rond de 50%. 
Verder geeft bijna 30% van de ondervraagden aan dat er in hun wijk of buurt plekken 
zijn waar zij ’s avonds liever niet alleen komen. Begin jaren tachtig lag dit aandeel 
ook op dit niveau, waarna tot 1993 een gestage toename plaatsvond. Sindsdien heeft 
zich een lichte daling ingezet. In 1997 en 1998 is de vraag of er plekken in de wijk of 
buurt zijn waar respondenten liever niet alleen komen, in een andere context gesteld, 
waardoor dit aandeel aanzienlijk lager is dan in voorgaande jaren.4

Figuur 2.5
Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder dat zich ’s avonds weleens onveilig voelt 
in bepaalde situaties, 1982-2004 (in procenten)

Bron: CBS (ESM’82-’90; ERV’92-’96; POLS/ERV’97-’04); gegevens afkomstig van StatLine 
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Ook tussen landen zien we grote verschillen in angstgevoelens in de woonomgeving 
(fi guren 2.6 en 2.7). Gemiddeld voelt bijna een kwart van de bevolking in de westerse 
geïndustrialiseerde landen zich weleens op straat in de eigen buurt in het donker 
onveilig; een veel kleiner deel – namelijk 7% – voelt zich thuis in het donker weleens 
onveilig. Met name in Australië en Polen voelen veel mensen zich onveilig, maar ook 
in Engeland en Wales, en in Portugal is de onveiligheidsbeleving relatief hoog. Het 
meest veilig voelen de inwoners van Zweden, de Verenigde Staten en Canada zich. 
Nederland neemt een middenpositie in. Er zijn dus behoorlijke verschillen tussen 
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landen in de onveiligheidsbeleving. Per land bestaat er een redelijke overeenstem-
ming in de mate waarin mensen zich onveilig voelen op straat en thuis (Spearman’s 
correlatie = 0,81). De onveiligheidsbeleving in een land blijkt echter nauwelijks 
samen te hangen met het criminaliteitsniveau in dat land: alleen in landen met een 
hoger percentage slachtoffers van inbraak voelen mensen zich thuis angstiger
(Wittebrood 2001).

Figuur 2.6
Aandeel van de bevolking dat zich weleens onveilig voelt op straat in de eigen buurt in het donker in 
zestien westerse geïndustrialiseerde landen, 2000 (in procenten)

Bron: NSCR/WODC (ICVS’00) SCP-bewerking 
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Figuur 2.7
Aandeel van de bevolking dat zich weleens onveilig voelt thuis in het donker in zestien westerse 
geïndustrialiseerde landen, 2000 (in procenten)

Denemarken

Schotland

Finland

Canada

Zweden

Verenigde Staten

Nederland

Noord-Ierland

Engeland en Wales

Frankrijk

België

Japan

Australië

Portugal

Polen

1050 15 20 25 30 35 40

3

4

4

4

4

5

5

6

6

7

9

9

10

10

15

Bron: NSCR/WODC (ICVS’00) SCP-bewerking

Angst om zelf slachtoffer te worden in de eigen woonbuurt
Een belangrijk aspect van onveiligheidsgevoelens is de angst om zelf als slachtoffer 
te maken te krijgen met criminaliteit. In tegenstelling tot de voorgaande metingen 
van algemene angst gaat het hier om meer specifi eke of concrete angst. In Nederland 
zijn echter nauwelijks gegevens beschikbaar over de angst om slachtoffer te worden 
van bepaalde vormen van criminaliteit. Het beste beeld kan nog worden verkregen 
op basis van de reacties die de bevolking geeft op de stelling ‘ik ben bang om in deze 
(woon)buurt lastiggevallen of beroofd te worden’. Bijna 10% is het (helemaal) eens 
met deze uitspraak; ruim 85% is het er (helemaal) mee oneens (zie fi guur 2.8).
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Figuur 2.8
Aandeel van de bevolking dat het eens of oneens is met de stelling ‘ik ben bang om in deze 
(woon)buurt lastiggevallen of beroofd te worden’, 2002 (in procenten)

Bron: VROM (WBO’02) 
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Perceptie criminaliteit en ernstige overlast in eigen buurt
Naast een beeld van de criminaliteit in de samenleving als geheel, kunnen mensen 
ook een bepaalde indruk hebben van de criminaliteit in hun eigen buurt. Zo is aan 
respondenten van de Politiemonitor Bevolking (pmb) gevraagd in welke mate speci-
fi eke misdrijven naar hun idee voorkomen in hun eigen woonbuurt. Hierbij kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen problemen met geweld en ernstige overlast en 
problemen met vermogenscriminaliteit. In 2005 gaf 15% van de ondervraagden aan 
dat fi etsendiefstal vaak voorkomt in hun buurt; 11% dacht dat van inbraak en 18% 
van vernieling van straatmeubilair. Geweld en overlast kwam volgens de ondervraag-
den het minst voor. Sinds het begin van de jaren negentig is de risicoperceptie van 
de genoemde problemen in de buurt aanzienlijk veranderd. Uit tabel 2.2 blijkt dat 
vooral de perceptie van diefstal en inbraak in de eigen woonbuurt sinds 1993 sterk 
is gedaald. Het aandeel burgers dat het idee heeft dat gewelddelicten en bedreigin-
gen in hun eigen buurt vaak voorkomen, is minder groot en is over de jaren relatief 
 stabiel of vertoont een lichte daling. Alleen de overlast van groepen jongeren wordt 
door een steeds groter deel van de bevolking als een probleem gezien.
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Tabel 2.2
Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat bepaalde vormen van 
criminaliteit vaak in de eigen buurt voorkomen, 1993-2005 (in procenten)

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2004 2005

fi etsendiefstal 27 32 28 25 18 18 17 15

diefstal uit auto’s 22 26 21 16 13 14 12 10

inbraak in woningen 30 37 29 23 17 14 13 11

vernieling/beschadiging aan auto’s 20 23 20 17 15 15 14 13

gewelddelicten 4 5 5 6 4 4 4 3

bedreiging 2 3 3 2 2 2 2 2

op straat lastigvallen 4 4 3 4 3 3 3 2

overlast van groepen jongeren 9 10 12 12 13 13 13 12

dronken mensen op straat 8 7 7 8 8 7 7 7

drugsoverlast – – 8 6 6 6 6 5

– = Gegevens ontbreken.

Bron: BZK/Justitie (PMB’93-’05), gegevens afkomstig uit Politiemonitor Bevolking (2005)

Perceptie criminaliteit in het openbaar vervoer
Hoe percipiëren mensen de criminaliteit in het openbaar vervoer? Informatie hier-
over is te vinden in de Klantenbarometer Openbaar Vervoer, een landelijk onderzoek 
naar de klantbeleving onder reizigers met bus, tram, metro en enkele regionale 
treintrajecten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Centrum Vernieuwing 
Openbaar Vervoer (cvov). Ook de Nederlandse Spoorwegen (ns) doen regelmatig 
onderzoek onder zijn reizigers. In deze onderzoeken wordt aan reizigers gevraagd 
een rapportcijfer te geven voor de sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

Uit deze onderzoeken blijkt dat busreizigers de sociale veiligheid in het openbaar 
vervoer het hoogst waarderen, terwijl metroreizigers het minst positief zijn
(zie tabel 2.3). Van deze laatste groep waardeerde ruim een derde de sociale veilig-
heid in de metro niet hoger dan met een zes. Over de sociale veiligheid op de haltes 
en stations zijn busreizigers wederom het meest positief; reizigers van de ns (inclu-
sief niet-regionale trajecten) vinden de stations vooral ’s avonds relatief onveilig: 
meer dan de helft van de ondervraagden geeft niet meer dan een zes (zie tabel 2.4).
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Tabel 2.3
Gemiddeld rapportcijfer voor de sociale veiligheid in het openbaar vervoer en op de instaphaltes, 
2004

in het OV op de instaphaltes

busreizigers 7,7 7,7

tramreizigers 7,1 7,2

metroreizigers 6,5 6,8

treinreizigers (regionaal) 7,4 7,3

NS-treinreizigers 7,0 –

– = Gegevens ontbreken.

Bron: CVOV (Klantenbarometer Openbaar Vervoer 2004); NS (Klantentevredenheidsonderzoek 2004), gegevens overgenomen 
uit Ferwerda et al. (2005)

Tabel 2.4
Aandeel reizigers dat een 7 of meer geeft voor de sociale veiligheid in de trein en het gemiddelde 
rapportcijfer op NS-stations, 2004 (in procenten en rapportcijfers)

op NS-stations

in de trein overdag ’s avonds

2001 68 7,2 5,9

2002 66 7,2 5,8

2003 69 7,3 6,0

2004 73 7,4 6,1

Bron: NS (Klantentevredenheidsonderzoek 2001-2004), gegevens overgenomen uit Ferwerda et al. (2005)

Onder de ns-treinreizigers wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar gevoelens van 
onveiligheid in het openbaar vervoer, zodat we ook iets weten over de ontwikkeling 
van de onveiligheidsgevoelens in de tijd (zie tabel 2.4). Hoewel de verschillen tussen 
de jaren niet zo groot zijn, is er wel sprake van een stijgende lijn. Overigens geldt 
voor beide onderzoeken (de Klantenbarometer Openbaar Vervoer van het cvov en 
het Klantentevredenheidsonderzoek van de ns) dat deze alleen plaatsvinden onder 
reizigers van het openbaar vervoer. Mensen die geen gebruik maken van het open-
baar vervoer zijn dus niet in het onderzoek betrokken. Dat is jammer omdat we van 
deze groep juist graag willen weten of het geen gebruik maken van het openbaar ver-
voer te maken heeft met angstgevoelens. Wel weten we van de mensen die gebruik-
maken van het openbaar vervoer of ze weleens niet met het openbaar vervoer reizen 
omdat ze dat onveilig vinden. In 2005 gaf 15% van de respondenten aan weleens om 
deze reden van het openbaar vervoer af te zien; 4% deed dit naar eigen zeggen vaak 
en 11% soms (Politiemonitor Bevolking 2005). De meeste mensen die geen gebruik 
maken van het openbaar vervoer doen dat dus om andere redenen dan onveiligheid.
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2.4 Tot slot

In dit hoofdstuk lieten we zien dat er in Nederlands onderzoek uiteenlopende gevoe-
lens van onveiligheid worden vastgesteld en hebben we het ‘multidimensionele’ 
karakter van dergelijke gevoelens duidelijk zichtbaar gemaakt. Ook lieten we zien 
dat de gebruikte vraagstellingen niet altijd eenduidige informatie opleveren en dat 
uit de antwoorden naar voren komt dat burgers onveiligheid op diverse manieren 
beleven. Voor zover er gegevens over verschillende jaren beschikbaar zijn, wijzen 
deze op een afname van onveiligheidsgevoelens bij burgers.

In het vervolg van dit onderzoek zullen we ons concentreren op algemene angst-
gevoelens en angstgevoelens op bepaalde locaties en tijdstippen (zoals weergege-
ven in de fi guren 2.1 en 2.4). We meten hiermee gevoelens met een sterk affectieve 
component en deze komt het dichtst in de buurt van datgene wat we willen verklaren, 
namelijk angst voor criminaliteit. De inschatting van criminaliteit en ernstige over-
last – gevoelens met een sterk cognitieve component – zien we als een indicator van 
risicoperceptie. Risicoperceptie is wat ons betreft daarmee geen aspect van de angst 
voor criminaliteit, maar biedt daar juist een verklaring voor.
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Noten

1 Anderen nemen aan dat deze aspecten zowel oorzaak als gevolg van elkaar (kunnen) 
zijn; een eventuele veronderstelde causaliteit zou dan ook tautologisch zijn (Gabriel en 
Greve 2003; Elchardus et al. 2005).

2 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) stelt deze vraag sinds 1999 ook in zijn 
enquêtes. Hieruit blijkt dat de onveiligheidsgevoelens de laatste jaren redelijk sta-
biel zijn, met uitzondering van 2002. In dat jaar voelde 25% zich weleens onveilig, 
terwijl dat cijfer andere jaren lager lag (Wittebrood 2006). De verschillen in omvang 
en ontwikkeling tussen de Politiemonitor Bevolking (pmb) – van het ministerie van 
 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bzk) en het ministerie van Justitie – en de 
cbs-enquêtes kunnen te maken hebben met het steekproefkader en de wijze van enquê-
teren. Maar ook het moment waarop het onderzoek wordt afgenomen speelt mogelijk 
een rol. Semmens et al. (2002) hebben laten zien dat met name in de winterperiode 
mensen zich relatief onveilig voelen. Aangezien de PMB in het begin van het kalender-
jaar wordt afgenomen en de cbs-enquêtes doorlopend, zou dit mede kunnen verklaren 
waarom in de pmb een groter aandeel ondervraagden zich onveilig voelt.

3 In tegenstelling tot in hoofdstuk 6 zijn de ondervraagden die zich weleens onveilig 
voelen gerelateerd aan alle ondervraagden en niet alleen aan degenen die de vraag 
hebben beantwoord. 

4 In deze twee jaren is de vraag in de basisvragenlijst van het Permanent onderzoek 
leefsituatie (pols) opgenomen in de context van kenmerken van de woning en de 
woonomgeving. In de andere jaren zijn deze vragen gesteld in de context van onveilig-
heid en preventief gedrag (Eggen 2005: 75). De gegevens uit 1997 en 1998 zijn dus ook 
niet vergelijkbaar met die in voorgaande en volgende jaren.
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3 Verklaring van angstgevoelens

3.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk hebben we laten zien dat er een grote variëteit is aan onveilig-
heidsgevoelens en dat we ons in dit onderzoek concentreren op angst die mensen 
mogelijk ervaren als gevolg van mogelijke dreigingen of als reactie op signalen uit 
de omgeving die op (vermeend) gevaar wijzen. Eerst gaan we in op meer algemene 
verklaringen voor deze angst. Daarna bespreken we eerder onderzoek en meer spe-
cifi eke verklaringen van gevoelens van onveiligheid. We sluiten het hoofdstuk af met 
een conceptueel model, dat als basis dient voor de hoofdstukken 4 tot en met 6.

3.2 Algemene verklaringen van angstgevoelens

Bij het verklaren van angst voor criminaliteit willen we erachter komen welke sig-
nalen van (vermeend) gevaar die gevoelens veroorzaken. Voordat we ingaan op de 
bevindingen uit eerder onderzoek naar dergelijke gevoelens, bespreken we kort 
enkele theoretische gedachten die dit onderzoek hebben beïnvloed.

Evolutietheorie (Goffman en Warr)
In zijn essay Normal Appearances grijpt Goffman (1971) bij het verklaren van angster-
varingen terug op het evolutionaire verleden van de mens. Volgens Goffman kunnen 
mensen zich niet geheel losmaken van hun evolutionaire verleden: zij moeten snel 
en adequaat kunnen reageren op ‘roofdieren’ en andere gevaren in de omgeving 
en ‘tasten’ daarom net als dieren hun omgeving continu af op signalen van gevaar. 
Door de evolutionaire ontwikkeling van de mens (adaptation) speelt dit proces van 
het voortdurend aftasten van de omgeving op gevaar zich echter op de rand van het 
bewustzijn van een individu af. Verder zijn de verschillende signalen van gevaar niet 
evident en niet voor iedereen gelijk. De wijze waarop individuen signalen opvan-
gen, interpreteren en hierop reageren is voor een deel aangeleerd en gebaseerd op 
ervaringen. Afhankelijk van individuele kenmerken, ervaring en motivatie zullen 
dezelfde stimuli – omgevingsprikkels – niet door iedereen worden opgemerkt, niet 
voor iedereen even saillant zijn en niet door iedereen als bedreigend worden geïnter-
preteerd.

Warr (1990) onderscheidt – uitgaande van de ideeën van Goffman over het 
evolutionaire verleden van de mens – drie signalen die relevant zijn om angst voor 
criminaliteit te verklaren, namelijk: onbekendheid, duisternis en de aanwezigheid 
van anderen. Het simpelweg ontbreken van eerdere ervaringen met een omgeving of 
situatie kan voor angstgevoelens zorgen. Dit idee stemt overeen met de bevinding dat 
mensen zich in hun eigen omgeving over het algemeen veiliger voelen dan elders (los 
van de feitelijke veiligheid). Het tweede signaal dat tot angst kan leiden is duister-
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nis. Het gaat hierbij niet alleen letterlijk om duisternis waardoor er weinig zicht is 
op mogelijk gevaar, maar ook om een inrichting van de publieke ruimte waarbij 
het gezichtsveld beperkt is. Het eventuele gevaar kan daardoor mogelijk niet op tijd 
worden gesignaleerd. Tot slot veronderstelde Goffman dat de aanwezigheid van 
anderen een belangrijk signaal is dat tot angst kan leiden. Dit is niet helemaal goed 
te plaatsen in de discussie over angst voor criminaliteit, omdat de aanwezigheid van 
anderen vaak ook een vorm van bescherming kan zijn. Deze anderen kunnen immers 
te hulp schieten als er iets gebeurt. Mensen voelen zich veelal juist angstig als zij 
alleen zijn. Goffman doelde waarschijnlijk op anderen die een dreigende indruk 
maken. Warr (1990) heeft in zijn onderzoek laten zien dat onbekendheid en duister-
nis de belangrijkste signalen zijn die tot angst voor criminaliteit leiden.

Civilisatietheorie (Elias)
Of en op welke wijze bepaalde signalen tot angst leiden, zal niet altijd en overal gelijk 
zijn. Interessant in dit verband is de civilisatietheorie van Elias die iets vertelt over de 
historische ontwikkeling van emoties. Waar in de middeleeuwen emoties directer en 
vrijer waren, moesten deze later juist worden onderdrukt.

Uitgaande van de civilisatietheorie beschrijft De Swaan (1982) de ontwikkeling 
van uitgaansbeperkingen voor vrouwen en de introductie van agorafobie – plein-
vrees – als psychisch probleem. Zo werden ‘fatsoenlijke’ vrouwen geacht binnen te 
blijven toen de steden in de negentiende eeuw door de industrialisering voller en 
werden en de omgangsvormen op straat ruwer. Na het ‘succesvol’ civiliseren van de 
arbeidersklasse en nadat de uitgaansbeperkingen van vrouwen voor een groot deel 
werden opgeheven, vertoonden zich de eerste gevallen van pleinvrees als psychisch 
probleem. Bij sommigen (vooral vrouwen) was een schijnbaar onverklaarbare angst 
ontstaan om alleen de straat op te gaan. De sociale dwang leek plaats te hebben 
gemaakt voor zelfdwang.

Van der Wurff (1992) stelt in het perspectief van de civilisatietheorie dat angst voor 
criminaliteit geïnterpreteerd kan worden als maatschappelijk verwerpingsignaal. 
Dat openbare verwerping bij sommige groepen (ouderen en vrouwen) eerder de vorm 
van angst krijgt dan bij anderen, heeft volgens Van der Wurff te maken met hun 
maatschappelijke positie: zij krijgen niet het respect, respectievelijk de bewegings-
vrijheid waarop ze recht hebben.

Een andere interessante uitwerking van het civilisatieperspectief is dat angst-
gevoelens worden gekoppeld aan ‘buitenlanders’ en ‘asocialen’. In een studie van 
Elias en Scotson (1976) bleken gevestigde bewoners bang te zijn om besmet te 
worden met de ruwere, minder geciviliseerde zeden van de nieuwkomers, die in 
hun optiek een fase achterliggen in het beschavingsproces. In het algemeen lijken 
mensen die langer op één plek wonen of zich vaker in een bepaald gebied begeven, 
zich veiliger te voelen dan nieuwkomers. Zij hebben geleerd hoe ze zich moeten 
handhaven. Hiermee wordt duidelijk dat angst een persoonlijk ongemak kan zijn dat 
geworteld is in een maatschappelijk bestel waarin men de aanleiding voor die angst 
niet altijd kan of wil wegnemen.
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Risicosamenleving (Beck)
Volgens Beck (1992) kennen samenlevingen door de snelle technologische ontwikke-
lingen een groter aantal potentiële dreigingen dan voorheen. Het betreft hier boven-
dien veelal onzichtbare risico’s die in mindere mate gebonden zijn aan tijd, plaats of 
groepen mensen dan voorheen en daardoor moeilijker beheersbaar zijn. De onzeker-
heid die mensen voelen door het bestaan van onzichtbare, onbeheersbare risico’s 
met potentieel grote gevolgen maakt dat een samenleving zich in toenemende mate 
concentreert op het bestuderen en controleerbaar maken van deze risico’s. Volgens 
Furedi (1997) kan een te sterke preoccupatie met risico’s ertoe leiden dat een fatalis-
tisch mensbeeld ontstaat waarin overheid en burgers niet veel anders kunnen doen 
dan voorzorgsmaatregelen nemen en risico’s mijden: be careful or else (Furedi 1997: 
170).

Boutellier (2002) heeft, in navolging van Bauman (2001), de onzekerheid en het 
onbehagen als gevolg van risico’s van de technologie naar het veiligheidsvraagstuk 
vertaald. Door de ontzuiling en secularisering zijn gedragsnormen en -waarden niet 
langer institutioneel ingebed en hebben individuen meer vrijheid, maar dit impli-
ceert ook onzekerheid. De moderne samenleving kent een ongekende individuele 
vrijheid en denormering, die in combinatie met het ontbreken van een ideologisch 
kader gevoelens van angst oproept: ‘In een risicocultuur genereert moreel onbeha-
gen een behoefte aan veiligheid.’ (Boutelier 2002: 37).

3.3 Eerder onderzoek naar angst voor criminaliteit

In deze paragraaf geven we een overzicht van eerder (empirisch) onderzoek naar 
angst voor criminaliteit, waarbij we vooral gebruikmaken van studies uit de crimi-
nologie, sociologie, sociale geografi e en sociale psychologie. In dit overzicht maken 
we een onderscheid tussen verklaringen gericht op kenmerken van de persoon zelf 
(individuele context), de directe omgeving (situationele context) en de sociaal-cul-
turele context waarin mensen leven. Schematisch hebben we dit weergegeven in een 
conceptueel model (fi guur 3.1). In het vervolg van deze paragraaf lichten we deze 
contexten toe.
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Figuur 3.1
Conceptueel model
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3.3.1 Individuele context
Het zijn vaak persoonlijke kenmerken die bepalen in welke mate individuen zich 
angstig voelen als gevolg van bepaalde signalen: de één zal zich in een bepaalde situ-
atie wel angstig voelen en de ander niet.

