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Samenvatting en discussie 

De gemeente Rotterdam gebruikt sinds 2002 de Veiligheidsindex om de ontwikkeling van de 

veiligheid in de stad als geheel en in afzonderlijke wijken te volgen. De index geeft met één cijfer een 

actueel beeld van de veiligheid in een wijk, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen 

objectieve en subjectieve gegevens over veiligheid. De objectieve gegevens zijn afkomstig uit de 

registraties van de politie, brandweer, Roteb en andere gemeentediensten over incidenten, 

overtredingen en misdrijven. De subjectieve gegevens betreffen enquêtegegevens waarin 

Rotterdammers zijn gevraagd naar hun eigen veiligheidsbeleving, ervaren veiligheidsproblemen in 

de buurt en slachtofferschap. Nu doet zich echter het feit voor dat de geregistreerde en de door 

burgers ervaren veiligheid in de stad c.q. in specifieke Rotterdamse buurten uiteenlopen. Hoewel de 

geregistreerde overlast en criminaliteit in Rotterdam al sinds enkele jaren afnemen, neemt de 

veiligheidsbeleving van Rotterdamse burgers niet navenant toe. Burgemeester Aboutaleb 

verwoordde deze kloof tussen “objectieve” en “subjectieve” veiligheid als volgt: 

 

Rotterdam is de afgelopen jaren veiliger geworden en die trend zet nog steeds door. (..)Al jaren zien 

we een positieve trend in de objectieve cijfers. (..)We zien echter in de loop der jaren dat in sommige 
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wijken de perceptie van bewoners een grillig beeld laat zien en niet altijd de positieve ontwikkeling 

van de objectieve cijfers volgt”. 

 

Deze studie, in opdracht van de Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam, beoogt na te gaan 

welke factoren de kloof tussen geregistreerde en door burgers ervaren veiligheid kunnen verklaren. 

Onze probleemstelling is tweeledig: 1) Welke aspecten van de ervaren veiligheid en overlast van 

Rotterdamse burgers laten een negatieve trend zien en sinds wanneer is dat het geval? En 2) hoe 

kunnen we de negatieve trend bij deze aspecten verklaren? Deze studie is een kwantitatieve analyse 

waarbij we gebruik maken van bestaande gegevens van de Veiligheidsmonitor en de Rotterdamse 

Sociale Index. 

 

De eerste vraag is dus welke factoren de afnemende veiligheidsbeleving in Rotterdam bepalen. In de 

Rotterdamse Veiligheidsmonitor wordt de veiligheidsbeleving bepaalt door twee type factoren: 

enerzijds meningen van respondenten of bepaalde problemen “vaak” voorkomen in hun eigen buurt 

(men spreekt van ‘buurtproblemen’) en anderzijds zelf-gerapporteerd slachtofferschap  van 

bepaalde delicten. Nadere beschouwing van de gegevens leerde dat vooral tussen 2011 en 2013 

sprake was van een groeiende kloof tussen geregistreerde en ervaren veiligheid, maar tevens bleek 

dat bij lang niet alle buurtproblemen een groeiend aantal respondenten stelde dat dit probleem 

‘vaak’ voorkomt in de eigen buurt. Ook is bij lang niet alle delicten sprake van toegenomen zelf-

gerapporteerd slachtofferschap. Slechts bij vier van de 21 buurtproblemen waarnaar is gevraagd is 

sprake van een aanmerkelijke stijging tussen 2011 en 2013: inbraak in woningen, drugsoverlast, 

hondenpoep op straat en rommel op straat. Wel is bij elf van de veertien delicten waarnaar is 

gevraagd het aandeel respondenten dat aangeeft slachtoffer  te zijn geweest tussen 2011 en 2013 

gestegen. Deze studie gaat niet verder in op dit toegenomen slachtofferschap omdat het met de 

beschikbare gegevens niet goed mogelijk is om de oorzaken van de toename van gerapporteerd 

slachtofferschap te achterhalen. In overleg met de Directie Veiligheid  concentreerden we onze 

analyses op twee buurtproblemen: woninginbraken in de buurt en hondenpoep op straat én 

onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt. Deze laatste factor is geen onderdeel van de Rotterdamse 

Veiligheidsindex. We bespreken het toch omdat het naar onze mening de meest directe meting van 

veiligheidsbeleving is en omdat er al sinds 2007 sprake is van een kloof tussen afnemende 

geregistreerde criminaliteit en het groeiende aandeel respondenten dat zich onveilig zegt te voelen 

in de eigen buurt. 