Persoonlijkheid
Bij elk individu bestaat in meer of mindere mate een voedingsbodem vanwaaruit 
angst zich ontwikkelt. Het gaat hierbij vooral om dispositional fear: de geneigdheid 
om in bepaalde situaties angstig te reageren (Gabriel en Greve 2003). Dit is een 
relatief stabiele karaktertrek, die varieert tussen personen. Situationele angst is een 
voorbijgaande toestand die varieert binnen een individu en afhankelijk is van de situ-
atie (sociale context) waarin dit individu zich begeeft. Angstgevoelens kunnen dus 
onderdeel uitmaken van de persoonlijkheid van een individu, en hangen samen met 
de subjectieve inschatting van de eigen kwetsbaarheid en hulpeloosheid.

Kwetsbaarheid
In grote lijnen worden verschillen in angst voor criminaliteit verklaard door verschil-
len in de inschatting van de kans slachtoffer te worden van criminaliteit, de inschat-
ting van mogelijke psychische en fysieke consequenties, alsmede de inschatting van 
de mate waarin men hulpeloos staat tegenover de risico’s (Killias 1990; Hale 1996). 
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Naarmate mensen hun kwetsbaarheid hoger inschatten, zullen hun angstgevoelens 
sterker zijn.

Bepaalde bevolkingsgroepen voelen zich dan ook angstiger door hun verhoogde 
kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheid zou verklaren waarom vooral vrouwen, oude-
ren en mensen uit lagere sociaaleconomische klassen zich relatief angstig voelen. 
De kans dat bijvoorbeeld vrouwen en ouderen slachtoffer worden van criminaliteit 
is relatief klein, maar wanneer een misdrijf inderdaad plaatsvindt, kunnen zij zich 
waarschijnlijk moeilijk verdedigen. De socialisatie van meisjes zou in tegenstelling 
tot die van jongens de perceptie van fysieke kwetsbaarheid bovendien versterken 
en vrouwen meer dan mannen alerter maken op (en meer angst inboezemen voor) 
mogelijke dreigingen (Vanderveen 1999). Ook de aard van de mogelijke fysieke drei-
ging speelt een belangrijke rol bij de sterkere angstgevoelens bij vrouwen. Seksuele 
misdrijven als verkrachting worden beschouwd als een ernstige fysieke bedreiging 
voor vrouwen. De verhoogde kans op verkrachting zou, in combinatie met de ern-
stige fysieke en psychische gevolgen van dit seksuele misdrijf, voor een groot deel de 
sterkere algemene gevoelens van onveiligheid bij vrouwen ten opzichte van mannen 
verklaren (Warr 1985; Vanderveen 1999; Goodey 1997; Sacco 1990; Hale 1996). Vrou-
wen en ouderen voelen zich dus vooral fysiek kwetsbaar. Mensen kunnen zich echter 
ook kwetsbaar voelen omdat zij denken dat zij niet om kunnen gaan met de econo-
mische en psychische gevolgen van een misdrijf. Deze sociale kwetsbaarheid komt 
vooral voor bij mensen uit lagere sociaaleconomische klassen. Zij hebben minder 
materiële en culturele hulpbronnen om zich tegen criminaliteit te beschermen en 
zullen hierdoor ook angstiger zijn voor de consequenties van criminaliteit (Kanan en 
Pruitt 2002; McCoy et al. 1996; Pantazis 2000).

Individuele leefstijl en routineactiviteiten
Gerelateerd aan de inschatting van de kans om slachtoffer te worden van crimina-
liteit, die door Kilias (1990) wordt aangeduid met het concept ‘blootstelling’, zijn 
de individuele leefstijl en routineactiviteiten van een individu. Deze bepalen hoe 
vaak hij of zij bloot wordt gesteld aan bedreigingen. Zo zal iemand die regelmatig 
uitgaat naar het café of de disco eerder blootstaan aan bedreigingen dan iemand die 
’s avonds altijd voor de televisie zit. Leefstijl en routineactiviteiten hebben wellicht 
ook invloed op de inschatting die een individu maakt van de eigen vatbaarheid voor 
slachtofferschap, en kunnen via die weg angstgevoelens beïnvloeden.

Slachtofferervaringen
Individuen die eerder slachtoffer zijn geweest, zullen hun kans om opnieuw slacht-
offer te worden hoger inschatten en zich daardoor ook angstiger voelen voor crimi-
naliteit dan mensen zonder slachtofferervaring. De veronderstelling hierbij is dat 
slachtoffers zich angstiger gaan voelen vanwege het misdrijf dat zij hebben onder-
gaan en niet dat deze mensen al angstiger waren voordat zij slachtoffer werden. Uit 
verschillende onderzoeken blijkt inderdaad dat slachtoffers van criminaliteit zich 
vaker angstiger voelen dan niet-slachtoffers (Wilcox Rountree 1998; Van Wilsem 
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1997; Bilsky en Wetzels 1997). Wellicht spelen situationele kenmerken hierbij een 
bepalende rol: iemand die slachtoffer is geweest in een bepaalde situatie, zal zich 
onder (vergelijkbare) omstandigheden (locatie, tijd, omgevingskenmerken) eerder 
onveilig voelen dan iemand die in dezelfde situatie geen associaties met een derge-
lijke gebeurtenis heeft. In andere studies wordt echter een zwakke of zelfs geen rela-
tie gevonden (Box et al. 1988; Hindelang et al. 1978; Skogan en Maxfi eld 1981; Kury 
et al. 2001; Carcach et al. 1995). De verschillen in de bevindingen lijken verklaard te 
kunnen worden doordat in de studies verschillende vormen van slachtofferschap 
gerelateerd worden aan uiteenlopende gevoelens van onveiligheid.

Naast directe (individuele) slachtofferervaringen, kunnen ook indirecte erva-
ringen met slachtofferschap gevoelens van onveiligheid beïnvloeden. Berichten 
over slachtofferschap kunnen iemand via verschillende kanalen ter ore komen, 
bijvoorbeeld via persoonlijke netwerken of via de media. De sociale nabijheid van 
het slachtoffer (de slachtoffers) en de mate waarin men zich met deze personen kan 
identifi ceren, bepalen de invloed die indirecte slachtofferervaringen op angstgevoe-
lens hebben.

Ook mediagebruik speelt een belangrijke rol bij de risicoperceptie van indivi-
duen (Chiricos et al. 1997a, 1997b, 2000; Liska en Baccaglini 1990). Mensen met een 
voorkeur voor commerciële zenders blijken zich relatief onveilig te voelen. Het is 
ook vooral deze groep die meent dat de criminaliteit sterk is toegenomen (De Groof 
2006; Pfeiffer et al. 2005). Hoewel er nog veel onduidelijk is over de precieze rol van 
media bij angstgevoelens, lijkt het duidelijk dat deze aanzienlijk is.

3.3.2 Situationele context: de directe omgeving
Naast individuele kenmerken kunnen ook kenmerken van de directe omgeving de 
angst voor ‘gevaar’ aanwakkeren. Uit eerder onderzoek blijkt dat enkele kenmerken 
als belangrijke signalen voor angstgevoelens fungeren. De belangrijkste zijn de 
inrichting van de publieke ruimte, de sociale samenstelling, de mate van overlast en 
verloedering, en de sociale cohesie. Het merendeel van het onderzoek heeft betrek-
king op de woonomgeving, maar het is aannemelijk dat ook daarbuiten de directe 
omgeving de angst voor criminaliteit beïnvloedt, bijvoorbeeld in het openbaar ver-
voer, in winkelgebieden en in uitgaansgelegenheden.

Inrichting van de publieke ruimte
Onder de kop ‘Slachtofferervaringen’ werd in paragraaf 3.3.1 al gewezen op het feit 
dat een eerdere negatieve of angstwekkende ervaring in een bepaalde situatie of op 
een bepaalde plaats ertoe kan leiden dat mensen die situatie of plaats gaan associë-
ren met gevaar en bedreiging. Bepaalde plaatsen en situaties kunnen echter ook door 
culturele of sociale stereotypering de connotatie ‘gevaarlijk’ krijgen. Verder kunnen 
er op plaatsen en/of in situaties signalen besloten liggen die duiden op de (moge-
lijke) aanwezigheid van kwaadwillende mensen. Duisternis en/of de mate waarin 
men een goed overzicht heeft van de directe omgeving hangt bovendien samen met 
de inrichting van de publieke ruimte. Onderzoek wijst uit dat de inrichting van de 
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publieke ruimte een belangrijke rol speelt bij gevoelens van angst (Wilcox Rountree 
en Land 1996b; Wilcox Rountree et al. 2003). Zo worden donkere tunnels en slecht 
verlichte fi etspaden vaak als onveilig gezien (Vanderveen 2002).

Naast het ontwerp is volgens Wilcox en haar collega’s ook de functie van de open-
bare ruimte van invloed op gevoelens van angst. Zo zullen mensen zich in een win-
kelcentrum op zaterdag overdag veilig voelen, terwijl ze daar op zaterdagavond juist 
liever niet komen. De functie van de publieke ruimte (op een specifi ek tijdstip) heeft 
dus gevolgen voor de sociale activiteit van mensen. Het zijn deze sociale patronen die 
de onveiligheidsgevoelens beïnvloeden.

Daarnaast zijn maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, 
bibliotheken, buurthuizen en een dokterspost belangrijk in een buurt omdat ze tege-
moet komen aan de behoeften en wensen van de buurtbewoners. De aanwezigheid 
en de kwaliteit van die voorzieningen bepalen – naast andere voorzieningen zoals 
winkels en bedrijf jes – grotendeels de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de 
buurt (Peterson et al. 2000; Morenoff et al. 2001).

Sociale samenstelling
In sommige buurten is de onveiligheidsbeleving door de specifi eke sociale samen-
stelling aanzienlijk sterker dan in andere buurten. Maas-de Waal (2002) liet 
bijvoorbeeld zien dat bewoners zich onveiliger voelen in buurten met een lage soci-
aaleconomische status (d.w.z. met een relatief groot aandeel huishoudens onder het 
sociaal minimum, werklozen en bijstandsontvangers) en relatief veel eenouderge-
zinnen, allochtonen, jonge alleenstaanden en verhuismobiliteit. In concentratiewij-
ken (meer dan 25% niet-westerse allochtonen) blijken vooral de autochtonen zich 
onveilig te voelen; Marokkanen en Antillianen voelen zich daar even veilig als in 
witte wijken (Wittebrood et al. 2005). In de wittere wijken zijn de verschillen tussen 
autochtonen en allochtonen veel geringer. De snelheid waarmee de Nederlandse 
bevolking ‘verkleurt’ lijkt eveneens een rol te spelen bij angstgevoelens (Elffers en De 
Jong 2004). Ook uit onderzoek in andere landen blijkt dat de (gepercipieerde) sociale 
samenstelling van buurten een rol speelt bij gevoelens van onveiligheid (zie Moeller 
1989; Wilcox Rountree en Land 1996b; Chiricos et al. 1997b).

Sociale cohesie
De sociale bindingen tussen mensen zijn van groot belang om angst voor crimina-
liteit te verklaren. We doelen hierbij op de formele en informele netwerken waarin 
mensen participeren en op de frequentie van deze contacten. In een omgeving waar 
men elkaar kent, zal men zich over het algemeen veiliger voelen (Van Dijk et al. 2000; 
Maas-de Waal en Wittebrood 2002). Bovendien zal er, naarmate de sociale bindingen 
tussen bewoners van een buurt sterker zijn, minder criminaliteit zijn, en ook minder 
problemen met overlast en verloedering (Warner en Wilcox Rountree 1997; Wilcox 
Rountree en Warner 1999; Bellair 1997). Ook via de objectieve veiligheid nemen de 
gevoelens van onveiligheid af. De werking van dit mechanisme beperkt zich niet tot 
woonbuurten: in uitgaansgelegenheden en zelfs in het openbaar vervoer kunnen 
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sociale bindingen ontstaan tussen mensen die elkaar op die locaties regelmatig 
tegenkomen, of elkaar inschatten als ‘een van ons’.

Naast het bestaan van sociale bindingen is het belangrijk dat mensen in een 
bepaalde omgeving een onderling vertrouwen en gemeenschappelijke verwachtin-
gen hebben. Het gaat in zekere zin om collectieve zelfredzaamheid, om de gedeelde 
bereidheid zich in te zetten voor de ‘publieke zaak’. Dit mechanisme blijkt relevant 
voor de sociale veiligheid in een bepaald gebied (Bellair 2000; Sampson et al. 1997) 
en ook voor het gevoel van veiligheid (Lee en Earnest 2003). Verondersteld kan 
worden dat naarmate er meer onderling vertrouwen en gemeenschappelijke verwach-
tingen tussen mensen in een bepaalde omgeving bestaan, onveiligheidsgevoelens 
minder sterk zijn.

Deze veronderstelling sluit aan bij de gedachtegang van Goffman (1971) over 
omstanders van wie de motieven en intenties onbekend zijn en van wie een signaal 
van (vermeend) gevaar uit kan gaan. Men koestert een zeker wantrouwen jegens 
andere mensen of verwacht dat mensen uit de (eigen) omgeving kwaad zouden 
kunnen berokkenen of in het algemeen kwaadwillend zijn. Goffman doelt dus op 
een gebrek aan sociale cohesie. Volgens Sacco (2005) kunnen anderen zowel op 
persoonlijk als op cultureel vlak vreemden voor iemand zijn. In het eerste geval zijn 
we niet op de hoogte van iemands persoonlijke leven en biografi e. Op cultureel vlak 
kunnen personen vreemden zijn in die zin dat zij een andere status, manier van 
kleden, taal en opvattingen – kortom: levensstijl of cultuur – dan wijzelf hebben. 
Omdat vreemden minder voorspelbaar zijn dan personen of groepen die wij per-
soonlijk kennen en/of die (naar verwachting) ongeveer dezelfde levensstijl hebben 
als wij, zal er jegens hen eerder een zekere mate van wantrouwen ontstaan die een 
basis kan zijn voor angstgevoelens. Volgens de civilisatietheorie kan deze angst voor 
vreemden echter ook ontstaan omdat men bang is het eigen aanzien of de eigen 
bevoorrechte positie te verliezen.

Overlast, verloedering en criminaliteit
De Angelsaksische term incivilities doet dienst als vergaarbak voor diverse sociale 
gedragingen en groepen in een samenleving, waarvan de burger meent dat deze eng 
of onprettig zijn (Vanderveen 2002). Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen 
social en physical incivilities: met het begrip social incivilities (vertaald met ‘overlast’) 
verwijst men naar de aanwezigheid van ‘onbekende’ (angstwekkende) personen die 
normoverschrijdend gedrag vertonen, terwijl men met physical incivilities (vertaald 
met de term ‘verloedering’) doelt op de zichtbare gevolgen van ‘onbetamelijk’ gedrag 
(bijvoorbeeld rommel, graffi ti en vernieling).

In de broken windowstheorie van Wilson en Kelling (1982) wordt verondersteld 
dat overlast en verloedering een directe invloed hebben op de criminaliteit. Bij het 
zien van overlast en verloedering zouden potentiële daders het idee krijgen dat er in 
een gebied weinig sociale controle en animo bestaat om in te grijpen, en zouden ze 
worden aangespoord tot crimineel gedrag. Uit eerder onderzoek blijkt verder dat 
overlast, verloedering en criminaliteit de angst voor criminaliteit beïnvloeden

Angstige burgers_7.indd   Sec3:39 6-9-2006   17:54:34



40 Verklaring van angstgevoelens

(Ferraro 1995; LaGrange et al. 1992; Wilcox Rountree en Land 1996b; Wilcox Roun-
tree 1998). Sampson en Raudenbush (1999) betogen echter dat niet zozeer overlast 
en verloedering tot criminaliteit leiden, maar dat een gebrek aan sociale cohesie (en 
sociale controle) zowel tot overlast en verloedering als tot criminaliteit leidt.

3.3.3 Sociaal-culturele context
Behalve uit de directe omgeving komen ook uit een bredere sociale context signalen 
die gevoelens van angst mogelijk aanwakkeren. Deze stimuli staan verder niet cen-
traal in dit onderzoek, maar we willen ze wel kort benoemen.

Ontwikkelingen in de media
Belangrijke ontwikkelingen vinden plaats in de rol die de media spelen. In eerder 
onderzoek is aangetoond dat zij een grote invloed hebben op de risicoperceptie en 
subjectieve sociale veiligheid: meer populaire berichtgeving lijkt bijvoorbeeld bij te 
dragen aan meer onveiligheidsgevoelens (Hale 1996). Wanneer mediaberichten een 
persoonlijk portret van het slachtoffer bevatten, roept dit door de ruimere moge-
lijkheden tot identifi catie met het slachtoffer meer angst op dan wanneer mensen 
bijvoorbeeld kranten lezen die op een neutralere (minder persoonlijke en gedetail-
leerde) manier nieuws brengen. De massamedia hebben niet alleen een directe 
invloed op onveiligheidsgevoelens, maar ook op de beeldvorming over bijvoorbeeld 
de politie, de omvang van criminaliteit en specifi eke etnische groepen. De huidige 
ontwikkelingen waarin commerciële televisie een grotere invloed krijgt, kunnen dus 
gevolgen hebben voor de onveiligheidsbeleving.

Individualisering en veranderde sociale verhoudingen
Individualisering is de groeiende autonomie van het individu ten opzichte van zijn 
directe omgeving. Net als de ontzuiling en secularisering heeft ook de individualise-
ring gevolgen voor de sociale structuur en de sociale cohesie in de maatschappij. De 
cohesie op interpersoonlijk niveau (het sociale vangnet) heeft in de twintigste eeuw 
steeds meer plaatsgemaakt voor een abstractere vorm van cohesie: de verzorgings-
staat. Er wordt meer van de overheid verwacht, ook op het gebied van de sociale con-
trole. De voortschrijdende individualisering lijkt eveneens gepaard te gaan met een 
toename van anonimiteit (rmo 1998). Als gevolg van informalisering staan boven-
dien de gezagsverhoudingen tussen bevolking en politie onder spanning (Maas-
de Waal 2004). Doordat de politie zich sterker ging richten op dienstverlening en 
hulpverlening, zou zij door het wegvallen van het toezicht in de publieke ruimte aan 
gezag hebben ingeboet. Tegenwoordig staat handhaving weer hoger op de agenda en 
stelt de politie zich formeler op. De effectiviteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid 
van de politie blijken – zo tonen De Vries en Van der Vijver (2002) aan – belangrijke 
gezagsgronden te zijn.
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Internationalisering
Internationalisering behelst de afnemende invloed van grenzen, afstanden en tijds-
verschillen in de wereld. Een toename van het internationale personenverkeer door 
de tijd heeft geresulteerd in een toenemende immigratie vanuit niet-westerse landen. 
De Nederlandse bevolking in het algemeen en met name in de steden krijgt hierdoor 
een steeds meer heterogene samenstelling en raakt gesegmenteerd langs etnische 
lijnen (zie § 3.3.2 onder het kopje ‘Sociale samenstelling’).

Een andere vorm waarin internationalisering tot uiting komt is het terrorisme. 
Het moderne terrorisme heeft vooral een mondiaal karakter. Andere kenmerken zijn 
dat religie een centrale plaats inneemt, dat het niet strak is georganiseerd, diffuse 
doelen kent, wereldwijd angst wil creëren, veel en willekeurige slachtoffers maakt, 
en het sterven voor de goede zaak als hoogste goed propageert (Maas-de Waal 2004). 
Het internationale terrorisme zoals dit tot uiting kwam in de aanslagen in New York, 
Bali, Madrid, Casablanca en Londen, bewerkstelligt mede door de groei van het 
aantal toegankelijke (internationale) informatiebronnen een wereldwijde perceptie 
van risico en dreiging.

3.3.4 Conceptueel model
Het conceptuele model dat we in fi guur 3.1 hebben gepresenteerd, hebben we nu 
verder uitgewerkt (zie fi guur 3.2). We veronderstellen dat iemands persoonlijkheid, 
kwetsbaarheid, leefstijl en (in)directe slachtofferervaringen belangrijke determinan-
ten van zijn van zijn of haar angstgevoelens. Ook nemen we aan dat de inrichting van 
de publieke ruimte, de samenstelling van de bevolking, sociale cohesie, verloede-
ring, overlast en criminaliteit van invloed zijn op angstgevoelens. Deze kenmerken 
van de sociale context kunnen betrekking hebben op de woonomgeving of op andere 
contexten, zoals het openbaar vervoer, winkelcentra en uitgaansgelegenheden. 
De sociaal-culturele context is vooral relevant om ontwikkelingen over de tijd of 
verschillen tussen landen te verklaren. De afzonderlijke individuele kenmerken en 
contextuele kenmerken zullen onderling samenhangen; ook is het waarschijnlijk 
dat de contextuele kenmerken van invloed zijn op bepaalde individuele kenmerken. 
Dit laatste is niet weergegeven in het model. Verder hebben we – in aansluiting op 
hoofdstuk 2 – verondersteld dat risicoperceptie een belangrijke intermediaire factor 
is waarmee angstgevoelens kunnen worden verklaard. Het model in fi guur 3.2 vormt 
de basis voor de empirische analyses in hoofdstukken 4 tot en met 6. Het is (uiter-
aard) een sterke simplifi catie: niet alle relaties tussen kenmerken zijn weergegeven 
en ook is niet aangegeven dat angstgevoelens mogelijk weer van invloed zijn op de 
veronderstelde determinanten.
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Figuur 3.2
Uitgewerkt conceptueel model
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4 Algemene angstgevoelens

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de algemene angstgevoelens. We maken daar-
voor gebruik van gegevens uit de Politiemonitor Bevolking (pmb) 2004 en 2005 (zie 
bijlage A voor meer informatie). Zoals we in hoofdstuk 2 hebben laten zien, bevat de 
pmb vooral informatie over niet-specifi eke angstgevoelens. Dit zijn algemene angst-
gevoelens en angstgevoelens op bepaalde locaties en tijdstippen. In dit hoofdstuk 
proberen we inzicht te krijgen in de belangrijkste determinanten van de algemene 
angstgevoelens. We gaan hierbij uit van het conceptuele model zoals dat in hoofd-
stuk 3 is gepresenteerd. De mogelijkheden om dit model volledig te toetsen zijn 
beperkt. Zo beschikken we niet over informatie over de risicoperceptie. Bovendien 
is de sociale context van algemene angstgevoelens onbekend. Wel zullen we er reke-
ning mee houden of de ondervraagden in de grote steden woonachtig zijn: op deze 
manier wordt de sociale context enigszins verdisconteerd.

4.2 Determinanten van algemene angstgevoelens

Angstgevoelens lijken vooral bepaald te worden door iemands kwetsbaarheid, leef-
stijl en eerdere slachtofferervaringen (zie hoofdstuk 3). Uit eerder onderzoek komt 
naar voren dat vooral vrouwen, ouderen, mensen met een lagere sociaaleconomi-
sche status (zoals lager opgeleiden, niet-westerse allochtonen en fl atbewoners) en 
mensen die eerder slachtoffer zijn geweest zich relatief vaak onveilig voelen. De mate 
waarin mensen uit deze groepen angst ervaren, varieert enigszins afhankelijk van 
waar hun angst betrekking op heeft.

Algemene angstgevoelens variëren tussen bevolkingsgroepen. Vooral sekse 
en leeftijd zijn belangrijke voorspellers (zie fi guur 4.1): vrouwen voelen zich vaker 
onveilig dan mannen en dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. De verschillen tussen de 
leeftijdscategorieën zijn bij vrouwen groter dan bij mannen, waarbij de jongste leef-
tijdsgroepen zich het vaakst onveilig voelen.1 In totaal gaf in 2004 en 2005 overigens 
ruim een kwart (28%) van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder aan zich 
weleens onveilig te voelen.
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Figuur 4.1
Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat zich weleens onveilig voelt, naar 
sekse en leeftijd, 2004-2005 (in procenten)

Bron: BZK/Justitie (PMB’04-’05) SCP-bewerking (gewogen gegevens)
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Niet-westerse allochtonen en fl atbewoners – veelal mensen met een lagere sociaal-
economische status – voelen zich relatief vaak onveilig (fi guren 4.2 en 4.3). Uit ander 
onderzoek dan de pmb weten we dat deze angst gedeeltelijk verklaard kan worden 
door de ‘slechtere’ buurten waarin allochtonen en fl atbewoners wonen (Wittebrood 
et al. 2005; Kempkens en Wittebrood 2000). In hoofdstuk 6 komen we hierop terug.
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Figuur 4.2
Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat zich weleens onveilig voelt, naar 
etniciteit, 2004-2005 (in procenten)
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Figuur 4.3
Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat zich weleens onveilig voelt, naar 
woningtype en gemeente, 2004-2005 (in procenten)

Bron: BZK/Justitie 
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Opvallend is dat met name hoger opgeleiden in de pmb aangeven zich vaak onveilig 
te voelen (fi guur 4.4). Deze bevinding strookt niet met de relatie tussen opleiding en 
angstgevoelens zoals die meestal in onderzoek wordt gevonden (zie hoofdstuk 3). 
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Ook wij zullen – tegengesteld aan de bevindingen van de pmb – in de hoofdstukken 
5 en 6 aantonen dat het juist de lager opgeleiden zijn die zich op bepaalde locaties en 
tijdstippen angstiger voelen dan hoger opgeleiden (voor een mogelijke verklaring zie 
§ 7.2).

Figuur 4.4
Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat zich weleens onveilig voelt,
naar opleiding, 2004-2005 (in procenten)

Bron: BZK/Justitie (PMB’04-’05) SCP-bewerking (gewogen gegevens)
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Tot slot voelen slachtoffers van criminaliteit zich relatief onveilig. Figuur 4.5 
 illustreert dit en laat zien dat vooral slachtoffers van geweld relatief angstig zijn.
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Figuur 4.5
Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat zich weleens onveilig voelt, naar 
slachtofferschap, 2004-2005 (in procenten)

Bron: BZK/Justitie (PMB’04-’05) SCP-bewerking (gewogen gegevens)

slachtoffer geweld

slachtoffer
diefstal/vernieling

geen slachtoffer

600 5040302010

Om inzicht te krijgen in het relatieve belang van afzonderlijke determinanten is 
het belangrijk rekening te houden met de onderlinge samenhang tussen de uiteen-
lopende determinanten: jongeren zijn bijvoorbeeld gemiddeld hoger opgeleid dan 
ouderen en lager opgeleiden wonen relatief vaak in een fl atwoning. De resultaten van 
analyses waarbij is nagegaan wat de relatieve invloed is van uiteenlopende individu-
ele kenmerken die aansluiten bij het opgestelde conceptuele model, zijn weergegeven 
in tabel 4.1.2

Sekse blijkt een van de belangrijkste determinanten van algemene onveiligheids-
gevoelens: de kans dat vrouwen zich onveilig voelen is aanzienlijk groter dan bij 
mannen. Verder spelen slachtofferervaringen een belangrijke rol. Vooral mensen 
die slachtoffer zijn geweest van geweld voelen zich relatief onveilig. In tegenstelling 
tot wat vaak wordt gedacht, voelen oudere vrouwen (65 jaar en ouder) zich relatief 
veilig ten opzichte van 35-49-jarige vrouwen; het zijn juist jonge vrouwen (15-24 jaar) 
die zich relatief onveilig voelen (niet in tabel). Onder de mannen is het eveneens de 
oudste groep die zich veiliger voelt dan de referentiegroep van 35-49 jaar, en ook 
jonge mannen voelen zich relatief veilig, dit in tegenstelling tot de jonge vrouwen. 
Verder voelen bewoners van fl ats zich relatief onveilig. Opvallend is dat – ook als 
we rekening houden met andere individuele kenmerken – onder hoogopgeleiden de 
kans dat men zich onveilig voelt aanmerkelijk groter is dan onder laagopgeleiden.
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Tabel 4.1
Geschatte effectparameters van individuele kenmerken op de kans zich weleens onveilig te voelen 
(logistische regressie)a 

B exp (B)

vrouw (ref. = man) 0,70*** 2,01

leeftijd (ref. = 35-49 jaar)

15-24 jaar 0,06 1,06

25-34 jaar 0,05* 1,05

50-64 jaar –0,03 0,97

 65 jaar –0,13*** 0,88

niet-westerse allochtoon (ref. = autochtoon) 0,08** 1,09

opleiding (ref. = laagopgeleid)

lbo/mavo 0,17*** 1,18

mbo/havo/vwo 0,20*** 1,22

hbo/wo 0,35*** 1,42

betaalde baan (> 15 uur) (ref. = overig) –0,12*** 0,88

gezinssituatie (ref. = overig)

eenoudergezin 0,03 1,03

alleenstaand 0,03 1,04

woonsituatie (ref. = eengezinswoning)

fl atwoning 0,21*** 1,24

anders 0,01 1,01

slachtoffer van geweld (ref. = geen slachtoffer) 0,94*** 2,56

slachtoffer van diefstal/vernieling (ref. = geen slachtoffer) 0,58*** 1,78

gemeente (ref. = overig)

G4 0,61*** 1,83

G26 0,18*** 1,19

N 93.352

Nagelkerke R2 0,12

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
a De odds ratio – exp (B) – geeft de kansverhouding aan voor een individu met een bepaald kenmerk om zich al dan niet 

veilig te voelen, gedeeld door de corresponderende kansverhouding voor een individu dat dit kenmerk niet heeft. De odds 
ratio heeft de waarde 1 als er geen samenhang bestaat tussen die kans en het kenmerk. Hoe groter de samenhang, des te 
meer verschilt de odds ratio van de waarde 1. De odds ratio is echter nooit kleiner dan 0.

Bron: BZK/Justitie (PMB’04-’05) SCP-bewerking
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4.3 Tot slot

In dit hoofdstuk lieten we zien dat met name vrouwen en slachtoffers (vooral van 
geweld) zich relatief vaak onveilig voelen. In tegenstelling tot wat vaak wordt 
gedacht, voelen ouderen zich helemaal niet zo onveilig: het zijn vooral de jonge vrou-
wen (15-24 jaar) die zich relatief onveilig voelen. Niet-westerse allochtonen voelen 
zich onveiliger dan autochtonen. Verder hebben we laten zien dat hoger opgeleiden 
relatief vaak aangeven dat zij zich onveilig voelen.

Zoals al eerder besproken, gaat het in dit hoofdstuk om algemene angstgevoelens, 
waarvan we niet weten waar deze precies betrekking op hebben. We mogen echter 
– gezien de context waarin de vragen over angstgevoelens in de pmb worden gesteld 
– veronderstellen dat zij op de een of andere manier verwijzen naar criminaliteit. Of 
de algemene angstgevoelens direct terugslaan op criminaliteit of indirect, doordat 
mensen zich onprettig voelen in het donker of omdat ze alleen zijn, blijft onbekend. 
Het is daarom interessant om ook naar angstgevoelens op specifi eke locaties en 
tijdstippen te kijken. We doen dat in de hoofdstukken 5 en 6.
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Noten

1 Deze bevinding komt overeen met andere onderzoeken: het algemene gevoel van onvei-
ligheid is het hoogst onder jongere leeftijdsgroepen. Bij andere gevoelens van onveilig-
heid, bijvoorbeeld zoals we die gepresenteerd hebben in fi guur 2.5 van deze publicatie, 
voelen ouderen zich weer onveiliger (zie Wittebrood 2003).

2 Om de ‘verklaringskracht’ van de modellen weer te geven, rapporteren we de 
Nagelkerke R2. Deze maat benadert een ‘echte’ R2 (de proportie verklaarde variantie 
zoals die voor lineaire regressie kan worden berekend) en is gebaseerd op de bij niet-
lineaire regressiemodellen weergegeven loglikelihood (maat voor de fi t van het model). 
Deze coëffi ciënt geeft een beeld van de mate waarin het geschatte logistische regressie-
model met de gespecifi ceerde onafhankelijke variabelen de variantie op de afhankelijke 
variabele verklaart. Over het algemeen is de waarde van de Nagelkerke R2 wat aan de 
lage kant in vergelijking met een ‘echte’ R2.
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5 Angstgevoelens en vermijdingsgedrag

5.1 Inleiding

De Politiemonitor Bevolking (pmb) bevat ook vragen over angstgevoelens op 
bepaalde locaties en tijdstippen. In hoofdstuk 6 gaan we hier nader op in. Op 
 verschillende momenten bij het afnemen van de vragenlijst hebben echter selecties 
plaatsgevonden, waardoor sommige ondervraagden deze vragen niet kregen voorge-
legd. Deze selecties vonden plaats voorafgaand aan of tijdens het stellen van vragen 
over angstgevoelens op bepaalde locaties en tijdstippen.

Zo werden aan degenen die bij de vraag over algemene angstgevoelens aanga-
ven zich nooit onveilig te voelen (72% van de ondervraagden), de vragen over de 
meer specifi eke angstgevoelens niet voorgelegd. Waarschijnlijk worden hierdoor 
de angstgevoelens op specifi eke locaties onderschat. In onderzoek waarin bij alle 
ondervraagden geïnformeerd wordt naar de onveiligheidsbeleving in eigen huis en 
op straat in de eigen buurt geeft een groter deel van de bevolking aan zich weleens 
onveilig te voelen dan in de pmb (Wittebrood et al. 2005).1 In het onderhavige onder-
zoek zullen we met de beschikbare gegevens uit de pmb genoegen moeten nemen; in 
de laatste paragraaf van dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de mogelijke conse-
quenties van deze beperking voor onze bevindingen.

Er speelt echter nog een ander aspect dat van belang is voor ons onderzoek en 
waaraan we dit hoofdstuk willen wijden. Bij het beantwoorden van de vragen naar 
angstgevoelens op bepaalde locaties en tijdstippen heeft een deel van de ondervraag-
den aangegeven dat zij – vooral ’s avonds – niet op bepaalde locaties komen. Deze 
ondervraagden zullen zich op die locaties dus ook niet angstig voelen. De grootte 
van deze groep varieert tussen de verschillende locaties: 10% van de ondervraagden 
geeft aan zich ’s avonds niet in de eigen buurt te begeven, 24% doet dat niet in het 
openbaar vervoer en 30% begeeft zich ’s avonds niet in winkelgebieden in de buurt 
en in de omgeving van uitgaansgelegenheden. Het gaat dus om redelijk omvangrijke 
groepen.

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom ondervraagden niet op bepaalde locaties 
komen. Zo kan men zich ’s avonds niet in een winkelgebied begeven omdat de win-
kels gesloten zijn of nooit in de buurt van uitgaansgelegenheden komen omdat men 
nooit uitgaat. Toch ligt het voor de hand om te veronderstellen dat in ieder geval een 
deel van de ondervraagden zich ’s avonds niet op bepaalde locaties begeeft omdat ze 
zich angstig voelen. In dit hoofdstuk proberen we na te gaan of deze veronderstelling 
juist is. We krijgen door dit inzichtmeer duidelijkheid over de wijze waarop mensen 
uiting geven aan hun angstgevoelens en kunnen de bevindingen die in hoofdstuk 6 
aan bod komen, beter interpreteren: wanneer een deel van de ondervraagden de vraag 
naar angstgevoelens in een bepaalde situatie niet krijgt voorgelegd omdat zij zich niet 
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in deze situatie begeven vanwege hun angst, ontstaat mogelijk een vertekend beeld 
van de angstgevoelens in die situatie. Er is dan sprake van ‘selectieve uitval’.

5.2 Wie zijn de ‘vermijders’?

Om erachter te komen of mensen zich inderdaad niet in bepaalde situaties begeven 
omdat ze angstig zijn, hebben we enkele analyses verricht. Wie zijn de mensen die 
zich ’s avonds nooit op een bepaalde locatie begeven? Het blijkt dat vooral vrouwen 
’s avonds niet in hun eigen buurt naar buiten gaan, geen uitgaansgelegenheden en 
winkelcentra bezoeken en geen gebruik maken van het openbaar vervoer. Naarmate 
mensen ouder zijn en lager zijn opgeleid neemt ook de kans toe dat zij zich nooit op 
bepaalde locaties begeven (zie tabel 5.1).

Tabel 5.1
Aandeel van degenen die zich weleens onveilig voelen, dat zich wel of niet ’s avonds op een bepaalde 
locatie begeeft, naar individuele kenmerken (in procenten)

op straat in de 
eigen buurt

in winkelgebied
in de buurt

in het openbaar 
vervoer

rondom uitgaans-
gelegenheden

niet wel niet wel niet wel niet wel

sekse

man 5 95 23 77 18 82 25 75

vrouw 13 87 33 67 27 73 33 67

leeftijdscategorie

15-24 jaar 0 100 6 94 5 95 5 95

25-34 jaar 1 99 11 89 11 89 9 91

35-49 jaar 2 98 17 83 18 82 18 82

50-64 jaar 9 91 34 66 28 72 36 64

 65 jaar 35 65 64 36 49 52 64 36

opleidingsniveau

lager onderwijs 39 61 64 36 56 44 67 33

lbo/mavo 18 82 42 58 39 61 45 55

mbo/havo/vwo 7 93 24 76 24 76 26 74

hbo/wo 3 97 19 81 13 87 18 82

Bron: BZK/Justitie (PMB’04-’05)

De mensen die zich ’s avonds nooit op bepaalde locaties begeven, komen naar indivi-
duele kenmerken grotendeels overeen met degenen die zich ’s avonds relatief angstig 
voelen op deze locaties (zie hoofdstuk 6). Uit de analyses komt niet naar voren of de 
mensen die zich nooit op bepaalde locaties begeven dat doen omdat ze angstig zijn 
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of om andere redenen (bijvoorbeeld omdat zij minder mobiel zijn). Angst speelt dus 
mogelijk een rol bij het ’s avonds mijden van bepaalde locaties, maar zeker weten 
doen wij dit niet.

Om iets meer duidelijkheid te krijgen over de vraag of de mensen die zich nooit 
op een bepaalde locatie begeven dat doen omdat ze zich angstig voelen of om andere 
redenen, kijken we of er een samenhang is tussen hun vermijdingsgedrag en de alge-
mene angstgevoelens waarover we in hoofdstuk 4 rapporteerden. Voor alle locaties 
geldt dat mensen die angstig zijn zich daar ’s avonds relatief vaak niet begeven (zie 
tabel 5.2). Het kleinst zijn de verschillen op straat in de eigen buurt: van degenen die 
aangeven zich algemeen angstig te voelen, begeeft 11% zich ’s avonds niet op straat, 
terwijl dat 8% is van degenen die aangeven zich nooit onveilig te voelen. Maar ook op 
andere locaties zijn de verschillen niet bijzonder groot.

Tabel 5.2
Aandeel van de Nederlandse bevolking dat vermijdingsgedrag vertoont, naar zich wel of niet ’s avonds 
begeven op bepaalde locaties (percenteerbasis: iedereen die heeft aangegeven zich weleens 
 algemeen onveilig te voelen), 2004-2005 (in procenten)

op straat in de 
eigen buurt

in winkelgebied
in de buurt

in het openbaar 
vervoer

rondom uitgaans-
gelegenheden

niet wel niet wel niet wel niet wel

algemene angstgevoelens

weleens 11 89 31 69 25 75 31 69

geen 8 92 26 74 20 80 26 74

mijdt bepaalde plekken in 
woonplaats vw. onveiligheid

ja 9 91 28 72 23 77 28 72

nee 12 88 31 69 26 74 33 67

rijdt of loopt om  vanwege 
onveiligheid

ja 9 91 28 72 22 78 28 72

nee 12 88 31 69 27 73 34 66

laat waardevolle spullen 
thuis tegen straatroof

ja 11 89 31 69 24 76 30 70

nee 10 90 27 73 23 77 30 70

doet ’s avonds of ’s nachts 
deur niet open 

ja 14 86 35 65 27 73 35 65

nee 6 94 23 77 20 80 25 75

Leesvoorbeeld: van alle ondervraagden die weleens bepaalde plekken mijden vanwege onveiligheid, begeeft 9% zich 
’s avonds niet op straat in de eigen buurt (en 91% wel); van alle ondervraagden die nooit bepaalde plekken mijden vanwege 
onveiligheid, begeeft 12% zich ’s avonds niet op straat in de eigen buurt (en 88% wel).

Bron: BZK/Justitie (PMB’04-’05)

Angstige burgers_7.indd   Sec2:53 6-9-2006   17:54:37



54 Angstgevoelens en vermijdingsgedrag

Verder zouden we kunnen verwachten dat de groep mensen die (ander) vermijdings-
gedrag vertonen, zich ook vaker niet op bepaalde locaties begeeft – juist wanneer 
angst de reden is om deze plekken te mijden. De vergelijking van het zich niet bege-
ven op bepaalde locaties tussen de groep mensen die vermijdingsgedrag vertonen en 
de groep mensen die dat niet doen, laat enkele (statistisch signifi cante) interessante 
verschillen zien.

In de eerste plaats blijkt dat juist mensen die bepaalde plekken mijden en omrij-
den of omlopen vanwege onveiligheid, zich relatief vaak wel op de onderscheiden 
locaties begeven. Blijkbaar laat deze groep zich niet verhinderen om naar die 
plaatsen toe te gaan, maar houdt daarbij wel rekening met ‘onveilige’ situaties. 
Mogelijk vertonen deze mensen ‘rationeel’ gedrag om de kans op slachtofferschap te 
verkleinen. Het tweede interessante verschil is dat mensen die ’s avonds de deur niet 
openen vanwege onveiligheid zich vaker ’s avonds niet op bepaalde locaties begeven 
dan mensen die de deur ’s avonds wel opendoen. Het lijkt erop dat deze eerste groep 
’s avonds in allerlei situaties angstig is en uiteenlopende plekken mijdt.

De groep die zich wel op allerlei locaties begeeft en tegelijkertijd bepaalde plek-
ken mijdt en omrijdt of omloopt, blijkt zich naar individuele kenmerken te onder-
scheiden van de groep die zich ’s avonds niet op bepaalde locaties begeeft en ook 
’s avonds de deur niet opent vanwege onveiligheid. In de eerste groep zijn vooral 
hoger opgeleiden oververtegenwoordigd, terwijl dat in de tweede groep juist vooral 
lager opgeleide oudere vrouwen zijn.