 

Eén van de aspecten van veiligheidsbeleving waar duidelijk sprake is van een verslechtering van de 

situatie betreft het “buurtprobleem” woninginbraken. In 2011 vond bijna 16% van de respondenten 

van de Rotterdamse Veiligheidsenquête dat woninginbraken ‘vaak’ voorkomen in de eigen buurt, in 

2013 was dit aandeel gestegen tot 23%. Ook het bij de politie geregistreerde aantal aangiften van 

woninginbraken is in de betreffende jaren gestegen, maar niet in die mate dat het kan verklaren 

waarom het aantal respondenten dat aangeeft dat woninginbraken ‘vaak’ voorkomen in de eigen 

buurt zo sterk steeg. Bovendien blijkt er vooral in het type stadswijken A (benedenmodale 

stadswijken) en in buitenwijken B (bovenmodale buitenwijken) van Rotterdam sprake van een 

toegenomen aantal respondenten dat meent dat woninginbraken ‘vaak’ voorkomen in de buurt. In 

andere buurten van de stad is dit ook het geval, maar in mindere mate. De benedenmodale 

stadswijken en bovenmodale buitenwijken zijn echter niet de buurten waar het aantal bij de politie 
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geregistreerde inbraken tussen 2011 en 2013 het sterkst is gestegen. Er moet dus wel iets meer aan 

de hand zijn. 

Dat meer respondenten menen dat woninginbraken ‘vaak’ voorkomen in de buurt is deels 

een artefact van methodologische veranderingen. Zo participeerden in 2013 wat meer mensen in 

het onderzoek die over het algemeen meer geneigd zijn te zeggen dat woninginbraak ‘vaak’ 

voorkomt, te weten vrouwen, ouderen en personen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. 

Ook hebben in 2013 meer respondenten de survey op internet ingevuld: mensen die de survey 

anoniem op internet invullen geven vaker aan dat woninginbraken ‘vaak’ voorkomen dan 

respondenten die in gesprek zijn met een interviewer. Nadere analyses leerden dat ruim een kwart 

van de totale toename van het ‘buurtprobleem’ woninginbraken tussen 2011 en 2103 is terug te 

voeren op twee factoren: het toegenomen aantal geregistreerde woninginbraken in de buurt en 

(daar bovenop nog!) het gestegen aandeel respondenten dat aangeeft zelf slachtoffer van 

woninginbraak te zijn geweest. Er is dus een discrepantie tussen het geregistreerde aantal 

woninginbraken in de buurt en zelf-gerapporteerd slachtofferschap. Hiermee rijst de vraag waarom 

zelf-gerapporteerd slachtofferschap van woninginbraken méér is toegenomen dan het aantal 

aangiften daarvan bij de politie. We konden dit deels verklaren door de constatering dat 

zelfgerapporteerd slachtofferschap van woninginbraken onder andere geconcentreerd is in 

benedenmodale  stadswijken. Deze toename in woninginbraak lijkt in de politiecijfers onderbelicht 

geschreven. Dit zou betekenen dat juist in deze wijken sprake is van verminderde aangiftebereidheid 

van slachtoffers van woninginbraak. Ook is denkbaar dat door toegenomen media aandacht en door 

acties van de politie en gemeente (bijv. matrixborden die tegen inbrekers waarschuwen) mensen 

denken dat er recent bij hen is ingebroken terwijl dat in werkelijkheid langer geleden is. Het lijkt ons 

verstandig om nader onderzoek  te doen naar de discrepantie tussen zelf-gerapporteerd 

slachtofferschap van woninginbraken in enquêtes en het aantal aangiften daarvan bij de politie, met 

name of sprake is van afgenomen aangiftebereidheid van burgers in de armere delen van de stad. 