Uit aanvullende analyses (zie tabel 5.3) blijkt dat – als we rekening houden met 
sekse, leeftijd, opleiding en algemene angstgevoelens – inderdaad het mijden van 
bepaalde plekken en het omrijden of omlopen de kans verkleint dat mensen ’s avonds 
zich niet in hun eigen buurt begeven, terwijl ’s avonds de deur niet openen deze kans 
juist vergroot.2 Mensen die hun deur niet openen hebben ook een vergrote kans om 
zich ’s avonds niet in winkelgebieden te begeven. Mensen daarentegen die omrijden 
of omlopen en waardevolle spullen thuislaten, hebben een verkleinde kans zich nooit 
’s avonds rondom uitgaansgebieden en in het openbaar vervoer te begeven. Kortom, 
vermijdingsgedrag kan een indicator zijn van angst, maar is dat zeker niet altijd.
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Tabel 5.3
Geschatte effectparameters van sekse, leeftijd, opleiding, algemene angst en vormen van 
 vermijdingsgedrag op de kans zich niet op de genoemde locaties te begeven

op straat in
de eigen buurt

in winkelgebied
in de buurt

openbaar
vervoer

rondom uitgaans-
gelegenheden

B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

constante –4,96*** 0,01 –2,00*** 0,136 –1,14*** 0,32 –1,43*** 0,24

vrouw (ref. = man) 0,99*** 2,68 0,54*** 1,72 0,46*** 1,59 0,43*** 1,54

leeftijd (ref. = 35-49 jaar)

15-24 jaar –1,85*** 0,16 –1,16*** 0,31 –1,48*** 0,23 –1,57*** 0,21

25-34 jaar –0,82*** 0,44 –0,51*** 0,60 –0,51*** 0,60 –0,73*** 0,48

50-64 jaar 1,36*** 3,91 0,84*** 2,31 0,43*** 1,54 0,80*** 2,23

 65 jaar 2,91*** 18,36 1,97*** 7,18 1,12*** 3,07 1,80*** 6,02

opleiding (ref. = laagopgeleid)

lbo/mavo –0,37*** 0,69 –0,29*** 0,75 –0,32*** 0,73 –0,37*** 0,69

mbo/havo/vwo –0,72*** 0,49 –0,53*** 0,59 –0,58*** 0,56 –0,64*** 0,53

hbo/wo –1,34*** 0,26 –0,65*** 0,52 –1,28*** 0,28 –1,03*** 0,36

algemene angst 0,38*** 1,46 0,19*** 1,21 0,13*** 1,14 0,21*** 1,23

vermijdingsgedrag

mijdt bepaalde  plekken 
in woonplaats –0,21*** 0,81 –0,09** 0,91 –0,07 0,94 –0,13*** 0,88

loopt of rijdt om 
 vanwege onveiligheid –0,26*** 0,78 –0,06 0,95 –0,24*** 0,78 –0,19*** 0,83

laat waardevolle spullen thuis –0,05 0,95 0,01 1,01 –0,08* 0,92 –0,13*** 0,88

doet ’s avonds/’s nachts 
deur niet open 0,43*** 1,54 0,14*** 1,15 –0,00 1,00 0,04 1,05

N 27.752 27.752 20.142 27.752

Nagelkerke R2 0,39 0,28 0,21 0,30

* p < 0,001; ** p < 0,01; *** p < 0,05

Bron: BZK/Justitie (PMB’04-’05) SCP-bewerking

5.3 Tot slot

In dit hoofdstuk gaven we aan dat er op verschillende momenten bij het afnemen van 
de vragenlijst selecties hebben plaatsgevonden, waardoor sommige ondervraagden 
bepaalde vragen niet kregen voorgelegd. Deze selecties vonden plaats voorafgaand 
aan of tijdens het stellen van vragen over angstgevoelens op bepaalde locaties en tijd-
stippen. Zo werden deze vragen niet voorgelegd aan ondervraagden die eerder hadden 

Angstige burgers_7.indd   Sec2:55 6-9-2006   17:54:37



56 Angstgevoelens en vermijdingsgedrag

aangegeven zich nooit onveilig te voelen (72% van de ondervraagden). We verwachten 
dat als iedereen de vragen over specifi eke locaties zou hebben beantwoord, meer 
mensen zouden hebben aangegeven dat zij zich op die locaties onveilig voelen. Ver-
volgens heeft een deel van de ondervraagden aan wie de vragen over angstgevoelens 
op bepaalde locaties wel zijn gesteld, aangegeven dat zij nooit op die locaties komen 
(vooral ’s avonds als het donker is). Dit geldt voor 10 tot 30% van de desbetreffende 
groep ondervraagden. We hebben aannemelijk kunnen maken dat in ieder geval som-
migen zich niet op de onderzochte locaties begeven omdat ze angstig zijn.

Door de wijze waarop de vragen over angst zijn gesteld aan de respondenten van 
de Politiemonitor Bevolking, onderschatten we waarschijnlijk zowel de omvang van 
de angstgevoelens op specifi eke locaties en tijdstippen, als de invloed van bepaalde 
determinanten op de mate waarin mensen zich onveilig voelen. Uit analyses waarin 
we rekening hebben gehouden met de ‘selectieve uitval’ komt naar voren dat deze 
invloed vooral geldt bij leeftijd en opleiding.3
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Noten

1 Van alle ondervraagden die bij de algemene vraag aangeven zich nooit onveilig te 
voelen, geeft 16% aan zich soms of vaak onveilig te voelen als zij over straat lopen en 5% 
geeft aan zich soms of vaak onveilig in hun eigen huis te voelen (bron: databestand las 
2004/2005).

2 Deze analyses zijn niet bedoeld om causale verbanden te onderzoeken: de causale 
volgorde tussen de afhankelijke variabele – het zich al dan niet begeven op een locatie 
– en het algemeen vertonen van vermijdingsgedrag is bijvoorbeeld onduidelijk. De 
analyses zijn vooral bedoeld om de samenhangen tussen variabelen te bekijken, reken-
ing houdend met andere variabelen. 

3 Hiervoor hebben we gebruikgemaakt van de zogenoemde Heckmanprocedure in het 
softwareprogramma stata.
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6 Angstgevoelens naar locatie en tijdstip

6.1 Inleiding

In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht in welke mate verschillende individuele 
kenmerken van invloed zijn op algemene angstgevoelens. Dit hoofdstuk gaat over 
angstgevoelens op bepaalde locaties – eigen huis, op straat in de buurt, winkel-
gebied/centrum in de buurt, openbaar vervoer en rondom uitgaansgelegenheden 
– en bepaalde tijdstippen, namelijk overdag (wanneer het licht is) en ’s avonds (wan-
neer het donker is). We proberen voor deze angstgevoelens het conceptuele model 
dat we in hoofdstuk 3 hebben opgesteld, zo uitgebreid mogelijk te toetsen en maken 
daarbij opnieuw gebruik van gegevens uit de Politiemonitor Bevolking (pmb) uit 
2004 en 2005. De informatie over angstgevoelens op specifi eke locaties is – door de 
vraagstelling in de pmb – alleen beschikbaar voor ondervraagden die zich weleens 
algemeen onveilig voelen én zich weleens op de desbetreffende locaties begeven op 
de onderscheiden tijdstippen. De bevindingen in dit hoofdstuk hebben daardoor 
betrekking op een selectieve groep uit de Nederlandse bevolking.1

Voor de locaties in de directe woonomgeving – in eigen huis en op straat in de 
buurt – is het mogelijk om de gegevens uit de pmb aan te vullen met informatie uit 
andere databronnen over de woonomgeving, zoals de Woonmilieudatabase (wmd). 
Het conceptuele model kan voor angstgevoelens in de directe woonomgeving dus 
uitgebreider worden getoetst dan voor de andere locaties. We zullen eerst de omvang 
van de angstgevoelens op de verschillende locaties beschrijven en vervolgens ingaan 
op de determinanten van de angstgevoelens in de woonomgeving en op de angstge-
voelens daarbuiten (in winkelcentra, openbaar vervoer en uitgaansgebieden).

6.2 Mate van angstgevoelens

Aan de 28% ondervraagden die aangaven zich weleens onveilig te voelen, is gevraagd 
of zij zich op bepaalde locaties – in het eigen huis, op straat in de eigen buurt, in 
het winkelgebied/centrum in de buurt, in het openbaar vervoer en rondom uit-
gaansgelegenheden – en op bepaalde tijdstippen – overdag (wanneer het licht is) en 
’s avonds (wanneer het donker is) – onveilig voelen. Aan degenen die bij de vraag over 
algemene angstgevoelens aangaven zich nooit onveilig te voelen (72% van de onder-
vraagden), zijn de vragen over de meer specifi eke angstgevoelens niet voorgelegd. 
Aan de mogelijke consequenties van deze selectie voor onze bevindingen hebben we 
aandacht besteed in hoofdstuk 5.

Alle mensen die zich weleens op een bepaalde locatie begeven, voelen zich – onge-
acht de locatie – ’s avonds in het donker onveiliger dan overdag als het licht is (zie 
fi guur 6.1). Het meest veilig voelen mensen zich overdag in hun directe omgeving: 
in hun eigen huis en op straat in de eigen buurt. Bijna 95% voelt zich overdag in het 
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eigen huis veilig en ruim 85% op straat in de buurt. ’s Avonds voelen mensen zich op 
dezelfde locaties aanzienlijk onveiliger. Bijna een kwart voelt zich dan in zijn of haar 
eigen huis weleens onveilig en ruim de helft op straat in de eigen buurt.

In het winkelcentrum/gebied in de buurt en in het openbaar vervoer voelt overdag 
15%, respectievelijk 26% zich weleens onveilig. ’s Avonds is dat 48%, respectievelijk 
63%. Twee derde voelt zich ’s avonds rondom uitgaansgebieden weleens onveilig.

Figuur 6.1
Aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat zich weleens onveilig voelt op een 
bepaalde locatie en tijdstip, 2004-2005 (percenteerbasis is deel van de bevolking dat heeft aan-
gegeven zich weleens algemeen onveilig te voelen)

Bron: BZK/Justitie (PMB’04-’05)
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6.3 Angstgevoelens in de woonomgeving

In deze paragraaf staan de angstgevoelens in de woonomgeving centraal, dat wil 
zeggen in het eigen huis en op straat in de eigen buurt. We proberen voor deze angst-
gevoelens het conceptuele model dat we in hoofdstuk 3 hebben opgesteld, zo uitge-
breid mogelijk te toetsen.

Om inzicht te krijgen in de invloed van kenmerken van de woonomgeving op 
individuele angstgevoelens, maken we gebruik van multilevelanalyses (Snijders en 
Bosker 2004). Hierdoor kunnen we er rekening mee houden dat verschillen in angst-
gevoelens tussen buurten soms verklaard kunnen worden doordat de samenstelling 
van de buurtpopulatie verschilt. We weten bijvoorbeeld dat jongeren zich ’s avonds 
relatief onveilig voelen in hun buurt. Wanneer in een bepaalde buurt veel jongeren 

Angstige burgers_7.indd   Sec4:59 6-9-2006   17:54:38



60 Angstgevoelens naar locatie en tijdstip

wonen, is het logisch dat het aandeel bewoners dat zich onveilig voelt daar hoog 
is. Alleen wanneer bewoners van een bepaald gebied zich relatief onveilig voelen, 
ongeacht hun individuele kenmerken, is sprake van een ‘contexteffect’ en hebben 
kenmerken van de buurt een zelfstandige invloed op de angstgevoelens.

In Nederland bestaat een zekere traditie van onderzoek naar de spreiding van cri-
minaliteit in de stedelijke omgeving. De studies die in de loop der jaren zijn verricht, 
is de spreiding van delicten, daders en slachtoffers beschreven en is aangetoond 
dat de verschillen tussen buurten aanzienlijk zijn (Wittebrood 2006: hoofdstuk 6). 
Ook de mate waarin bewoners zich in hun eigen buurt onveilig voelen verschilt sterk 
tussen buurten. Voor de drie grootste steden hebben we de geografi sche spreiding 
van onveiligheidsgevoelens in kaart gebracht (zie fi guur 6.2). Duidelijk is dat vooral 
bewoners van centrumgebieden zich relatief onveilig voelen.

De mate waarin buurtbewoners zich onveilig voelen is gerelateerd aan kenmerken 
van die woonomgeving, zo blijkt uit tabel 6.1. In een kwart van alle buurten waar 
de sociaaleconomische achterstand het grootst is, voelt 7% van de bewoners zich 
’s avonds soms of vaak onveilig; in de 25% buurten met de meeste achterstand is dat 
17%. Eenzelfde beeld is zichtbaar voor het aandeel niet-westerse allochtonen, ver-
huismobiliteit, lage sociale cohesie en verloedering. In buurten waar deze kenmer-
ken in hoge mate aanwezig zijn, voelen meer bewoners zich ’s avonds onveilig. Ook 
voor angstgevoelens in het eigen huis lijken de buurtkenmerken relevant, maar de 
verschillen tussen buurten zijn niet zo groot als bij angstgevoelens op straat. Angst-
gevoelens overdag zijn eveneens gerelateerd aan de genoemde buurtkenmerken (zie 
tabel D.1).

Tabel 6.1
Aandeel van de buurtbewoners dat zich ’s avonds weleens onveilig voelt in eigen huis en op straat in 
de eigen buurt, naar kenmerken van de buurt (in procenten)

onveilig in eigen huis onveilig op straat in eigen buurt

buurtkenmerken < 25 25-50 50-75 > 75 < 25 25-50 50-75 > 75

sociaaleconomische achterstand 4,6 5,0 4,9 7,0 7,4 7,5 7,9 16,8

% niet-westerse allochtonen – 4,4 5,0 6,9 – 5,7 8,2 16,5

verkleuring 5,0 4,4 5,3 6,5 7,0 7,1 9,5 15,4

verhuismobiliteit 5,1 5,1 4,9 6,3 6,4 7,4 9,9 15,4

lage sociale cohesie 4,9 4,7 5,2 6,5 7,6 8,2 10,2 14,9

verloedering 3,9 5,0 5,4 7,1 4,6 7,5 10,3 16,8

– = Gegevens ontbreken.

Bron: BZK/Justitie (PMB’04-’05); VROM/RPD (WMD’98); VROM (WBO’02)
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Figuur 6.2
Aandeel respondenten dat zich ’s avonds weleens onveilig voelt op straat in de eigen buurt in Amster-
dam, Den Haag en Rotterdam, 2004-2005 (in procenten)

Bron: BZK/Justitie (PMB’04-’05) SCP-bewerking
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Duidelijk is dat angstgevoelens verschillen tussen buurten en gerelateerd zijn aan 
specifi eke buurtkenmerken. De vraag is nu of de buurt als context er toe doet of dat 
verschillen tussen buurten zijn terug te voeren op verschillen in kenmerken van 
buurtbewoners. We hebben daarom voor de verschillende situaties (in eigen huis en 
op straat in de eigen buurt, overdag en ’s avonds) multilevelmodellen geschat. De 
resultaten van de meest volledige modellen zijn weergegeven in tabel 6.2; de andere 
modellen zijn weergegeven in bijlage D (deze betrekken we wel in de bespreking van 
de resultaten).2

Tabel 6.2
Geschatte effectparameters op de kans zich weleens onveilig te voelen in de eigen buurt
(logistische multilevelmodellen)

in eigen huis op straat in eigen buurt

overdag ’s avonds overdag ’s avonds
B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

constante –3,10*** –1,57*** –2,39*** –0,86***

vrouw (ref. = man) 0,81*** 2,25 0,90*** 2,46 0,24*** 1,27 0,80*** 2,22

leeftijd (ref. = 35-49 jaar)

15-24 jaar –0,46*** 0,63 0,08 1,08 –0,25*** 0,78 0,13* 1,14

25-34 jaar –0,06 0,94 0,37*** 1,44 –0,22*** 0,80 0,13** 1,14

50-64 jaar 0,22** 1,25 –0,01 0,99 –0,06 0,94 0,06 1,06

65 jaar en ouder 0,30** 1,35 0,04 1,04 –0,13 0,88 0,29*** 1,34

niet-westerse allochtoon 
(ref. = autochtoon) 0,63*** 1,88 0,43*** 1,53 0,14* 1,15 –0,02 0,98

opleiding (ref. = laagopgeleid)

lbo/mavo –0,39*** 0,68 –0,32*** 0,73 –0,24** 0,79 0,00 1,00

mbo/havo/vwo –0,55*** 0,58 –0,43*** 0,65 –0,28** 0,76 0,02 1,02

hbo/wo –0,81*** 0,44 –0,52*** 0,59 –0,51*** 0,60 –0,13 0,88

betaalde baan (> 15 uur) 
(ref. = overig) –0,44*** 0,64 –0,22*** 0,80 –0,25*** 0,78 –0,17*** 0,84

gezinssituatie (ref.= overig)

eenoudergezin 0,00 1,00 0,18*** 1,20 –0,06 0,94 –0,02 0,98

alleenstaand –0,15 0,86 0,38*** 1,46 0,12 1,12 0,13 1,14

woonsituatie
(ref. = eengezinswoning

fl atwoning –0,38*** 0,68 –0,55*** 0,58 0,09 1,09 0,21*** 1,23

anders –0,19 0,82 –0,18 0,83 –0,13 0,88 0,14 1,15

slachtoffer van geweld 
(ref. = geen slachtoffer) 0,52*** 1,68 0,11** 1,12 0,56*** 1,75 0,15** 1,16

Angstige burgers_7.indd   Sec4:62 6-9-2006   17:54:39



63Angstgevoelens naar locatie en tijdstip

Tabel 6.2 (vervolg)

in eigen huis op straat in eigen buurt
overdag ’s avonds overdag ’s avonds

B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

slachtoffer van diefstal/ 
vernieling
(ref. = geen slachtoffer) 0,33*** 1,39 0,30*** 1,35 0,22*** 1,25 0,18*** 1,20

risicoperceptie geweld 

en overlasta 0,26*** 1,30 0,20*** 1,22 0,52*** 1,68 0,53*** 1,69

risicoperceptie diefstala 0,16*** 1,17 0,15*** 1,16 0,07** 1,07 0,14*** 1,15

sociaaleconomische 

achterstanda 0,06 1,06 0,03 1,03 0,04 1,04 0,03 1,03

percentage allochtonena 0,08* 1,08 0,00 1,00 0,09*** 1,09 0,12*** 1,13

verkleuring buurta 0,01 1,01 –0,01 0,99 0,11*** 1,11 0,09*** 1,09

verhuismobiliteita –0,09 0,91 –0,01 0,99 0,00 1,00 –0,01 0,99

sociale cohesiea 0,00 1,00 0,00 1,00 –0,06* 0,94 –0,08*** 0,92

verloederinga –0,18*** 0,84 –0,14*** 0,86 –0,02 0,98 0,09*** 0,91

ligging van de buurt 
(ref. = overig)

G4 –0,26* 0,77 –0,26*** 0,77 0,09 1,09 –0,23*** 0,79

G26 0,09 1,09 –0,02 0,98 0,30*** 1,35 0,17*** 1,19

variantie buurtniveau 0,06 0,05 0,05 0,07

variantie individueel niveau 1 1 1 1

aantal individuen (N) 24.078 24.078 24.078 21.684

aantal buurten (N) 2.577 2.577 2.577 2.534

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
a Variabelen zijn gestandaardiseerd.

Bron: BZK/Justitie (PMB’04-’05) SCP-bewerking

Vrouwen voelen zich zowel thuis als op straat onveiliger dan mannen. Overdag in 
eigen huis voelen met name ouderen zich relatief onveilig, terwijl het ’s avonds de 
25-34-jarigen zijn die zich onveilig voelen. Niet-westerse allochtonen voelen zich 
veelal onveiliger dan autochtonen. Verder zien we sterke opleidingseffecten: naar-
mate mensen hoger zijn opgeleid, voelen ze zich veiliger in hun directe woonomge-
ving. Ook mensen met een betaalde baan voelen zich veiliger, terwijl alleenstaanden 
(met of zonder kinderen) zich ’s avonds in hun eigen huis relatief onveilig voelen. 
Verder zien we dat fl atbewoners zich in hun eigen huis relatief veilig voelen. Slacht-
offers (voornamelijk van geweld) voelen zich onveiliger in hun directe woonomge-
ving dan niet-slachtoffers.
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In ons conceptuele model hebben we verondersteld dat de inschatting die mensen 
maken van de feitelijke criminaliteit en overlast (en daarmee van het risico om zelf 
slachtoffer te worden) een belangrijke factor is om angst voor criminaliteit te verkla-
ren. Waar het de gevoelens in de directe woonomgeving betreft, kunnen we rekening 
houden met deze risicoperceptie. In de pmb is bij alle ondervraagden geïnformeerd 
in welke mate bepaalde problemen naar hun idee voorkomen in hun eigen woon-
buurt. We mogen verwachten dat naarmate mensen grotere problemen in hun buurt 
waarnemen, zij ook hun eigen kans om slachtoffer te worden hoger inschatten en 
vervolgens sterkere angstgevoelens zullen hebben.3 We zien dat ook terug in onze 
gegevens. Van de 25% ondervraagden die geweld en overlast in hun buurt het hoogst 
inschatten, voelt 4% zich overdag en 21%’s avonds vaak onveilig op straat in de eigen 
buurt; voor de 25% ondervraagden die geweld en overlast in hun buurt het laagst 
inschatten zijn deze percentages 1%, respectievelijk 7%.

Omdat bepaalde bevolkingsgroepen de criminaliteit in hun buurt anders inschat-
ten (zie tabel D.2 en D.3), zien we soms dat de effecten van individuele kenmerken 
een andere rol gaan spelen wanneer we rekening houden met de risicoperceptie. Dit 
zien we bijvoorbeeld terug bij de effecten van leeftijd. Wanneer we rekening houden 
met de risicoperceptie voelen ouderen (65 jaar en ouder) zich overdag relatief onveilig 
in hun eigen huis; als we daar geen rekening mee houden voelen zij zich niet onveili-
ger dan 25-49-jarigen. Verder zien we dat de effecten van slachtofferervaringen en het 
bewonen van een fl at op angstgevoelens groter worden, wanneer we geen rekening 
houden met de mate waarin bewoners criminaliteit en overlast in hun buurt percipië-
ren. Duidelijk is hiermee dat de risicoperceptie van mensen een belangrijke rol speelt 
bij het verklaren van gevoelens van onveiligheid.

Wanneer we ons concentreren op de buurtkenmerken, zien we dat vooral het 
percentage niet-westerse allochtonen een belangrijke determinant is van angst-
gevoelens: naarmate er meer allochtonen in een buurt wonen, voelen bewoners 
zich onveiliger op straat en dat effect is ’s avonds groter dan overdag. Niet alleen 
de omvang van het aandeel niet-westerse allochtonen is echter relevant, ook het 
tempo waarin buurten van ‘kleur’ zijn veranderd: hoe sneller het percentage alloch-
tonen toeneemt, hoe onveiliger bewoners zich op straat voelen. Angstgevoelens van 
mensen in hun eigen huis worden echter nauwelijks beïnvloed door het percentage 
allochtonen in de eigen woonbuurt. Zoals verwacht speelt de sociale cohesie in een 
buurt ook een rol: naarmate deze hoger is, zijn de angstgevoelens minder. Dit vinden 
we echter alleen voor angst op straat. Binnenshuis is de sociale cohesie niet relevant 
voor angstgevoelens. Verder is de mate van verloedering van invloed op gevoelens 
van onveiligheid: dit effect is positief waar het de angst ’s avonds op straat betreft. 
Opvallend is dat in buurten met veel verloedering de angstgevoelens binnenshuis 
zowel overdag als ’s avonds geringer zijn. Mogelijk is hier sprake van een soort com-
pensatie-effect: in verloederde buurten zien mensen hun eigen huis als een veilige 
plek om zich terug te trekken. De sociaaleconomische achterstand en de verhuis-
mobiliteit van een buurt blijken geen signifi cante bijdrage te leveren aan het verkla-
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ren van angstgevoelens. De invloed van sociaaleconomische achterstand verdwijnt 
wanneer rekening wordt gehouden met de risicoperceptie van bewoners.

De effecten van bepaalde individuele kenmerken blijken ook gerelateerd aan 
de buurt waar mensen wonen. Zo zien we dat de bevinding dat fl atbewoners zich 
overdag op straat relatief veilig voelen, ‘verdwijnt’ als we rekening houden met de 
kenmerken van de buurt (en met risicoperceptie). Ook de bevinding dat slachtoffers 
zich onveiliger voelen kan gedeeltelijk worden verklaard door kenmerken van hun 
woonomgeving: zij wonen in buurten met specifi eke kenmerken die angstgevoelens 
vergroten. Voor alle angstgevoelens zien we dat de verschillen tussen buurten, zoals 
we bijvoorbeeld in fi guur 6.1 hebben laten zien, voor een aanzienlijk deel verklaard 
worden doordat de bewoners van die buurten verschillen in individuele kenmerken.

 Bij het interpreteren van de bevindingen is het belangrijk er steeds van bewust 
te zijn dat de gegevens betrekking hebben op een selecte groep mensen. Degenen 
die zich nooit onveilig voelen en degenen die ’s avonds niet in hun eigen buurt op 
straat komen (relatief vaak angstige bewoners), vallen buiten de analyses. Aan deze 
kwestie en de consequenties daarvan hebben we aandacht besteed in hoofdstuk 5. 
We vermoeden dat de effecten van met name opleiding en leeftijd door deze selectie 
beïnvloed worden. We zien bijvoorbeeld dat hoger opgeleiden grotere risico’s percipi-
eren wanneer we deze relatie bezien onder alle ondervraagden; deze relatie wordt 
minder sterk of verdwijnt zelfs wanneer we ons alleen concentreren op de onder-
vraagden waarvan de angstgevoelens in de directe woonomgeving bekend zijn (tabel 
D2 en D.3).

6.4 Angstgevoelens buiten de woonomgeving

De angstgevoelens op andere locaties – in het winkelgebied/centrum in de buurt, in 
het openbaar vervoer en rondom uitgaansgelegenheden – die zich buiten de directe 
woonomgeving van de ondervraagden bevinden, staan in deze paragraaf centraal. 
Van deze locaties hebben we geen gegevens over de sociale context. Het conceptuele 
model kan daarom voor deze locaties maar beperkt worden getoetst. Wel zullen we 
er rekening mee houden of de ondervraagden in de grote steden woonachtig zijn: op 
deze manier wordt de sociale context enigszins verdisconteerd.

Welke individuele kenmerken zijn relevant als het gaat om de plaatsen en tijden 
waarop men zich onveilig voelt buiten de directe woonomgeving? Het antwoord staat 
in tabel 6.3. Opnieuw is het algemene beeld dat naar voren komt dat vrouwen zich 
onveiliger voelen dan mannen en dat dit sekse-effect ’s avonds sterker is dan over-
dag. Ook voelen slachtoffers (voornamelijk van geweld) zich aanzienlijk onveiliger 
dan niet-slachtoffers. Dit beeld komt overeen met het hierboven geschetste beeld, 
waaruit bleek dat vrouwen en slachtoffers zich ook algemeen en in hun woonomge-
ving het meest onveilig voelen.

Naast dit algemene beeld zien we dat 15-34-jarigen zich overdag in winkelcentra 
en – zowel overdag als ’s avonds – in het openbaar vervoer relatief veilig voelen. 
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Tabel 6.3
Geschatte effectparameters op de kans zich weleens onveilig te voelen in het winkelcentrum in de 
buurt, in het openbaar vervoer en rondom uitgaansgelegenheden (logistische regressie)

in winkelgebied in de buurt in het openbaar vervoer
rondom uitgaans-
gelegenheden

overdag ’s avonds overdag ’s avonds ’s avonds
B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B) B exp (B)

constante –1,610*** –0,305** –1,237*** 0,083 0,452***

vrouw (ref. = man) 0,179*** 1,196 0,469*** 1,598 0,262*** 1,300 0,754*** 2,125 0,159*** 1,172

leeftijd (ref. = 
35-49 jaar)

15-24 jaar –0,486*** 0,615 –0,040 0,961 –0,389*** 0,678 –0,203** 0,816 –0,063 0,938

25-34 jaar –0,251*** 0,778 –0,085 0,919 –0,252*** 0,777 –0,210*** 0,811 –0,054 0,948

50-64 jaar 0,021 1,021 –0,079 0,924 0,138** 1,148 0,052 1,054 –0,047 0,954

 65 jaar –0,051 0,950 –0,233*** 0,792 –0,073 0,930 –0,106 0,900 –0,335*** 0,715

niet-westerse allochtoon 
(ref. = autochtoon) 0,150* 1,161 0,193** 1,213 0,034 1,035 0,019 1,019 0,165** 1,179

opleiding
(ref. = laagopgeleid)

lbo/mavo –0,253*** 0,776 –0,164 0,849 0,048 1,049 0,029 1,030 0,059 1,061

mbo/havo/vwo –0,413*** 0,662 –0,162 0,851 –0,016 0,984 0,090 1,094 0,051 1,053

hbo/wo –0,821*** 0,440 –0,422*** 0,656 –0,139 0,870 0,100 1,106 –0,131 0,877

betaalde baan
(> 15 uur) (ref. = overig) –0,106* 0,899 –0,033 0,967 0,037 1,038 0,027 1,027 0,036 1,036

gezinssituatie 
(ref. = overig)

eenoudergezin –0,230 0,795 –0,279** 0,756 0,138 1,148 –0,010 0,990 0,013 1,013

alleenstaand –0,147** 0,864 –0,156*** 0,856 –0,136** 0,873 –0,203*** 0,817 –0,094* 0,911

woonsituatie
(ref. = eengezinswoning)

fl atwoning 0,015 1,015 0,146*** 1,157 0,062 1,064 0,060 1,062 0,020 1,020

anders –0,028 0,972 –0,052 0,949 –0,055 0,947 –0,014 0,987 –0,108 0,898

slachtoffer van geweld 
(ref. = geen slachtoffer) 0,662*** 1,939 0,356*** 1,427 0,441*** 1,554 0,173** 1,189 0,250*** 1,284
slachtoffer van diefstal/
vernieling
(ref. = geen slachtoffer) 0,308*** 1,361 0,247*** 1,280 0,228*** 1,256 0,170*** 1,186 0,219*** 1,245

G4 0,519*** 1,681 0,286*** 1,331 0,314*** 1,369 0,255*** 1,291 –0,153*** 0,858

G26 0,189** 1,209 0,320*** 1,377 –0,392*** 0,675 –0,341*** 0,711 0,146** 1,157

N 25.789 18.136 17.242 13.984 17.910

Nagelkerke R2 0,05 0,04 0,04 0,05 0,02

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Bron: BZK/Justitie (PMB’04-’05) SCP-bewerking
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Verrassend is de uitkomst dat ouderen (65 jaar en ouder) zich ’s avonds relatief veilig 
voelen in winkelcentra en rondom uitgaansgebieden. Het is aannemelijk dat we 
hier de consequenties zien van de ‘selectieve uitval’ waarover we in hoofdstuk 5 rap-
porteerden. Ondervraagden die zich vanwege (vermeende) onveiligheid zich niet op 
deze locaties begeven, zijn niet in de analyses betrokken. Niet-westerse alloch tonen 
voelen zich overdag en ’s avonds in winkelcentra en rondom uitgaansgebieden 
onveiliger dan anderen. Ook lager opgeleiden voelen zich in winkelcentra in de 
buurt relatief onveilig. Hoewel we dit laatste op basis van eerder onderzoek mogen 
verwachten, is deze uitkomst opmerkelijk omdat in hoofdstuk 4 bleek dat juist hoger 
opgeleiden zich vaker algemeen onveilig voelen dan lager opgeleiden. Geen oplei-
dingsverschillen zien we voor het openbaar vervoer en uitgaansgebieden. Flatbewo-
ners voelen zich in winkelcentra in hun buurt relatief onveilig, maar niet op andere 
locaties.

Zoals al eerder aangegeven kunnen we voor de angstgevoelens buiten de woonom-
geving maar beperkt inzicht krijgen in de determinanten, omdat we geen informatie 
hebben over de risicoperceptie en ook niet over kenmerken van locaties buiten de 
woonomgeving. Het ligt echter voor de hand dat ook voor winkelcentra, openbaar 
vervoer en uitgaansgebieden dezelfde factoren van belang zijn als bij angstgevoelens 
in de woonomgeving.

6.5 Tot slot

In dit hoofdstuk stonden de angstgevoelens op bepaalde locaties en tijdstippen cen-
traal. Het meest veilig voelen mensen zich overdag in hun directe woonomgeving: 
bijna 95% voelt zich dan thuis veilig en ruim 85% op straat in de buurt. Het minst 
veilig voelen mensen zich ’s avonds buiten de eigen woonomgeving. Ongeveer twee 
derde voelt zich dan in het openbaar vervoer of rondom uitgaansgebieden weleens 
onveilig. De bevindingen uit dit hoofdstuk hebben – door de vraagstelling in de pmb 
– betrekking op een selectieve groep uit de Nederlandse bevolking. Vooral mensen 
die zich nooit onveilig voelen en relatief angstige mensen zijn niet in de analyses 
betrokken.

Voor angstgevoelens in de woonomgeving konden we het opgestelde conceptuele 
model uitgebreid toetsen, omdat we naast informatie over individuele kenmerken 
ook gegevens tot onze beschikking hebben over de perceptie die mensen hebben van 
de criminaliteit en overlast in hun eigen buurt, en gegevens over de omgeving waarin 
mensen wonen. Zowel de risicoperceptie als de sociale context waarin mensen 
wonen, bleek relevant. Vooral het percentage niet-westerse allochtonen in een buurt 
is een belangrijke determinant van angst in de woonomgeving, maar ook het tempo 
waarin buurten van ‘kleur’ zijn veranderd speelt een rol. Hoe sneller het aandeel 
allochtonen toeneemt, hoe onveiliger mensen zich voelen. Verder is de mate van 
verloedering relevant voor angstgevoelens.

Ook hebben we duidelijk gemaakt dat de effecten van bepaalde individuele ken-
merken gerelateerd zijn aan de woonomgeving: bepaalde bevolkingsgroepen wonen 
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in buurten met specifi eke kenmerken die angstgevoelens vergroten. Dit geldt vooral 
voor lager opgeleiden, niet-westerse allochtonen en fl atbewoners. Voor alle angstge-
voelens hebben we verder laten zien dat de mate waarin deze verschillen tussen buur-
ten, beperkt is en dat de verschillen bovendien voor een aanzienlijk deel verklaard 
worden doordat de bewoners van die buurten verschillen in individuele kenmerken.

Voor angstgevoelens buiten de woonomgeving konden we het conceptuele model 
minder uitgebreid toetsen. Van deze locaties hadden we geen informatie over de 
sociale context en ook niet over de risicoperceptie. Maar net als bij de angstgevoelens 
in de directe woonomgeving bleken ook hier sekse, leeftijd en slachtofferervaringen 
belangrijke individuele voorspellers.
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Noten

1 We hebben ervoor gekozen om ons in dit hoofdstuk te concentreren op alle onder-
vraagden die de desbetreffende vragen ook daadwerkelijk hebben beantwoord en 
analyseren daarmee een beperkte, selectieve groep ondervraagden. Overwogen is voor 
alle ondervraagden die eerder in de vragenlijst hebben aangegeven zich nooit onveilig 
te voelen, te veronderstellen dat zij zich ook nooit onveilig voelen op de specifi eke loca-
ties. Omdat het hier bijna driekwart van de ondervraagden betreft, zou deze werkwijze 
tot gevolg hebben dat we vooral algemene angstgevoelens verklaren en minder de 
angstgevoelens op specifi eke locaties en tijdstippen. 

2 De mate waarin de scores op de afhankelijke variabele tussen twee micro-eenheden 
(individuen) die behoren tot dezelfde macro-eenheid (woonbuurt) gelijkenis vertonen, 
kan worden uitgedrukt met de zogenoemde intraclass correlation coeffi cient. Deze coëffi -
ciënt representeert de verhouding tussen de portie variantie op de afhankelijke variabele 
(spreiding over de populatie) van de macro-eenheden en de totale variantie (som van 
varianties op micro- en macroniveau). In het geval van een logistisch multilevel regres-
siemodel wordt verondersteld dat de variantie op microniveau gelijk is aan

2 /3 = 3,29 (Snijders en Bosker 2004: 224). De intraclass correlation coeffi cient wordt in dit 
geval als volgt berekend: I = 0

2 / ( 0
2 +  2 /3).

3 De buurtproblemen zijn die zoals gepresenteerd in tabel 2.2 in deze publicatie. 
 Factoranalyses laten zien dat het hier twee afzonderlijke factoren betreft, namelijk pro-
blemen met betrekking tot ‘geweld en overlast’ en ‘diefstal’. Buurtproblemen die wijzen 
op verloedering vormen een afzonderlijke factor en zijn in dit onderzoek opgenomen 
als buurtkenmerk (zie ook bijlage C).
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7 Slotbeschouwing

7.1 Samenvatting en conclusies

Met het veiligheidsbeleid van de kabinetten-Balkenende I, II en III wordt onder 
andere beoogd dat de burger zich aanmerkelijk veiliger gaat voelen. Om deze doel-
stelling te kunnen bereiken, is het belangrijk inzicht te krijgen in de wijze waarop de 
gevoelens van onveiligheid tot stand komen. Twee onderzoeksvragen staan in deze 
studie centraal.

Welke aspecten van gevoelens van onveiligheid zijn in Nederland empirisch te 
onderscheiden en wat weten we over de omvang en ontwikkeling van deze gevoelens?
De term ‘onveiligheidsbeleving’ wordt gebruikt voor een veelheid aan emoties, 
opvattingen en opinies. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de angst slachtoffer te 
worden, de inschatting van de kans op slachtofferschap en de bezorgdheid over de 
wijze waarop de criminaliteit zich ontwikkelt. Twee criteria blijken vooral relevant 
om de verschillende gevoelens te ordenen.

In de eerste plaats staat bij sommige gevoelens de persoonlijke situatie centraal, 
terwijl andere gevoelens meer verwijzen naar bezorgdheid over criminaliteit als 
maatschappelijk verschijnsel.

In de tweede plaats kunnen gevoelens geordend worden naar de mate waarin zij 
cognitief, respectievelijk affectief zijn. Gevoelens met een sterke cognitieve compo-
nent hebben betrekking op de realiteit, terwijl gevoelens met een sterke affectieve 
component betrekking hebben op criminaliteit; hiertoe behoort de vrees om zelf 
slachtoffer te worden. In Nederland worden uiteenlopende gevoelens van onveilig-
heid vastgesteld en deze schetsen een verschillend beeld van de wijze waarop burgers 
onveiligheid beleven. Voor zover er gegevens over de tijd beschikbaar zijn, wijzen 
deze erop dat burgers zich in toenemende mate veilig voelen.

Steeds vaker wordt het belang benadrukt om een conceptueel onderscheid te 
maken tussen sterk affectieve angstgevoelens (bijvoorbeeld bang zijn om slachtof-
fer te worden) en sterk cognitieve angstgevoelens (zoals de inschatting die mensen 
maken van de kans om zelf slachtoffer te worden), waarbij de sterk cognitieve gevoe-
lens verondersteld worden causaal vooraf te gaan aan de sterk affectieve gevoelens. 
Het idee hierachter is dat signalen uit de omgeving via een cognitief verwerkingspro-
ces worden ‘vertaald’ naar een risico-inschatting om slachtoffer te worden van cri-
minaliteit en dat deze inschatting resulteert in een bepaalde angst voor criminaliteit. 
Bij het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag sluiten we hierbij aan. Risico-
perceptie is daarmee geen aspect van het te verklaren verschijnsel, maar onderdeel 
van de verklaring van angst voor criminaliteit.
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Op welke wijze kunnen angstgevoelens worden verklaard en wat zijn de belangrijkste 
determinanten?
Op basis van algemene theorieën om angstgevoelens te verklaren en eerder onder-
zoek op dit terrein, hebben we een conceptueel model opgesteld. Om de empirische 
houdbaarheid van het conceptuele model na te gaan, hebben we een eerste toets uit-
gevoerd waarbij gebruik is gemaakt van de Politiemonitor Bevolking (pmb) uit 2004 
en 2005. Hiermee hebben we ons vooral gericht op niet-specifi eke angstgevoelens. 
Dat betekent dat wanneer mensen aangeven dat zij zich onveilig voelen, dat kan zijn 
omdat ze angst voor criminaliteit hebben, bang zijn in het donker, angst hebben 
voor vreemden of het onprettig vinden om alleen te zijn. In 2004 en 2005 gaf ruim 
een kwart (28%) van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder aan zich weleens 
onveilig te voelen. Vrouwen en slachtoffers (vooral van geweld) voelen zich relatief 
onveilig. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, voelen oudere vrouwen (65 jaar 
en ouder) zich relatief veilig; het zijn juist jonge vrouwen (15-24 jaar) die zich relatief 
onveilig voelen.

Vooral van algemene angstgevoelens weten we niet waarop deze precies betrek-
king hebben. Interessanter is het daarom om te kijken naar angstgevoelens op spe-
cifi eke locaties en tijdstippen. Aan de 28% ondervraagden die aangaven zich weleens 
onveilig te voelen, is ook gevraagd of zij zich op bepaalde locaties – in eigen huis, op 
straat in de eigen buurt, in het winkelgebied/centrum in de buurt, in het openbaar 
vervoer en rondom uitgaansgelegenheden – en op bepaalde tijdstippen – overdag 
(wanneer het licht is) en ’s avonds (wanneer het donker is) – onveilig voelen. Het 
meest veilig voelen mensen zich overdag in hun directe woonomgeving: bijna 95% 
voelt zich dan thuis veilig en ruim 85% op straat in de buurt. Het minst veilig voelen 
mensen zich ’s avonds buiten de eigen woonomgeving. Ongeveer twee derde voelt 
zich dan in het openbaar vervoer of rondom uitgaansgebieden weleens onveilig.

Het is hierbij belangrijk zich te realiseren dat een deel van de bevolking zich niet 
op bepaalde locaties begeeft; deze mensen zijn op die specifi eke locaties dus ook niet 
bang. We hebben verschillende aanwijzingen gevonden dat dit vermijdingsgedrag 
gerelateerd is aan angstgevoelens: het zijn relatief angstige mensen die zich ’s avonds 
niet op de onderscheiden locaties begeven. Overigens wijst niet al het vermijdings-
gedrag op angstgevoelens. Soms wordt met vermijdingsgedrag, zoals omrijden of 
omlopen, rekening gehouden met onveilige situaties, maar weerhoudt dit mensen 
niet om zich toch op bepaalde locaties te begeven. De informatie die we hebben over 
de angstgevoelens op specifi eke locaties en tijdstippen is – door de vraagstelling in 
de pmb – alleen beschikbaar voor ondervraagden die zich weleens algemeen onveilig 
voelen én zich weleens op de desbetreffende locaties begeven op de onderscheiden 
tijdstippen. Dit betekent dat we van ruim 70% van alle ondervraagden geen gegevens 
hebben over hun angstgevoelens op specifi eke locaties en tijdstippen. De bevindingen 
hebben daardoor betrekking op een selectieve groep uit de Nederlandse bevolking.

Voor angstgevoelens in de woonomgeving konden we het opgestelde conceptuele 
model uitgebreid toetsen, omdat we naast informatie over individuele kenmerken 
ook gegevens tot onze beschikking hebben over de perceptie die mensen hebben van 
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de criminaliteit en overlast in hun eigen buurt, en gegevens over de omgeving waarin 
mensen wonen (weliswaar voor een selectieve groep). Zowel de risicoperceptie als 
de sociale context waarin mensen wonen, bleek relevant. Vooral het percentage 
niet-westerse allochtonen is een belangrijke determinant van onveiligheidsgevoe-
lens, maar ook het tempo waarin buurten van ‘kleur’ zijn veranderd. Hoe sneller het 
percentage allochtonen toeneemt, hoe onveiliger mensen zich voelen. Verder is de 
mate van verloedering relevant voor angstgevoelens. Daarnaast hebben we duidelijk 
gemaakt dat de effecten van bepaalde individuele kenmerken gerelateerd zijn aan 
de woonomgeving: bepaalde bevolkingsgroepen wonen in buurten met specifi eke 
kenmerken die angstgevoelens vergroten. Dit geldt vooral voor lager opgeleiden, 
niet-westerse allochtonen en fl atbewoners.

Voor angstgevoelens buiten de woonomgeving – in winkelcentra, in het openbaar 
vervoer en in uitgaansgebieden – konden we het conceptuele model minder uitge-
breid toetsen. Van deze locaties hadden we geen informatie over de sociale context 
en ook niet over de risicoperceptie. Maar net als bij de angstgevoelens in de directe 
woonomgeving bleken ook hier sekse, leeftijd en slachtofferervaringen belangrijke 
individuele voorspellers.

Het conceptuele model dat we hebben opgesteld, lijkt gezien onze bevindingen 
bruikbaar voor vervolgonderzoek. Bij het nagaan van de empirische houdbaarheid 
van het model hebben we echter belangrijke tekortkomingen geconstateerd in de 
beschikbare gegevens, waardoor we het conceptuele model slechts gedeeltelijk 
hebben kunnen toetsen. Dit wreekt zich vooral op het terrein van het openbaar 
vervoer. Gegeven de doelstelling van dit onderzoek was de pmb echter het meest 
geschikt: het bevat een uitgebreide meting van onveiligheidsgevoelens, gecom-
bineerd met informatie over mogelijke determinanten van deze gevoelens en de 
mogelijkheid om andere databronnen aan de pmb te koppelen via de postcode van 
de ondervraagden. De belangrijkste tekortkoming van de pmb is dat de onveilig-
heidsgevoelens nogal algemeen zijn gemeten, waardoor onduidelijk is in welke mate 
het om angst voor criminaliteit gaat. Daarnaast levert de vraagstelling zelf enkele 
problemen op doordat de vragen over angstgevoelens op specifi eke locaties en 
tijdstippen slechts aan een beperkte groep ondervraagden zijn gesteld en niet altijd 
even duidelijk is wat de consequenties van deze selectie zijn. Tot slot ontbreekt er in 
de pmb informatie over individuele determinanten waarvan we in het conceptuele 
model veronderstellen dat deze angstgevoelens in belangrijke mate helpen verklaren: 
de rol van de media is hiervan een voorbeeld.