Een tweede aspect is het buurtprobleem hondenpoep op straat. Dit is van een heel andere 

orde dan woninginbraak, maar wel een vorm van overlast waar veel stadsbewoners zich storen. Zei 

in 2011 nog een op de drie respondenten van de Rotterdamse Veiligheidsenquête dat hondenpoep 

op straat ‘vaak’ voorkomt in de eigen buurt, in 2013 was dit aandeel gestegen tot 41%, eveneens 

een significante stijging. We vonden in onze analyses geen goede verklaring waarom dit ervaren 

buurtprobleem zo sterk is gestegen. Allerlei mogelijke factoren die we bekeken (waaronder het 

aantal meldingen van hondenpoep op straat bij Roteb, evenals diverse individuele en 

buurtkenmerken) verklaren in totaal slechts zes procent van de toename van hondenpoep op straat 

als ervaren buurtprobleem. Interessant is nog wel te melden, dat vooral bewoners van buurten met 

relatief veel lage inkomens vaker menen dat hondenpoep op straat voorkomt. De etnische 

samenstelling van de wijk heeft daarentegen geen effect op de mate waarin respondenten 

hondenpoep ervaren als een buurtprobleem. Vermoedelijk is een verandering van de 

onderzoeksmethode ook hier een deelverklaring voor de gemeten toename van een buurtprobleem. 

In 2013 werd een relatief groot aantal respondenten bevraagd in het voorjaar in plaats van in het 

najaar. Respondenten ervaren in het voorjaar meer overlast van hondenpoep dan in het najaar (ze 

zijn tijdens het voorjaar relatief veel buiten en hondenpoep is dan bovendien beter zichtbaar en 

ruikbaar dan in het najaar). Voorts werd in 2011 in de vragenlijst pas naar hondenpoep gevraagd 

nadat allerlei meer serieuze problemen aan de orde kwamen. Misschien dat respondenten hierdoor 

minder vaak aangaven dat hondenpoep op straat ‘soms’ of ‘vaak’ voorkomt. In 2013 stond het item 

‘hondenpoep’ eerder in de vragenlijst. Wellicht had deze kleine wijziging in de methode eveneens 
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effect op de beantwoording. Al deze factoren verklaren iets van het verschil in de mate waarin 

respondenten in beide jaren hondenpoep als probleem van de buurt ervaren, maar het grootste 

deel van dit verschil blijft onverklaard. Wellicht spelen daarnaast ongemeten factoren zoals de 

media aandacht voor de sluiting van enkele hondenuitlaatplaatsen in deze periode. Wellicht menen 

hierdoor meer respondenten dat hondenpoep vaak voorkomt in de eigen buurt. 

 Een derde en laatste aspect in onze analyse betreft onveiligheidsgevoelens in de eigen 

buurt: voelen respondenten zich nooit, soms, vaak of altijd onveilig in hun eigen buurt? Uit de 

gegevens over een langere periode blijkt dat het aandeel Rotterdammers dat zich ‘vaak of altijd’ 

onveilig voelt in de eigen buurt tussen 2003 en 2007 gestaag daalde. Vooral van 2007 op 2008 is dit 

aandeel echter behoorlijk toegenomen (van 3,7% naar 5%) om vervolgens verder te stijgen naar 6% 

in 2011. In sommige buurten zeggen overigens veel meer respondenten zich ‘vaak/altijd’ onveilig te 

voelen in de eigen buurt. In de Afrikaanderwijk zei niet minder dan 14% van alle respondenten dat, 

in Bloemhof 13%, in de wijken Bospolder, Tussendijken en Carnisse lagen deze aandelen rond 11% 

(cijfers 2013). Deze omslag in het toegenomen aandeel respondenten dat zich ‘vaak/altijd’ onveilig 

voelt in de eigen buurt (sinds 2007) is des te opmerkelijker omdat het aantal geregistreerde delicten 

in Rotterdam (per 1000 inwoners) in al deze jaren verminderde. Overigens is deze kloof tussen 

geregistreerde criminaliteit en onveiligheidsgevoelens minder opmerkelijk dan op het eerste gezicht 

lijkt. Ook andere onderzoekers constateerden dat onveiligheidsgevoelens niet alleen samenhangen 

met de feitelijke veiligheid, maar ook met individuele kenmerken van respondenten (sommige 

categorieën voelen zich nu eenmaal minder veilig dan andere) of met meer algemene 

ontwikkelingen in de buurt of stad. Sommige onderzoekers menen zelfs dat onveiligheidsgevoelens 

vooral een uiting zijn van meer algemene ontevredenheid van bewoners met (ontwikkelingen in) de 

buurt of stad. 