7.2 Hoe nu verder?

Op basis van de geconstateerde tekortkomingen doen we enkele suggesties voor toe-
komstig onderzoek, waarbij we ons concentreren op het verbeteren van de vraagstel-
ling binnen de huidige enquêtes en op vervolgonderzoek met bestaande gegevens. 
Voor het opheffen van de informatieleemten over het openbaar vervoer is wel nieuw 
onderzoek nodig.
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Verbeteren van de vraagstelling binnen huidige enquêtes
De meest eenvoudige aanbeveling is gebaseerd op de constatering dat de wijze 
waarop ondervraagden in de Politiemonitor Bevolking (en in onderzoeken die 
hierop aansluiten) door de vragenlijst worden geleid, zou moeten worden verbe-
terd. De vragen over angstgevoelens op bepaalde locaties en tijdstippen worden aan 
nog geen derde van het totale aantal ondervraagden voorgelegd en er zijn concrete 
aanwijzingen dat in ieder geval de omvang van de angstgevoelens hierdoor wordt 
onderschat. Zeer waarschijnlijk heeft dit ook gevolgen voor de grootte en de richting 
van de gevonden effecten die van de determinanten van angstgevoelens uitgaan. 
Daarnaast hebben we laten zien dat een deel van de ondervraagden aangeeft zich 
niet op bepaalde locaties te begeven omdat zij angstig zijn. In de gegevens zoals we 
die geanalyseerd hebben is derhalve sprake geweest van ‘selectieve uitval’. Het is 
mogelijk om enigszins voor deze uitval te corrigeren, maar het zou verstandiger zijn 
om in de vraagstelling een onderscheid te maken tussen mensen die zich niet op een 
bepaalde locatie begeven omdat ze angstig zijn voor criminaliteit en mensen die dat 
om een andere reden niet doen (vgl. Killias en Clerici 2000). Bovendien zouden de 
desbetreffende vragen aan alle ondervraagden moeten worden gesteld en niet alleen 
aan degenen die eerder hebben aangegeven zich weleens onveilig te voelen. Overwo-
gen zou kunnen worden om de vraagstelling in de nieuwe Veiligheidsmonitor hierop 
aan te passen.

Vervolgonderzoek met bestaande gegevens
De tweede aanbeveling die we willen doen, betreft enkele suggesties voor vervolg-
onderzoek gebaseerd op bestaande gegevens. In ons huidige onderzoek hebben we 
gebruikgemaakt van de Politiemonitor Bevolking. De pmb bevat een uitgebreide 
meting van onveiligheidsgevoelens, gecombineerd met informatie over mogelijke 
determinanten van deze gevoelens en de mogelijkheid om andere databronnen aan 
de pmb te koppelen via de postcode van de ondervraagden. Gegeven de doelstelling 
van dit onderzoek was de pmb daarom het meest geschikt. Tijdens het analyseren 
van de gegevens kwam op verschillende momenten de vraag naar voren of bepaalde 
bevolkingsgroepen wel op eenzelfde manier de vragen hebben beantwoord. Zo is 
de bevinding opvallend dat de algemene angstgevoelens onder hoger opgeleiden 
relatief hoog zijn. Er zijn vanuit het onderzoek naar slachtofferschap aanwijzingen 
dat lager opgeleiden een concretere vraagstelling behoeven dan hoger opgeleiden 
en het is denkbaar dat dit ook speelt bij gevoelens van onveiligheid. Ook onder niet-
westerse allochtonen zou deze kwestie relevant kunnen zijn. De gegevens uit de pmb 
bieden slechts beperkte mogelijkheden om meer zicht te krijgen in de mate waarin 
antwoordpatronen tussen bevolkingsgroepen verschillen. Om een dergelijke metho-
dologische onderzoeksvraag te beantwoorden is dan ook een afzonderlijke verzame-
ling gegevens noodzakelijk.

Niet alleen het beantwoorden van vragen kan sociaal en cultureel beïnvloed zijn, 
mensen uit verschillende bevolkingsgroepen kunnen zich ook in verschillende situ-
aties onveilig voelen. In het onderhavige onderzoek hebben we hier geen aandacht 
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aan besteed. Met name verschillen tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen 
zijn hierbij interessant. De mogelijkheden van de pmb zijn wat dat betreft beperkt. 
Wittebrood et al. (2005) hebben echter eerder laten zien dat autochtonen zich in con-
centratiewijken (wijken met relatief veel niet-westerse allochtonen) onveiliger voelen 
dan niet-westerse allochtonen in diezelfde wijk. Hiervoor gebruikten zij gegevens 
uit een onderzoek onder allochtone en autochtone bewoners van 50 steden, waarin 
onder meer vragen gesteld zijn over onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap, 
alsmede over de woonomgeving (Schothorst 2005). Deze gegevens bieden echter 
meer mogelijkheden om zicht te krijgen in de verschillen in angstgevoelens tussen 
etnische groepen. Aanvullend onderzoek met deze las-gegevens is daarom aan te 
raden.

Een ander aspect dat in ons onderzoek nauwelijks aandacht heeft gekregen is de 
rol van de media. De pmb bevat hierover geen informatie. Om hier toch meer inzicht 
in te krijgen zou in een vervolgonderzoek gebruik kunnen worden gemaakt van het 
Tijdbestedingsonderzoek (tbo) uit 2005. Het tbo wordt al sinds 1975 gehouden, 
maar in het meest recente onderzoek in deze reeks is voor het eerst ook gevraagd 
naar onveiligheidsgevoelens, met als doel meer inzicht te krijgen in de relatie tussen 
mediagedrag en angstgevoelens. Ook met deze gegevens kan de kennis over deter-
minanten van onveiligheidsgevoelens dus worden vergroot.

De laatste suggestie die we hier willen doen voor vervolgonderzoek op basis van 
bestaande gegevens, is het analyseren van het Woningbehoefteonderzoek (wbo) uit 
2002. Dit onderzoek is het enige landelijke waarin informatie beschikbaar is over 
de angst om zelf slachtoffer te worden (zie hoofdstuk 2). Hoewel het wbo enigszins 
beperkt is in de beschikbaarheid van determinanten van angstgevoelens (zo ontbre-
ken bijvoorbeeld gegevens over slachtofferervaringen), zou een secundaire analyse 
desondanks informatie opleveren die een aanvulling vormt op de andere genoemde 
databronnen.

Nieuwe gegevens voor toekomstig onderzoek?
Het mag duidelijk zijn dat elk van de genoemde bestaande databronnen beperkingen 
heeft en dat het belangrijk is dat ook nieuwe gegevens worden verzameld. We advi-
seren echter om desondanks deze bestaande bronnen eerst aan een nadere analyse 
te onderwerpen, voordat opnieuw gegevens worden verzameld. Net zoals we met 
de onderhavige studie de beperkingen van de pmb hebben aangetoond, zullen de 
secundaire analyses op de andere databronnen mogelijk ook duidelijk maken dat 
bepaalde vragen beter anders gesteld kunnen worden en dat bepaalde belangrijke 
determinanten ontbreken. Dit geldt niet voor de informatie over de determinanten 
van angst gevoelens in het openbaar vervoer. Hierover zijn relatief weinig gegevens 
beschikbaar en het is daarom noodzakelijk deze via nieuw onderzoek te verzamelen.
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7.3 Aangrijpingspunten voor beleid

Hoewel er nog vele vragen niet zijn beantwoord over de determinanten van onvei-
ligheidsgevoelens, willen we enkele handvatten aanreiken waarmee de ministeries 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (bzk), Justitie, en Verkeer en Water-
staat (V&W) mogelijk hun voordeel kunnen doen in het beleid dat zij voeren om de 
onveiligheidsgevoelens van burgers te beïnvloeden. We denken dat het goed is als 
de overheid het beïnvloeden van de risicoperceptie van burgers en van factoren die 
meer indirect van invloed zijn op gevoelens van onveiligheid, tot speerpunt van haar 
beleid maakt. Het is echter belangrijk om de verwachtingen over de beïnvloedbaar-
heid van gevoelens van onveiligheid enigszins te matigen. Hoewel we hebben laten 
zien dat bepaalde factoren belangrijke voorspellers zijn van angstgevoelens, bleek de 
verklaringskracht van deze factoren gering. Ook worden gevoelens van onveiligheid 
in veel sterkere mate bepaald door individuele factoren dan door de sociale context 
waarin mensen verkeren. Aanpassingen van de sociale context kunnen dus slechts 
tot bescheiden veranderingen leiden in de onveiligheidsgevoelens van de bevolking.

Informeren over feitelijke risico’s van slachtofferschap
Op basis van eerder onderzoek kunnen we concluderen – en ook uit dit onderzoek 
bleek dat weer – dat risicoperceptie een belangrijke voorspeller is van angstgevoe-
lens. In het algemeen overschatten mensen vooral de risico’s op ernstige delicten 
en onderschatten ze de risico’s op minder ernstige delicten (Warr 2000: 465). Het 
is dus belangrijk om burgers feitelijk juiste informatie te geven over de kansen om 
slachtoffer te worden van criminaliteit. Het gaat daarbij niet alleen om het risico dat 
een bepaald delict voorkomt, maar vooral ook om een vergelijking in de tijd, tussen 
gebieden of met andere risico’s, zodat deze in een context worden geplaatst. Dat 
angstgevoelens beïnvloed kunnen worden via cognitieve processen is geen nieuwe 
gedachte. Winkel (1990) heeft hier al uitgebreid aandacht aan besteed. Recent heeft 
de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (rmo 2006) een advies gepubliceerd, 
waarin onder meer aandacht is voor de risico-inschatting van burgers naar aanlei-
ding van incidenten waarbij tbs’ers betrokken zijn. De Raad constateert in dit advies 
dat zowel politici als de media onvoldoende aandacht geven aan het feitelijke risico 
dat ontsnapte tbs’ers gevaarlijk kunnen zijn voor individuele burgers en adviseert om 
meer objectiviteit te ‘produceren’, waarbij samenwerking tussen mediaorganisaties, 
bestuurders, politici (en in dit geval tbs-klinieken) nodig is.

Beïnvloeding van signalen van gevaar
We hebben in ons onderzoek laten zien dat mensen bepaalde situaties als een signaal 
van gevaar opvatten, waardoor ze zich onveilig voelen. We onderscheiden drie soor-
ten signalen van gevaar, die met name van belang blijken voor gevoelens van onvei-
ligheid en die op enigerlei wijze mogelijk beïnvloedbaar zijn. Dit betekent dat we 
vooral situationele factoren belichten. Met uitzondering van de wijze waarop burgers 
hun risico’s percipiëren, zijn individuele kenmerken nauwelijks manipuleerbaar (ter-
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wijl ze wel een belangrijke verklaring bieden voor angstgevoelens). De beïnvloeding 
kan gericht zijn op het verminderen van het gevaar zelf, of op het bewerkstelligen dat 
burgers bepaalde signalen niet als gevaar voor criminaliteit zien.

In de eerste plaats is duidelijk dat duisternis als een belangrijk signaal van gevaar 
wordt opgevat: mensen zijn ’s avonds in het donker angstiger dan overdag wanneer 
het licht is. Al decennia lang wordt – ook in Nederland – via verlichting geprobeerd 
angstgevoelens te beïnvloeden. Dat dit nog ingewikkeld is, blijkt wel uit onderzoek 
van de Britse Home Offi ce. Hieruit blijkt dat straatverlichting gevoelens van onveilig-
heid in slechts beperkte mate beïnvloedt, maar mogelijk wel effectief is voor bepaalde 
groepen en op bepaalde locaties (Atkins et al. 1991; Farrington en Welsh 2002). Voor 
Nederland is dergelijk onderzoek niet beschikbaar (Wittebrood en Van Beem 2004).

Daarnaast worden vreemden vaak als signaal opgevat voor gevaar. In ons onder-
zoek hebben we laten zien dat het percentage niet-westerse allochtonen een belang-
rijke determinant is voor angstgevoelens in de woonomgeving. Het is waarschijnlijk 
dat deze factor ook relevant is voor andere locaties, zoals het openbaar vervoer. Nog 
onbekend is welke groepen precies bang zijn voor niet-westerse allochtonen, maar 
eerder onderzoek laat zien dat vooral autochtonen zich hierdoor onveiliger voelen 
(Wittebrood et al. 2005). Omdat ook een snelle ‘verkleuring’ van de buurt een factor 
is die de angstgevoelens vergroot, zoals uit het onderhavige onderzoek blijkt, mogen 
we voorzichtig concluderen dat met name autochtone bewoners zich bedreigd 
voelen. Uit de studie van Gijsberts en Dagevos (2005) blijkt dat in buurten waar het 
aandeel allochtonen snel is toegenomen, minder contact tussen autochtonen en 
allochtonen bestaat. Tegelijkertijd blijkt dat hoe meer autochtonen en allochtonen 
met elkaar omgaan in de vrije tijd en hoe meer zij elkaar thuis en in de buurt opzoe-
ken, hoe positiever zij over elkaar oordelen. Bekend maakt dus bemind, zoals de 
onderzoekers concluderen, en mogelijk geeft bemind een veilig gevoel. Vergelijkbare 
redeneringen gelden waarschijnlijk ook voor andere groepen die onbemind zijn, 
zoals rondhangende jongeren en dak- en thuislozen, die vaak niet de strafbare feiten 
plegen waarvan verondersteld wordt dat zij dat doen.

Een derde soort signalen die belangrijk zijn voor gevoelens van onveiligheid, komt 
van overlast en verloedering. Het adagium ‘schoon, heel en veilig’ refereert hieraan. 
Het huidige kabinet zal dit jaar een plan van aanpak presenteren voor het terug-
dringen van overlast en verloedering (Programmabureau Veiligheid 2006). Het gaat 
daarbij om overlast door hangjongeren, geluidsoverlast en hufterig gedrag in het 
verkeer, en waarschijnlijk ook om de fysieke component van overlast en verloedering. 
Het belang hiervan blijkt vooral uit onderzoek naar de woonomgeving, maar in het 
openbaar vervoer blijken overlast en verloedering eveneens bij te dragen aan gevoe-
lens van onveiligheid (vgl. Ferwerda en Verhagen 2006).

Ook uit het onderzoek van Elffers en De Jong (2004) – gebaseerd op rondetafelge-
sprekken met buurtbewoners en ‘veiligheidsprofessionals’ – kwamen de genoemde 
factoren als belangrijk naar voren. Elffers en De Jong concluderen dat onveiligheids-
beleving in belangrijke mate synoniem is aan de angst voor vreemden. Bovendien 
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lijken vooral overlast en onbetamelijkheden van invloed op gevoelens van onveilig-
heid en niet zozeer criminaliteit zelf. Het ‘probleem’ van de onveiligheidsgevoelens 
zou volgens Elffers en De Jong dan ook meer als een sociaal probleem moeten 
worden beschouwd en minder als een veiligheidsprobleem (zie ook rmo 2004). De 
bevindingen uit ons onderzoek bevestigen dit idee.
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Summary

The aim of ‘promoting a safer society’ has consistently been one of the central objec-
tives of the three Dutch governments led by Prime Minister Jan Peter Balkenende. 
As part of this aim, the government has stated that there must be a real reduction in 
crime and nuisance levels, in addition to which members of the public must feel sub-
stantially safer. In the mid-term review of the programme Naar een veiliger samenleving 
(‘Towards a safer society’), the Minister of the Interior and Kingdom Relations (bzk) 
and the Minister of Justice announced that a study would be carried out into the pos-
sibilities for infl uencing the feelings of lack of safety among the public. The Social 
and Cultural Planning Offi ce (scp) carried out this study at the request of the Minis-
try of bzk, the Ministry of Justice and the Ministry of Transport, Public Works and 
Water Management (V&W). In the fi rst place, the study sought to provide an insight 
into feelings of lack of safety on the part of the public and into how those feelings 
arise. A conceptual model was developed in order to explain these feelings, and 
using available data an initial test was carried out to assess the empirical reliability 
of the model. Explicit attention was also devoted to any shortcomings found in the 
data used and to ways in which those shortcomings could be reduced or eliminated 
in the future. Secondly, taking the fi ndings as a basis, the most practical recom-
mendations possible were put forward for ways of in which the perceptions of lack 
of safety could be infl uenced. Two central research questions are addressed in this 
publication?

1 Which aspects of feelings of lack of safety can be identifi ed empirically in the 
Netherlands, and what do we know about the extent and development of those 
feelings?

The term ‘perceived lack of safety’ covers a whole range of emotions, views and 
opinions, such as fear of becoming a victim, the estimated risk of victimisation and 
concerns about the trend in crime. In order to describe the feelings of lack of safety, 
in this publication we fi rst draw a distinction between the individual and the soci-
etal level; sometimes it is the personal situation that is at the forefront, while other 
feelings and perceptions refer more to worries about criminality as a social phenom-
enon. In the second place, we draw a distinction between the cognitive and affective 
level. Feelings with a strongly cognitive component relate to the reality, while feel-
ings with a strong affective component relate to criminality. The fear of becoming a 
victim falls into this category. A wide variety of feelings of lack of safety are found in 
the Netherlands, as we show in this publication, and these present a varied picture of 
the way in which citizens perceive lack of safety. To the extent that longitudinal data 
are available, these suggest that citizens are feeling increasingly safe.

The importance of drawing a conceptual distinction between strongly affective 
feelings of anxiety (for example fear of becoming a victim) and strongly cognitive 
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fears (such as people’s assessment of their chance of becoming a victim themselves) 
is increasingly being stressed. The strongly cognitive feelings are presumed to pre-
cede the strongly affective feelings in a causal link. The underlying idea here is that 
external signals are ‘translated’ via cognitive processing into an assessment of the 
risk of becoming a victim of crime, and that assessment results in a certain level of 
fear of crime. This is the approach taken in answering the second research question. 
Risk perception is thus not an aspect of the phenomenon to be explained, but is itself 
part of the explanation of the fear of crime.

2 How can feelings of fear be explained and what are their main determinants?
Based on general theories used to explain feelings of fear, combined with earlier 
research in this fi eld, we developed a conceptual model. To test the empirical reli-
ability of this model we carried out an initial test using data from the Police Popula-
tion Monitor (pmb) from 2004 and 2005. The pmb is a national survey of the Dutch 
public focusing on crime, perceived lack of safety and the quality of basic policing. 
Our focus was primarily on non-specifi c feelings of fear; this means that if people 
indicate that they feel unsafe, this may be because they are afraid of crime, afraid 
of the dark, afraid of strangers or do not like being alone. In 2004 and 2005 more 
than a quarter (28%) of the Dutch population aged 15 years and over reported that 
they sometimes felt unsafe. Women and victims (especially victims of violence) feel 
relatively unsafe. Contrary to what is often assumed, older women (65 years and 
above) feel relatively safe; it is precisely young women (15-24 years) who feel relatively 
unsafe.

With general feelings of fear in particular, we do not know precisely what they 
refer to. It is therefore more interesting to look at feelings of fear at specifi c loca-
tions and times. The 28% of respondents reporting that they sometimes feel unsafe 
were therefore asked whether they felt unsafe at specifi c locations – in their own 
home, in the street in their local neighbourhood, in their local shopping centre, on 
public transport and around nightlife areas – and at particular times – during the 
day (when it is light) and in the evenings (when it is dark). The results showed that 
people feel safest during the daytime in their immediate neighbourhood: almost 
95% then feel safe at home and more than 85% feel safe in their local streets. People 
feel the least safe in the evenings outside their own residential neighbourhood; 
roughly two-thirds then feel unsafe on public transport or in the vicinity of nightlife 
areas.

It is important to bear in mind here that a proportion of the population do not go 
to certain locations; these people are therefore also not afraid at those specifi c loca-
tions. We found several indications that this avoidance behaviour is related to feel-
ings of fear: it is mainly relatively fearful people who avoid those specifi c locations in 
the evening. It should however be pointed out that not all avoidance behaviour points 
to feelings of fear; sometimes avoidance behaviour, such as taking a diversion in the 
car or on foot, is a means of allowing for unsafe situations, but this does not mean 
that those people will not still visit certain locations. Given the questions contained 
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in the pmb, the information we have on feelings of fear at specifi c times and places 
relates only to respondents who sometimes feel generally unsafe and who sometimes 
go to the locations in question at the specifi ed times. This means that for more than 
70% of all respondents we have no information on their feelings of fear at specifi c 
times and places. The fi ndings therefore relate to a selective group of the Dutch 
population.

We were able to test the conceptual model extensively for feelings of fear in 
people’s residential setting, because in addition to information about individual 
characteristics we also had access to data on people’s perception of crime and nui-
sance in their own neighbourhood, as well as data on the setting where people lived 
(albeit for a selective group). Both the risk perception and the social context in which 
people live proved to be relevant. The percentage of non-Western ethnic minorities, 
in particular, is an important determinant of feelings of lack of safety, but the speed 
with which the ‘colour’ of a neighbourhood has changed is also an important factor: 
the more rapidly the percentage of ethnic minorities increases, the more unsafe 
people feel. The degree of impoverishment and decay of the neighbourhood is also 
relevant in determining feelings of fear. It is also clear that the effects of certain 
individual characteristics correlate with the residential setting: certain population 
groups live in neighbourhoods with specifi c characteristics which increase feelings 
of anxiety. This applies particularly for people with a low education level, members 
of non-Western ethnic minorities and people living in fl ats.

The conceptual model could not be tested so extensively for feelings of fear out-
side the residential setting – in shopping centres, on public transport and in night-
life areas – because we had no information on the social context or risk perception 
with regard to these locations. As with feelings of fear in people’s immediate resi-
dential setting, however, gender, age and experiences of victimisation were found to 
be important individual predictors.

Given our fi ndings, the conceptual model we devised would appear to be usable 
for follow-up research. In determining the empirical reliability of the model, how-
ever, we observed important shortcomings in the available data, with the result that 
we were able to test the conceptual model only partially. Given the objective of this 
study, however, the pmb was nonetheless the most suitable data source: it contains 
a detailed measurement of feelings of lack of safety, combined with information 
on possible determinants of those feelings as well as the ability to link other data 
sources to the pmb via the postcodes of respondents. The main shortcoming of the 
pmb is that it measures feelings of lack of safety in rather general terms, so that it is 
unclear to what extent those fears relate to crime. In addition, the question formula-
tion itself poses a number of problems because the questions about feelings of fear 
at specifi c locations and times were put to only a limited group of respondents and it 
is not always clear what the consequences of this selection are. Finally, there is a lack 
of information in the pmb about determinants which we assume in the conceptual 
model are important in helping to explain feelings of fear; the role of the media is an 
example of this.
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Based on the observed shortcomings we make a number of suggestions for future 
research. Our main focus here is on improving the question formulation in existing 
surveys and on follow-up research based on existing data. Although many questions 
still remain unanswered about the determinants of feelings of lack of safety, we 
have nonetheless provided a few useful pointers which will help the Ministry of the 
Interior and Kingdom Relations (bzk), the Ministry of Justice and the Ministry of 
Transport, Public Works and Water Management (V&W) in shaping the policy aimed 
at infl uencing the feelings of lack of safety among the general public.
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Bijlage A Gebruikte databestanden

Culturele veranderingen in Nederland (cv)
Het doel van het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland is het systema-
tisch peilen van meningen onder de Nederlandse bevolking om inzicht te krijgen in 
de culturele veranderingen. Het onderzoek is gebaseerd op enquêtevragen uit een 
aantal onderzoeken die vóór 1975 zijn gehouden en wordt in principe jaarlijks, en 
vanaf 2000 tweejaarlijks herhaald. Het steekproefaantal wordt zodanig gekozen dat 
de nettorespons rond de 2000 personen ligt.

Doelpopulatie Nederlandssprekende bevolking van 16 jaar en ouder
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid adres, persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader voor de adressensteekproef: postcodebestand; in 2004: 

adressenbestand van Cendris
Steekproefmethode vóór 2004: gestratifi ceerde drietrapssteekproef: gemeenten, 

adressen, personen; in 2004: gestratifi ceerde drietraps-
steekproef: postcodegebieden per stedelijkheidsklasse, 
adressen, personen

Verzamelmethode mondeling en vanaf 1988 ook schriftelijk afgenomen 
 vragenlijst; vanaf 1998 wordt de vragenlijst mondeling afge-
nomen met behulp van de computer (Computer Assisted 
Personal Interviewing, ofwel capi)

Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)
Uitvoerder veldwerk vóór 2004: Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en 

het Marktonderzoek (nipo); in 2004: Intomart GfK bv
Frequentie 1975, jaarlijks herhaald vanaf 1979, m.u.v. 1982, 1984 en 

1990; vanaf 2000 tweejaarlijks
Weging geen

cv’80
Veldwerkperiode november 1980-januari 1981
Respons 2007 personen

cv’86
Veldwerkperiode januari 1986-maart 1986
Respons 2016 personen
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cv’87
Veldwerkperiode september 1987-december 1987
Respons 1990 personen

cv’91
Veldwerkperiode september 1991-december 1991
Respons 1926 personen

cv’93
Veldwerkperiode september 1993-januari 1994
Respons 1968 personen

cv’94
Veldwerkperiode oktober 1994-januari 1995
Respons 2066 personen

cv’95
Veldwerkperiode oktober 1995-januari 1996
Respons 2177 personen

cv’96
Veldwerkperiode oktober 1996-januari 1997
Respons 2418 personen

cv’97
Veldwerkperiode oktober 1997-januari 1998
Respons 2267 personen

cv’99
In 1999 is uitsluitend het schriftelijke deel van het onderzoek uitgevoerd, onder deel-
nemers aan capi@home van het nipo.
Steekproefmethode getrapte steekproef (provincie x gemeentegrootte); één of 

twee personen per huishouden, afhankelijk van huishou-
denssamenstelling

Veldwerkperiode oktober 1999
Steekproefomvang 1750 huishoudens
Respons 1468 huishoudens (84%); 1618 personen

cv’00
Veldwerkperiode september 2000-december 2000
Respons 2299 personen
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cv’04
Veldwerkperiode september 2004-januari 2005
Steekproefaantal 3641 adressen
Respons 2155 adressen (59%); 2300 personen (op sommige adressen 

zijn twee personen ondervraagd)

Enquête rechtsbescherming en veiligheid (erv)
Het doel van de Enquête rechtsbescherming en veiligheid van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (cbs) is een beeld te verkrijgen van ervaringen en gevoelens inzake 
criminaliteit. Tot de onderwerpen waarover in de erv vragen worden gesteld behoren 
slachtofferschap, onveiligheidsgevoelens, preventiemaatregelen, hulpverlening en 
aangiftegedrag, en problemen op het terrein van het recht en het beroep dat daarbij 
wordt gedaan op juridische instanties. Met ingang van 1997 is de erv opgenomen in 
de module Recht van pols, het Permanent onderzoek naar de leefsituatie van het cbs.

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder in particuliere 
huishoudens

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid adres
Entiteiten personen en huishoudens
Steekproefkader ptt-afgiftepuntenbestand
Steekproefomvang circa 6000 adressen
Steekproefmethode gestratifi ceerde meertrapssteekproef: gemeente, adres; stra-

tifi catie naar gemeente; per huishouden worden maximaal 
twee personen van 15 jaar of ouder ondervraagd, waarbij ten 
minste één persoon uit de kern (echtpaar, vaste partners, 
alleenstaande ouder, alleenstaande) en – indien van toepas-
sing – een persoon uit de periferie (meestal kinderen).

Verzamelmethode capi
Opdrachtgever cbs
Uitvoerder veldwerk cbs
Frequentie doorlopend, vanaf het verslagjaar 1992 (erv’93)
Weging naar leeftijd, geslacht, stedelijkheid en samenstelling huis-

houden
Berichtgevers de huishoudensvragen worden aan slechts één persoon uit 

het huishouden gesteld
Respons erv’92 3949 personen
Respons erv’93 4934 personen
Respons erv’94 5503 personen
Respons erv’95 5936 personen
Respons erv’96 5773 personen
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Enquête slachtoffers misdrijven (esm)
Ten behoeve van het beleid van politie en justitie werd in de Enquête slachtoffers 
misdrijven informatie verzameld over het aantal en de aard van de misdrijven waar-
van de bevolking slachtoffer is geweest. Ook zijn vragen gesteld over het aangiftege-
drag van de slachtoffers en het ondertekenen van een proces-verbaal.

De esm is na 1992 opgevolgd door de erv, die in 1997 is opgenomen in de module 
Recht van pols, het Permanent onderzoek leefsituatie.
Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder in particuliere 

huishoudens
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon; vanaf 1984: adres
Entiteiten personen, delicten
Steekproefkader gemeentelijke bevolkingsregisters; vanaf 1984: ptt-afgifte-

puntenbestand
Steekproefmethode aselecte tweetrapssteekproef: gemeente, persoon; na 1984: 

aselecte drietrapssteekproef: gemeente, adres, persoon; 
gemeenten gestratifi ceerd naar provincie en urbanisatie-
graad; eerstjarige persoon

Verzamelmethode mondeling en na 1984 ook schriftelijk afgenomen vragen-
lijst

Veldwerkperiode januari-februari van het jaar na het desbetreffende jaar
Opdrachtgever cbs
Uitvoerder veldwerk cbs
Frequentie jaarlijks van 1981 tot en met 1984, daarna in de even jaren
Weging naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, regio, urbanisatie-

graad, inwoneraantal
Respons esm’80 8475 personen
Respons esm’81 10.738 personen
Respons esm’82 10.765 personen
Respons esm’83 10.931 personen
Respons esm’84 9730 personen
Respons esm’86 9502 personen
Respons esm’88 4686 personen
Respons esm’90 4513 personen
Respons esm’92 4448 personen

International Crime Victims Survey (icvs)
De internationale slachtofferenquête is opgezet met een drieledig doel: het bieden 
van een alternatief voor de politierapportage van misdaadcijfers, het aanpassen van 
de bij bestaande slachtofferenquêtes gebruikte methodologie om internationale ver-
gelijkingen mogelijk te maken en het achterhalen welke groepen onder de bevolking 
het sterkst door misdaad worden getroffen.
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Doelpopulatie bevolking van 16 jaar en ouder in geïndustrialiseerde landen 
en steden in niet-geïndustrialiseerde landen

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten huishoudens, personen
Steekproefkader verschilt per land

Steekproefmethode in de meeste landen: aselecte steekproef van (vaste) tele-
foonnummers, Troldahl-Carter om het te ondervragen lid 
van het huishouden te kiezen

Verzamelmethode in de meeste landen: computerondersteunde telefonisch 
afgenomen vragenlijst (Computer Assisted Telephone Inter-
viewing, ofwel cati)

Opdrachtgever International Working Group; voor Nederland: ministerie 
van Justitie

Uitvoerder veldwerk in de meeste landen gecoördineerd door Interview-nss
Frequentie 1989, 1992, 1996, 2000
Weging naar huishoudensomvang; geslacht, leeftijd, regio
Berichtgever proxy niet toegestaan
Verslagperiode ervaringen over de voorafgaande vijf jaren en het afgelopen 

jaar
 
icvs’89 vijftien deelnemende landen
Steekproefomvang in Nederland: 3067 personen
Respons in Nederland: 2000 personen (65%)
 
icvs’92 dertien deelnemende landen
Steekproefomvang in Nederland: 3012 personen
Respons in Nederland: 2000 personen (66%)
 
icvs’96 twaalf deelnemende landen
Steekproefomvang in Nederland: 3206 personen
Respons in Nederland: 2008 personen (63%)
 
icvs’00 zeventien deelnemende landen
Steekproefomvang in Nederland: 3459 personen
Respons in Nederland: 2001 personen (58%)

Leefsituatie allochtone stedelingen (las)
Voor het onderzoek naar de leefsituatie van allochtone stedelingen zijn vier groepen 
allochtonen benaderd (Marokkanen, Turken, Antillianen en Surinamers) plus een 
referentiegroep van autochtonen. Er zijn onder meer vragen gesteld over vrije tijd, 
taakverdeling binnen het huishouden, voorzieningengebruik, mobiliteit, veiligheids-
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beleving en slachtofferschap. Het hoofdonderzoek is gevolgd door een beknopt tijd-
bestedingsonderzoek.

Doelpopulatie Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen en autoch-
tonen van 15-65 jaar in de 50 grootste gemeenten

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader gemeentelijke basisadministratie
Steekproefmethode random steekproef per etnische groep, gestratifi ceerd naar 

gemeentegrootte
Verzamelmethode capi
Opdrachtgever scp
Frequentie eenmalig
Weging naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, generatie, 

 herkomstgroepering, kinderen 0-12 jaar, gemeenteomvang
(G4 versus overige gemeenten)

Uitvoerder veldwerk Veldkamp Marktonderzoek bv
Veldwerkperiode november 2004-mei 2005
Steekproefomvang 2022 Marokkanen; 1864 Turken; 1746 Antillianen; 2009 

Surinamers; 1295 autochtonen
Respons 919 Marokkanen (45%); 947 Turken (51%); 825 Antillianen 

(47%); 763 Surinamers (38%); 642 autochtonen (50%)

Nederlandse Survey Criminaliteit en Rechtshandhaving (nscr)
Ten behoeve van het onderzoeksprogramma van het Nederlands Studiecentrum 
Criminaliteit en Rechtshandhaving zijn gegevens verzameld over de ervaring van 
Nederlanders met criminaliteit en over hun mening over criminaliteit en rechtshand-
having. Ook werd gevraagd naar slachtofferschap en daderschap van uiteenlopende 
delicten.
 
Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder;
 Nederlandse bevolking van 15-30 jaar
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader ptt-afgiftepuntenbestand
Steekproefmethode drietraps: gemeente gestratifi ceerd naar regio en urbanisa-

tiegraad, adres, persoon (eerstjarige)
Verzamelmethode capi en een schriftelijk afgenomen vragenlijst
Opdrachtgever Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshand-

having
Uitvoerder veldwerk Inter/View
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Frequentie eenmalig
Verslagperiode er is ook naar ervaringen uit het verleden gevraagd
Veldwerkperiode september-december 1996
Steekproefomvang 15 jaar en ouder: 4684 personen; 15-30 jaar: 2388 personen
Respons 15 jaar en ouder: interviews met 1939 personen (41%), waar-

van 1492 personen de schriftelijk afgenomen vragenlijst 
hebben teruggestuurd (76%)

 15-30 jaar: interviews met 1012 personen (42%), waarvan 
702 personen de schriftelijk afgenomen vragenlijst hebben 
teruggestuurd (69%)

Permanent onderzoek naar de leefsituatie (pols)
pols is een groot, continu onderzoek van het cbs naar verschillende onderwerpen 
betreffende de leefsituatie, zoals gezondheid, arbeidsomstandigheden, rechtsbe-
scherming, veiligheid, tijdbesteding en wonen. Deze informatie komt beschikbaar 
over allerlei groepen in de bevolking. pols bestaat uit verschillende modules. Alle 
respondenten krijgen een basisvragenlijst voorgelegd. De vragenlijsten voor de ver-
schillende modules worden aan een deel van de respondenten voorgelegd. In pols 
zijn verschillende oudere onderzoeken geïntegreerd: het dlo (Doorlopend leefsitu-
atie onderzoek), de erv (Enquête rechtsbescherming en veiligheid), de Gezondheid-
senquête (gez) en het Woningbehoefteonderzoek (wbo).

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder in particuliere 
huishoudens

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader gemeentelijke basisadministratie (gba)
Steekproefmethode tweetrapssteekproef: gemeenten, personen; stratifi catie 

naar gemeente; maandelijkse deelsteekproeven
Opdrachtgever cbs
Uitvoerder veldwerk cbs
Frequentie continu, vanaf 1997
Berichtgever bij kinderen jonger dan 12 jaar is het interview afgenomen 

met een ouder of verzorger; de vragen voor de hoofdkost-
winner over de inkomenssituatie van het huishouden 
kunnen door iemand anders zijn beantwoord

Basisvragenlijst
De basisvragenlijst van pols bevat vragen naar achtergrondkenmerken en naar alge-
mene leefsituatiekenmerken. In 2004 is ten opzichte van voorgaande jaren het vra-
genblok onderwijs en het vragenblok beroep en bedrijf ingrijpend gewijzigd.
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Verzamelmethode capi en cati
Weging naar leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheids-

graad, corop-gebied, huishoudensgrootte
Steekproefomvang 1997: 55.675 personen
 1998: 151.680 personen
 1999: 76.054 personen
 2000: 63.470 personen
 2001: 40.668 personen
 2002: 38.508 personen
 2003: 40.688 personen
 2004: 36.256 personen
Respons 1997: 34.439 personen (62%)
 1998: 80.789 personen (53%)
 1999: 42.605 personen (56%)
 2000: 37.482 personen (59%)
 2001: 24.231 personen (60%)
 2002: 22.259 personen (58%)
 2003: 25.163 personen (56%)
 2004: 21.706 personen (60%)
Recht
Het onderdeel Recht van pols bevat gegevens over slachtofferschap van criminaliteit 
en beroep op rechtshulp van de respondenten van de modules Recht en Participatie 
en Recht en Milieu.

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder in particuliere 
huishoudens

Verzamelmethode capi
Weging naar leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheids-

graad, corop-gebied, huishoudensgrootte; werkzaam, 
eigen woning

Steekproefomvang 1997: 16.496 personen
 1998: 17.393 personen
 1999: 22.080 personen
 2000: 17.978 personen
 2001: 19.045 personen
 2002: 15.849 personen
 2003: 21.154 personen
 2004: 18.134 personen
Respons 1997: 9331 personen (57%)
 1998: 9514 personen (55%)
 1999: 11.667 personen (53%)
 2000: 9233 personen (51%)
 2001: 10.907 personen (57%)
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 2002: 8888 personen (56%)
 2003: 11.458 personen (54%)
 2004: 10.552 personen (58%)

Politiemonitor Bevolking (pmb)
De Politiemonitor Bevolking is een landelijk onderzoek naar criminaliteit, onveilig-
heid en de kwaliteit van de basispolitiezorg. Hierbij wordt gevraagd naar slachtof-
ferschap, gevoelens van onveiligheid, ervaringen met de politie, oordeel over de 
beschikbaarheid van de politie en de tevredenheid over het laatste contact met de 
politie.

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader telefoonregister van de ptt/kpn: huishoudens met een niet-

geheim telefoonnummer
Steekproefmethode aselecte steekproef per quotagebied (politieregio); eerstja-

rige persoon van 15 jaar of ouder
Verzamelmethode cati
Opdrachtgever ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(bzk) en ministerie van Justitie
Uitvoerder veldwerk vanaf 1999: Intomart bv en ProInfo Heerlen
Veldwerkperiode januari-maart van het desbetreffende jaar
Frequentie tweejaarlijks vanaf 1993 tot en met 2001; in 2002 een verkort 

onderzoek (politieprestatiemonitor); 2003, 2004 en 2005
Weging naar leeftijd, geslacht en regio
Verslagperiode slachtofferschap en politiecontacten worden gepeild voor 

een voorafgaande periode van twaalf maanden
 
pmb’93 
Uitvoerder veldwerk Intomart, nipo en nss
Steekproefomvang 98.200 personen
Nettorespons 50.704 personen (52%)
 
pmb’95 
Uitvoerder veldwerk Intomart en nipo
Steekproefomvang 136.686 personen
Nettorespons 75.560 personen (55%)
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pmb’97 
Uitvoerder veldwerk Intomart en nipo
Steekproefomvang 149.825 personen
Nettorespons 76.248 personen (51%)

pmb’99 
Steekproefomvang 167.148 personen
Nettorespons 77.539 personen (46%)
 
pmb’01 
Steekproefomvang 123.008 personen
Nettorespons 88.607 personen (72%)
pmb’03 
Steekproefomvang 125.693 personen
Nettorespons 90.589 personen (72%)
 
pmb’04 
Steekproefomvang 68.620 personen
Nettorespons 49.037 personen (71%)
 
pmb’05 
Steekproefomvang 74.619 personen
Nettorespons 52.560 personen (70%)

Woningbehoefteonderzoek (wbo)
Het wbo is een grootschalige, landelijke enquête over het wonen die periodiek 
uitgevoerd wordt om woningmarktontwikkelingen in beeld te brengen. Met dit 
onderzoek wil men inzicht krijgen in de huishoudenssamenstelling, de huisves-
tingssituatie, de woonwensen en het verhuisgedrag van de Nederlandse bevolking. 
Hiertoe wordt informatie verzameld over de huisvestingssituatie, de woonuitgaven 
en de gerealiseerde en gewenste verhuizingen. Daarnaast levert het wbo informatie 
over de sociaaldemografi sche en sociaaleconomische kenmerken van huishoudens. 
Er zijn verschillende vragenlijsten voor hoofdbewoners, inwonenden en leden van 
huishoudens.

Van 1997 tot 1999 was het wbo een zelfstandige module van pols, het Permanent 
onderzoek leefsituatie van het cbs. In 2002 is het wbo uitgevoerd door een consor-
tium dat rechtstreeks door het directoraat-generaal Wonen van het ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vrom) is begeleid.

Het wbo wordt na 2002 opgevolgd door het Woningonderzoek Nederland (won), 
waarin het geïntegreerd is met de Kwalitatieve Woningregistratie (kwr).
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Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, zelfstandig 
wonend

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen, huishoudens; woningen
Steekproefkader gemeentelijke persoonsregisters; gemeentelijke basisadmi-

nistratie (gba)
Steekproefmethode enkelvoudige aselecte steekproef (tot 1998)
 1998: tweetrapssteekproef: gemeente, persoon; stratifi catie 

naar gemeentegrootte; maandelijkse deelsteekproeven met 
landelijke spreiding + oversampling

 2002: vier enkelvoudige deelsteekproeven met landelijke 
dekking, trekkingskans afhankelijk van al dan niet gehuwd 
zijn en woonregio; oversampling

Verzamelmethode mondeling afgenomen vragenlijst, vanaf 1998 computer-
ondersteund (capi)

 in 2002: mixed mode: respondent kon kiezen tussen capi, 
cati of een vragenlijst via internet (Computer Assisted Web 
Interviewing, ofwel cawi)

Opdrachtgever Ministerie van vrom
Uitvoerder veldwerk Tot 2002: cbs in samenwerking met verschillende onder-

zoeksbureaus 
 Vanaf 2002: een consortium van de onderzoeksbureaus GfK, 

Intomart en R&M
Frequentie vierjaarlijks vanaf 1964
Weging naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit en 

woonregio (tot 1998)
 1998: naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, woonre-

gio, etniciteit, huishoudensgrootte, huisvestingswijze en 
woningvoorraad

 2002: naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, woongebied, 
geboorteland, huishoudensgrootte en huishoudenstype

Berichtgevers in uitzonderlijke gevallen kan de partner van de steekproef-
persoon de vragen beantwoorden

Verslagperiode de gerealiseerde verhuizingen in de vier jaren voorafgaand 
aan de datum van ondervraging, de gewenste verhuizingen 
binnen een termijn van twee jaar

wbo’02
Veldwerkperiode april 2002-februari 2003
Steekproefomvang reguliere steekproef: 99.828 personen; oversampling: 52.041 

personen
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Respons reguliere steekproef: 61.004 personen (61%); oversampling: 
30.723 personen (59%), waarvan bijna de helft een reguliere 
vragenlijst heeft ingevuld en in het bestand is opgenomen

Gegevensbewerking abf Research heeft de gegevens verwerkt en bijschattingen 
verricht bij ten onrechte ontbrekende antwoorden. 