 Uit onze analyses blijkt dat de geregistreerde criminaliteit in de buurt weliswaar samenhangt 

met onveiligheidsgevoelens van bewoners, maar dat de toegenomen onveiligheidsgevoelens sinds 

2007 niet verklaard kan worden door een stijging van geregistreerde criminaliteit. Ook 

(veranderingen in) de individuele kenmerken van respondenten kunnen de toegenomen 

onveiligheidsgevoelens van respondenten niet verklaren. Nadat we individuele kenmerken van 

respondenten in de analyse opnamen, werd het verschil in onveiligheidsgevoelens namelijk niet 

kleiner maar juist groter. Dit kan verklaard worden doordat in 2007 bijvoorbeeld meer vrouwen, 

werklozen en ouderen aan de enquête deelnamen dan in latere jaren – categorieën waarvan 

verwacht kan worden dat zij meer onveiligheidsgevoelens rapporteren. Nadere analyse leerde dat 

veranderde onderzoeksmethoden ook hier een grote rol spelen. Na 2007 hebben steeds meer 

respondenten de enquête op internet beantwoord. Onze analyse laten zien dat respondenten die 

face-to-face of telefonisch zijn geïnterviewd significant minder onveiligheidsgevoelens rapporteren 

dan degenen die de vragenlijst schriftelijk of via internet invulden. Dit komt wellicht doordat mensen 

die zich veilig voelen minder geneigd zijn de Veiligheidsenquête in te vullen. Pas wanneer ze 

telefonisch benaderd worden, participeren de mensen die zich veilig voelen aan de enquête. Ook 

kan sprake zijn van zogenoemde interviewer-effecten (sociaal onwenselijk gedrag wordt minder snel 

gerapporteerd in het bijzijn van een interviewer). Verder bleek dat het toegenomen aantal Midden- 

en Oost-Europeanen in de buurt effect te hebben op onveiligheidsgevoelens van bewoners. 

Waarschijnlijk betreft dit buurten waar in korte tijd relatief veel sociale veranderingen hebben 

plaatsgevonden.  We vinden geen aanwijzingen dat de toegenomen onveiligheidsgevoelens in 

belangrijke mate verband houden met de economische crisis. 
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Aanbevelingen 

Uit onze analyses bleek dat zelf-gerapporteerd slachtofferschap van woninginbraak – los van het 

geregistreerde aantal woninginbraken in de buurt – effect heeft op de perceptie van respondenten 

dat woninginbraken voorkomen in de buurt. Dit roept de vraag op of wellicht de aangiftebereidheid 

van woninginbraken is afgenomen, men name in benedenmodale stadswijken van Rotterdam. Dit 

zou betekenen dat een toegenomen aantal woninginbraken niet in die mate zichtbaar is in de 

politiecijfers. Een eerste aanbeveling van onze studie is om dit door middel van kwalitatief of 

kwantitatief onderzoek nader te onderzoeken. 

 Een tweede aanbeveling is meer algemeen van aard. Als men regelmatig uitgevoerde 

enquêtes wil gebruiken om ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in de loop der jaren te 

volgen, dient men zeer voorzichtig te zijn met veranderingen van onderzoeksmethoden. We zagen 

dat ogenschijnlijk geringe methodenwijzigingen (bijv. de manieren van werving van respondenten, 

het moment van het jaar dat de enquete wordt afgenomen en de volgorde van vragen) gevolgen kan 

hebben voor de uitkomsten van de survey’s. 

 

De resultaten nemen ons inziens een aanzienlijk deel weg van de zorgen over de gemeten afname 

van de beleefde veiligheid. Ten eerste blijkt bij de meeste aspecten die in de index zijn meegenomen 

geen sprake te zijn geweest van een verslechtering. Ten tweede is de afgenomen subjectieve 

veiligheid deels het gevolg van buurtproblemen die vooral verband houden met leefbaarheid en 

minder met veiligheid (zoals 'hondenpoep'). Ten derde blijkt een deel van de gemeten afname een 

gevolg van het toenemend gebruik van internetenquetes: dat deel van de veronderstelde afname 

correspondeert dus niet met een reëel afname van de beleefde veiligheid. 