Woonmilieudatabase (wmd)
De Woonmilieudatabase (vanaf 2002 abf-monitor genoemd) is opgezet om op een 
uniforme en integrale wijze de beschikking te hebben over gegevens op wijk- en 
buurtniveau. Er wordt naar gestreefd per gebiedseenheid informatie bijeen te bren-
gen over de thema’s bevolking, wonen, werk, gebouwen, mobiliteit, voorzieningen, 
bodemgebruik en bereikbaarheid. Deze database bevat sinds 1998 ook gegevens over 
verhuizingen naar nationaliteit, geboorteland en postcode, en over de vestigings-
plaats van winkels.
Doelpopulatie wijken en buurten in Nederland
Entiteiten viercijferige postcodegebieden
Opdrachtgever Ministerie van vrom; Rijks Planologische Dienst (rpd) in 

samenwerking met het scp
Uitvoerder abf Onderzoek (1998)
Frequentie vierjaarlijks
Verzamelmethode compilatie van gegevens van derden, onder meer van ptt, 

cbs, rpd, Geo-Marktprofi el bv, ministeries, provincies en 
gemeenten.

Aantal 4506 postcodegebieden (1998)
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Bijlage B Vraagstelling in Politiemonitor Bevolking 
(pmb)

Algemeen

Voelt u zich weleens onveilig?
1 ja;
2 nee;
3 weet niet/wil niet zeggen.

Selectie: voelt zich weleens onveilig

Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig?
1 vaak;
2 soms;
3 zelden;
4 weet niet/wil niet zeggen.

Locatie en tijdstip

Selectie: voelt zich weleens onveilig
Ik noem u nu een aantal situaties. Kunt u voor elk van deze situaties aangeven of u 
zich daar weleens onveilig voelt?

Openbaar vervoer
selectie: maakt gebruik van openbaar vervoer
Voelt u zich overdag (wanneer het licht is) weleens onveilig in het openbaar vervoer?
Zo ja, is dat:

– vaak;
– soms;
– (bijna) nooit;
– weet niet/wil niet zeggen [niet oplezen];
– niet van toepassing, maakt overdag geen gebruik van openbaar vervoer 

[wel oplezen].

Voelt u zich ’s avonds (wanneer het donker is) weleens onveilig in het openbaar 
 vervoer?
Zo ja, is dat:

– vaak;
– soms;
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– (bijna) nooit;
– weet niet/wil niet zeggen [niet oplezen];
– niet van toepassing, maakt ’s avonds geen gebruik van openbaar 

 vervoer [wel oplezen].

Uitgaansgelegenheden
Voelt u zich ’s avonds (wanneer het donker is) weleens onveilig rondom uitgaansgele-
genheden? Zo ja, is dat:

– vaak;
– soms;
– (bijna) nooit;
– weet niet/wil niet zeggen [niet oplezen];
– niet van toepassing, gaat niet naar uitgaansgelegenheden

[wel oplezen].

Eigen buurt
Voelt u zich overdag (wanneer het licht is) weleens onveilig op straat in uw eigen 
buurt?
Zo ja, is dat:

– vaak;
– soms;
– (bijna) nooit;
– weet niet/wil niet zeggen [niet oplezen].

Voelt u zich ’s avonds (wanneer het donker is) weleens onveilig op straat in uw eigen 
buurt?
Zo ja, is dat:

– vaak;
– soms;
– (bijna) nooit;
– weet niet/wil niet zeggen [niet oplezen];
– niet van toepassing, gaat ’s avonds niet naar buiten [wel oplezen].

Winkelgebied
Voelt u zich overdag (wanneer het licht is) weleens onveilig in het winkelgebied/
winkelcentrum bij u in de buurt?
Zo ja, is dat:

– vaak;
– soms;
– (bijna) nooit;
– weet niet/wil niet zeggen [niet oplezen].
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Voelt u zich ’s avonds (wanneer het donker is) weleens onveilig in het winkelgebied/
winkelcentrum bij u in de buurt?
Zo ja, is dat:

– vaak;
– soms;
– (bijna) nooit;
– weet niet/wil niet zeggen [niet oplezen];
– niet van toepassing, komt ’s avonds niet in het winkelgebied/winkel-

centrum [wel oplezen].

In eigen huis
Voelt u zich overdag (wanneer het licht is) weleens onveilig in uw eigen huis?
Zo ja, is dat:

– vaak;
– soms;
– (bijna) nooit;
– weet niet/wil niet zeggen [niet oplezen];

Voelt u zich ’s avonds (wanneer het donker is) weleens onveilig in uw eigen huis?
Zo ja, is dat:

– vaak;
– soms;
– (bijna) nooit;
– weet niet/wil niet zeggen [niet oplezen].
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Bijlage C Constructies van buurtkenmerken

Sociaaleconomische achterstand
De sociaaleconomische achterstand van buurten is gemeten met behulp van vier 
indicatoren uit de Woonmilieudatabase 1998: het percentage huishoudens in de 
buurt met een inkomen onder het sociaal minimum, het percentage huishoudens 
waarvan het hoofd werkloos is, het percentage huishoudens waarvan het hoofd een 
bijstandsuitkering ontvangt en het percentage eenoudergezinnen met minderjarige 
kinderen.

Etnische heterogeniteit
Als indicator voor etnische heterogeniteit in een buurt wordt het percentage niet-
westerse allochtonen gebruikt. Deze is vastgesteld voor 2002 en berekend op basis 
van gegevens uit de Bevolkingsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(cbs). Niet-westerse allochtonen zijn personen waarvan ten minste één ouder gebo-
ren is in een niet-westers ontwikkelingsland. Hieronder vallen Turkije en landen in 
Azië, Afrika en Latijns-Amerika, behalve Japan en Indonesië.

Verkleuring
Om de toe- of afname van de concentratie van niet-westerse allochtonen vast te stel-
len, zijn veranderingsscores berekend voor het percentage niet-westerse allochtonen 
in buurten tussen 1998 en 2002. De veranderingsscore wordt berekend door in een 
regressieanalyse het percentage niet-westerse allochtonen in 2002 te voorspellen op 
grond van het percentage niet-westerse allochtonen in 1998 (zie Van Wilsem et al. 
2006). Hierdoor houden we rekening met de gemiddelde toe- of afname van het per-
centage niet-westerse allochtonen in buurten in Nederland tussen 1998 en 2002.

Verhuisbewegingen
De verhuismobiliteit in een buurt is berekend door het percentage personen te 
nemen dat in 2001 in een bepaald postcodegebied is komen wonen vanuit een ander 
postcodegebied binnen of buiten de gemeente. Verhuizingen binnen de buurt 
worden hierin dus niet betrokken.

Sociale cohesie
Sociale cohesie in een buurt is gemeten met behulp van een negental stellingen 
over de sociale verhoudingen en omgang binnen buurten, die afkomstig zijn uit het 
Woningbehoefteonderzoek 2002. Het gaat om de volgende stellingen:
– Ik ben gehecht aan deze buurt.
– Ik voel mij thuis in deze buurt.
– Ik heb veel contact met mijn directe buren.
– Ik heb veel contact met andere buurtbewoners.
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– Ik voel mij mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt.
– In deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om.
– Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid.
– Mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks.
– Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in deze buurt.

Per stelling is door middel van een 5-punts antwoordschaal vastgesteld in hoeverre 
de respondent het eens is met de stelling. Alle items zijn zo gecodeerd dat een hogere 
score duidt op meer sociale cohesie. Om op buurtniveau een score voor sociale 
cohesie te bepalen, hebben we gebruikgemaakt van een ecometrische analyse (zie: 
Raudenbush en Sampson 1999). Hierbij wordt rekening gehouden met de interne 
consistentie tussen de antwoorden van de respondent zelf, tussen de respondenten 
onderling en tussen de buurten. Door deze methode wordt een objectievere maat 
geconstrueerd dan bij een gewone schaalconstructie. Voor meer informatie zie: 
Goudriaan et al. (2006).

Verloedering
Fysieke verloedering is gemeten aan de hand van een viertal buurtproblemen waar-
van de ondervraagden konden aangeven of dat (bijna) nooit, soms of vaak voorkomt 
in de eigen buurt. De gegevens zijn afkomstig uit de Politiemonitor Bevolking 2004 
en 2005. Het gaat om de volgende buurtproblemen:
– rommel op straat;
– hondenpoep op straat;
– vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes;
– bekladding van muren en/of gebouwen.

Net als bij de constructie van de variabele voor sociale cohesie is gebruikgemaakt van 
een ecometrische analyse.
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Bijlage D Additionele tabellen

Tabel D.1
Aandeel van de buurtbewoners dat zich overdag weleens onveilig voelt in eigen huis en op straat in de 
eigen buurt, naar kenmerken van de buurt (in procenten)

eigen huis op straat in eigen buurt

< 25 25-50 50-75 > 75 < 25 25-50 50-75 > 75

sociaaleconomische achterstand 1,0 1,1 1,2 2,0 1,3 1,6 1,5 5,0

% niet-westerse allochtonen – 1,1 1,0 1,9 – 1,1 1,5 4,7

verkleuring 1,3 1,0 1,1 1,8 1,3 1,4 1,7 4,6

verhuismobiliteit 1,2 1,2 1,3 1,7 1,4 1,4 2,2 4,4

lage sociale cohesie 1,1 1,0 1,2 1,9 1,4 1,7 2,5 4,4

verloedering 1,0 1,1 1,4 1,7 1,0 1,4 2,2 4,7

– = Gegevens ontbreken.

Bron: BZK/Justitie (PMB’04-’05); VROM/RPD (WMD’98); VROM (WBO’02)
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Tabel D.2
Geschatte effectparameters van individuele kenmerken op de perceptie van geweld en overlast in de 
eigen buurt

respondenten die zich 
weleens onveilig voelen

alle respondenten

vrouw (ref. = man) –0,013* 0,011**

leeftijd (ref. = 35-49 jaar)

15-24 jaar 0,013* 0,021***

25-34 jaar –0,005 0,000

50-64 jaar –0,047*** –0,051***

 65 jaar –0,163*** –0,155***

niet-westerse allochtoon (ref. = autochtoon) 0,006 0,003

opleiding (ref. = laagopgeleid)

lbo/mavo 0,018 0,022***

mbo/havo/vwo 0,012 0,025***

hbo/wo 0,001 0,028***

betaalde baan (> 15 uur) (ref. = overig) –0,016* –0,007

gezinssituatie (ref. = overig)

eenoudergezin 0,009 0,009**

alleenstaand 0,015* 0,006

woonsituatie (ref. = eengezinswoning)

fl atwoning 0,175*** 0,155***

anders 0,045*** 0,043***

slachtoffer van geweld (ref. = geen slachtoffer) 0,152*** 0,152***

slachtoffer van diefstal/vernieling (ref. = geen slachtoffer) 0,130*** 0,147***

woongemeente (ref. = overige gemeenten)

G4 0,187*** 0,185***

G26 0,046*** 0,034***

N 25.698 93.197

R2 0,18 0,19

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Bron: BZK/Justitie (PMB’04-’05) SCP-bewerking
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Tabel D.3
Geschatte effectparameters van individuele kenmerken op de perceptie van diefstal in de eigen buurt

respondenten die zich 
weleens onveilig voelen alle respondenten

vrouw (ref. = man) 0,047*** 0,053***

leeftijd (ref. = 35-49 jaar)

15-24 jaar –0,067*** –0,049***

25-34 jaar –0,062*** –0,041***

50-64 jaar 0,003 –0,005

 65 jaar –0,089*** –0,100***

niet-westerse allochtoon (ref. = autochtoon) –0,008 –0,015***

opleiding (ref. = laagopgeleid)

lbo/mavo 0,037** 0,044***

mbo/havo/vwo 0,037** 0,054***

hbo/wo 0,042** 0,062***

betaalde baan (> 15 uur) (ref. = overig) 0,006 0,004

gezinssituatie (ref. = overig)

eenoudergezin –0,008 0,000

alleenstaand –0,021** –0,031***

woonsituatie (ref. = eengezinswoning)

fl atwoning 0,102*** 0,097***

anders 0,018** 0,019***

slachtoffer van geweld (ref. = geen slachtoffer) 0,046*** 0,060***

slachtoffer van diefstal/vernieling (ref. = geen slachtoffer) 0,229*** 0,249***

woongemeente (ref. = overige gemeenten)

G4 0,179*** 0,170***

G26 0,035*** 0,021***

N 24.824 90.605

R2 0,14 0,16

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Bron: BZK/Justitie (PMB’04-’05) SCP-bewerking
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Tabel D.4
Ongestandaardiseerde effectparameters ter verklaring van onveiligheidsgevoelens overdag op straat 
(logistische multilevelmodellen) (volledig model is weergegeven in tabel 6.2)

model 1 model 2 model 3 model 4

constante –2,01*** –2,21*** –2,35*** –2,30***

vrouw (ref. = man) 0,21*** 0,22*** 0,24***

leeftijd (ref. = 35-49 jaar)

15-24 jaar –0,24** –0,24** –0,26***

25-34 jaar –0,25*** –0,20*** –0,27***

50-64 jaar –0,12* –0,06 –0,11**

 65 jaar –0,40*** –0,13 –0,37***

niet-westerse allochtoon (ref. = autochtoon) 0,21** 0,24*** 0,09

opleiding (ref. = laagopgeleid)

lbo/mavo –0,19* –0,27*** –0,16

mbo/havo/vwo –0,25** –0,34*** –0,18*

hbo/wo –0,48*** –0,55*** –0,44***

betaalde baan (> 15 uur) (ref. = overig) –0,25*** –0,25*** –0,26***

gezinssituatie (ref. = overig)

eenoudergezin –0,04 –0,04 –0,07

alleenstaand 0,19 0,15 0,14

woonsituatie (ref. = eengezinswoning)

fl atwoning 0,50*** 0,26*** 0,22***

anders 0,24 0,03 –0,03

slachtoffer van geweld (ref. = geen slachtoffer) 0,83*** 0,56*** 0,83***

slachtoffer van diefstal/vernieling (ref. = geen slachtoffer) 0,43*** 0,24*** 0,39***

risicoperceptie geweld en overlasta 0,55***

risicoperceptie diefstala 0,08***

sociaaleconomische achterstanda 0,15*** 0,15***

percentage allochtonena 0,10*** 0,09***

‘verkleuring’ buurta 0,12*** 0,11***

verhuismobiliteita –0,01 –0,00

sociale cohesiea –0,07** –0,07**

verloederinga 0,13*** 0,11***

ligging van de buurt (ref. = overig)

G4 0,03 –0,01

G26 0,23*** 0,23***

variantie buurtniveau 0,29 0,10 0,06 0,06

variantie individueel niveau 1 1 1 1

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
Toelichting: variantie op buurtniveau (zonder verklarende variabelen) is 0,47 (0,04); de intraclasscorrelatie is 0,125.
a Variabelen zijn gestandaardiseerd.

Bron: BZK/Justitie (PMB’04-’05) SCP-bewerking
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Tabel D.5
Ongestandaardiseerde effectparameters ter verklaring van onveiligheidsgevoelens ’s avonds op straat 
(logistische multilevelmodellen) (volledig model is weergegeven in tabel 6.2)

model 1 model 2 model 3 model 4

constante –0,63*** –0,73*** –0,13*** –0,82***

vrouw (ref. = man) 0,71*** 0,78*** 0,76***

leeftijd (ref. = 35-49 jaar)

15-24 jaar 0,13* 0,15* 0,12*

25-34 jaar 0,08 0,15*** 0,06

50-64 jaar –0,00 0,06 0,00

 65 jaar 0,03 0,28*** 0,07

niet-westerse allochtoon (ref. = autochtoon) 0,06 0,08 –0,05

opleiding (ref. = laagopgeleid)

lbo/mavo 0,03 –0,02 0,06

mbo/havo/vwo 0,03 –0,02 0,09

hbo/wo –0,10 –0,16 –0,08

betaalde baan (> 15 uur) (ref. = overig) –0,16*** –0,16*** –0,17***

gezinssituatie (ref. = overig)

eenoudergezin 0,00 –0,00 –0,03

alleenstaand 0,20 0,16 0,15

woonsituatie (ref. = eengezinswoning)

fl atwoning 0,53*** 0,34*** 0,32***

anders 0,40*** 0,24* 0,22

slachtoffer van geweld (ref. = geen slachtoffer) 0,40*** 0,14** 0,40***

slachtoffer van diefstal/vernieling (ref. = geen slachtoffer) 0,39*** 0,20*** 0,35***

risicoperceptie geweld en overlasta 0,56***

risicoperceptie diefstala 0,14***

sociaaleconomische achterstanda 0,13*** 0,12***

percentage allochtonena 0,12*** 0,12***

‘verkleuring’ buurta 0,08*** 0,07***

verhuismobiliteita –0,02 –0,02

sociale cohesiea –0,08*** –0,08***

verloederinga 0,21*** 0,20***

ligging van de buurt (ref. = overig)

G4 –0,21** –0,30***

G26 0,13** 0,12*

variantie buurtniveau 0,24 0,14 0,08 0,09

variantie individueel niveau 1 1 1 1
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
Toelichting: variantie op buurtniveau (zonder verklarende variabelen) is 0,30 (0,02); de intraclasscorrelatie is 0,084.
a Variabelen zijn gestandaardiseerd.

Bron: BZK/Justitie (PMB’04-’05) SCP-bewerking
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Tabel D.6
Ongestandaardiseerde effectparameters ter verklaring van onveiligheidsgevoelens overdag in eigen 
huis (logistische multilevelmodellen) (volledig model is weergegeven in tabel 6.2)

model 1 model 2 model 3 model 4

constante –3,02*** –3,12*** –2,83*** –3,06***

vrouw (ref. = man) 0,80*** 0,81*** 0,82***

leeftijd (ref. = 35-49 jaar)

15-24 jaar –0,50*** –0,46*** –0,50***

25-34 jaar –0,10 –0,05 –0,11

50-64 jaar 0,19* 0,22** 0,20*

 65 jaar 0,13 0,31*** 0,15

niet-westerse allochtoon (ref. = autochtoon) 0,66*** 0,65*** 0,59***

opleiding (ref. = laagopgeleid)

lbo/mavo –0,38*** –0,40*** –0,36***

mbo/havo/vwo –0,53*** –0,55*** –0,49***

hbo/wo –0,81*** –0,83*** –0,78***

betaalde baan (> 15 uur) (ref. = overig) –0,45*** –0,44*** –0,45***

gezinssituatie (ref. = overig)

eenoudergezin –0,01 –0,01 –0,02

alleenstaand –0,12 –0,14 –0,14

woonsituatie (ref. = eengezinswoning)

fl atwoning –0,21*** –0,44*** –0,29***

anders –0,07 –0,24 –0,13

slachtoffer van geweld (ref. = geen slachtoffer) 0,70*** 0,51*** 0,69***

slachtoffer van diefstal/vernieling (ref. = geen slachtoffer) 0,48*** 0,32*** 0,47***

risicoperceptie geweld en overlasta 0,25***

risicoperceptie diefstala 0,15***

sociaaleconomische achterstanda 0,10* 0,11**

percentage allochtonena 0,12*** 0,10**

‘verkleuring’ buurta 0,05 0,01

verhuismobiliteita –0,14* –0,08

sociale cohesiea –0,03 –0,01

verloederinga –0,11** –0,11**

ligging van de buurt (ref. = overig)

G4 –0,39*** –0,28*

G26 0,10 0,07

variantie buurtniveau 0,11 0,10 0,09 0,05

variantie individueel niveau 1 1 1 1
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
Toelichting: variantie op buurtniveau (zonder verklarende variabelen) is 0,16 (0,04); de intraclasscorrelatie is 0,046.
a Variabelen zijn gestandaardiseerd.

Bron: BZK/Justitie (PMB’04-’05) SCP-bewerking
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Tabel D.7
Ongestandaardiseerde effectparameters ter verklaring van onveiligheidsgevoelens ’s avonds in eigen 
huis (logistische multilevelmodellen) (volledig model is weergegeven in tabel 6.2)

model 1 model 2 model 3 model 4

constante –1,59*** –1,63*** –1,17*** –1,55***

vrouw (ref. = man) 0,90*** 0,90*** 0,90***

leeftijd (ref. = 35-49 jaar)

15-24 jaar 0,04 0,07 0,04

25-34 jaar 0,32*** 0,36*** 0,32***

50-64 jaar –0,03 –0,01 –0,04

 65 jaar –0,08 0,05 –0,08

niet-westerse allochtoon (ref. = autochtoon) 0,39*** 0,38*** 0,40***

opleiding (ref. = laagopgeleid)

lbo/mavo –0,30*** –0,32*** –0,29***

mbo/havo/vwo –0,39*** –0,41*** –0,39***

hbo/wo –0,50*** –0,52*** –0,49***

betaalde baan (> 15 uur) (ref. = overig) –0,23*** –0,22*** –0,23***

gezinssituatie (ref. = overig)

eenoudergezin 0,17*** 0,17*** 0,17***

alleenstaand 0,38*** 0,37*** 0,38***

woonsituatie (ref. = eengezinswoning)

fl atwoning –0,53*** –0,68*** –0,48***

anders –0,18 –0,29* –0,14

slachtoffer van geweld (ref. = geen slachtoffer) 0,23*** 0,10 0,24***

slachtoffer van diefstal/vernieling (ref. = geen slachtoffer) 0,40*** 0,28*** 0,41***

risicoperceptie geweld en overlasta 0,18***

risicoperceptie diefstala 0,13***

sociaaleconomische achterstanda 0,07** 0,08**

percentage allochtonena 0,00 0,01

‘verkleuring’ buurta –0,02 –0,01

verhuismobiliteita –0,02 –0,02

sociale cohesiea –0,02 –0,00

verloederinga –0,07** –0,08***

ligging van de buurt (ref. = overig)

G4 –0,37*** –0,27***

G26 –0,03 –0,03

variantie buurtniveau 0,06 0,07 0,07 0,05

variantie individueel niveau 1 1 1 1
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
Toelichting: variantie op buurtniveau (zonder verklarende variabelen) is 0,10 (0,02); de intraclasscorrelatie is 0,029.
a Variabelen zijn gestandaardiseerd.

Bron: BZK/Justitie (PMB’04-’05) SCP-bewerking
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