Al met al rapporteren de respondenten alleen bij specifieke veiligheidsproblemen en 

delicten, zoals woninginbraak, een toename die niet in die mate terug te vinden is in de politiecijfers. 

Dat kan erop wijzen dat er vooral in armere wijken een toename in woninginbraak is geweest die 

(om wat voor reden dan ook) in de politiecijfers onderbelicht is gebleven. Door middel van 

aanvullend onderzoek zou nog uitgezocht kunnen worden of de aangiftegeneigdheid er inderdaad 

afnam of dat er andere verklaringen zijn voor de discrepantie tussen gerapporteerde en 

geregistreerde woninginbraak.  
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Inleiding 

De gemeente Rotterdam maakt sinds 2002 gebruik van de Veiligheidsindex ter ondersteuning van 

het lokale veiligheidsbeleid. De Veiligheidsindex is bedoeld om de ontwikkeling van de veiligheid in 

de stad als geheel en in de afzonderlijke gebieden en wijken van de stad in beeld te kunnen brengen. 

De index geeft met één cijfer een actueel beeld van de veiligheid in een wijk. Kenmerkend voor de 

Rotterdamse Veiligheidsindex is dat die zowel objectieve als subjectieve gegevens over veiligheid en 

andere relevante factoren bevat. De objectieve gegevens betreft registratiesystemen van de politie, 

brandweer, Roteb en andere gemeentediensten over incidenten, overtredingen en misdrijven. De 

subjectieve gegevens zijn afkomstig uit de bevolkingsenquête Veiligheidsmonitor waarin wordt 

gevraagd naar de eigen veiligheidsbeleving, ervaren veiligheidsproblemen in de buurt en 

slachtofferschap. 

Nu doet zich echter het merkwaardige feit voor dat hoewel de geregistreerde overlast en 

criminaliteit in Rotterdam al sinds enkele jaren afnemen, wellicht mede door het ter plaatse 

gevoerde beleid van gemeente en politie1, maar dat de veiligheidsbeleving door Rotterdamse 

burgers niet navenant toeneemt. Er is dus een kloof tussen de ontwikkeling van de geregistreerde en 

de door burgers ervaren veiligheid in de stad c.q. in specifieke Rotterdamse buurten. Burgemeester 

Aboutaleb verwoordde deze discrepantie als volgt: 

 

Rotterdam is de afgelopen jaren veiliger geworden en die trend zet nog steeds door. Tegelijkertijd 

zien we een daling van de subjectieve cijfers. Dit verklaart waarom de Veiligheidsindex-score, 

ondanks de stijging van de objectieve cijfers, iets lager uitkomt dan twee jaar geleden (7,2 vs. 7,5). 

(..)Al jaren zien we een positieve trend in de objectieve cijfers. (..)We zien echter in de loop der jaren 

dat in sommige wijken de perceptie van bewoners een grillig beeld laat zien en niet altijd de positieve 

ontwikkeling van de objectieve cijfers volgt”.2 

 

Voor de Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam was dit alles aanleiding om nader onderzoek 

te laten doen naar de factoren die op de veiligheidsbeleving van burgers van invloed zijn en die de 

kloof tussen geregistreerde en de door burgers ervaren veiligheid kunnen verklaren. Deze studie 

beoogt dit te doen met behulp van beschikbare kwantitatieve gegevens. De probleemstelling van 

deze studie is tweeledig:  

 

1) welke aspecten van de ervaren veiligheid en overlast van Rotterdamse burgers laten een 

negatieve trend zien en sinds wanneer is dat het geval? 

2) hoe kunnen we de negatieve trend bij deze aspecten verklaren?  

 

We hebben voor deze studie dus geen eigen empirisch onderzoek gedaan, maar baseren onze 

analyses vooral op gegevens uit de Veiligheidsmonitors die door de gemeente Rotterdam ter 

beschikking zijn gesteld. Deze grootschalige surveys (ongeveer N = 15.000 per jaar) betreffen de 

eerder genoemde surveys die gebruikt worden voor de subjectieve gegevens in de Veiligheidsindex. 

Vanaf 1999 zijn deze jaarlijks in Rotterdam gehouden, maar in 2009 is besloten om de enquête 

                                                           
1 Wij zeggen dit met enige voorzichtigheid omdat ons geen onderzoek bekend is dat een causaal verband 
aantoont tussen het in Rotterdam gevoerde beleid en de gedaalde criminaliteit in de stad. 
2 Burgemeester Aboutaleb (Rotterdam) in de raadsbrief van 15 januari 2014, p. 1 en 2. 
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tweejaarlijks uit te voeren. Tussen 2008 tot 2012 was deze Veiligheidsmonitor aangesloten bij de 

landelijke Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) maar in 2013 besloot de gemeente Rotterdam niet 

meer mee te doen aan de IVM, omdat de IVM had besloten niet meer telefonisch te enquêteren. 

Verder maken we in de analyses waar mogelijk gebruik van andere beschikbare registratiegegevens, 

zoals bevolkingsgegevens, politieregistraties en meldingen van overlast. 

 

We geven hierna eerst een beschrijvende analyse van welke subjectieve gegevens uit de 

Rotterdamse Veiligheidsindex verantwoordelijk zijn voor de dalende cijfers. Met andere woorden: 

op welke concrete aspecten van leefbaarheid en veiligheid ervaren Rotterdamse burgers een 

verslechtering van de situatie? (par. 2) Vervolgens gaan we nader in op drie van deze aspecten: op 

het groeiend aantal respondenten dat meent dat woninginbraken “vaak” voorkomen in hun eigen 

buurt (par. 3), het groeiend aantal respondenten dat meent dat ook hondenpoep op straat “vaak” 

voorkomt in hun buurt (par. 4) en tot slot het groeiende aantal respondenten dat aangeeft zich 

“vaak” onveilig te voelen in de eigen buurt (par. 5). We hebben geprobeerd om de uitkomsten van 

onze statistische analyses begrijpelijk weer te geven. In de bijlagen bij deze studie treft de lezer de 

tabellen van de multi-level regressie analyses waarop we onze conclusies baseren en een uitvoerige 

methodologische verantwoording van onze analyses. 

 

 

Welke factoren bepalen de afnemende veiligheidsbeleving in 

Rotterdam? 

De Rotterdamse Veiligheidsindex combineert, zoals gezegd, ‘objectieve’ gegevens over 

geregistreerde overlast en criminaliteit in de stad met ‘subjectieve’ gegevens over hoe burgers de 

veiligheid in de stad en hun eigen buurt beleven. Voordat we deze gegevens analyseren, moet ons 

van het hart dat we niet gelukkig zijn met deze terminologie. Immers, wat in de Veiligheidsindex 

‘objectief’ wordt genoemd, betreft registratiegegevens van de politie, brandweer en gemeente zoals 

aangiften van delicten bij de politie, brandmeldingen, meldingen van overlast, enzovoort. Zulke 

registratiegegevens geven echter geen objectief beeld van de criminaliteit en overlast in de stad, al 

was het maar omdat sommige delicten (smaad) per definitie een subjectief karakter hebben. 

Belangrijker is dat de geregistreerde criminaliteit mede afhankelijk is van de aangiftebereidheid van 

burgers, iets wat mede wordt beïnvloed door hun meningen en percepties over wat de moeite 

waard is om aan te geven. Bovendien wordt de aangiftebereidheid van burgers mede bepaald door 

beleidsprioriteiten van de politie of de gemeente. Burgers reageren immers op speciale acties van de 

politie of gemeente rond bepaalde delicten zoals woninginbraak. We spreken daarom in de rest van 

deze studie niet van objectieve, maar van geregistreerde overlast en criminaliteit.  

De subjectieve gegevens in de Rotterdamse Veiligheidsindex zijn uitkomsten van enquêtes 

waarin respondenten wordt gevraagd naar hun meningen over de veiligheid, criminaliteit en overlast 

in de stad en in hun eigen buurt, maar ook of zij of hun naasten (feitelijk) slachtoffer zijn geweest 

van een delict. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen enerzijds meningen van 

respondenten over het voorkomen van diverse vormen van overlast en criminaliteit in de buurt en 

anderzijds zelf-gerapporteerd slachtofferschap van diverse delicten. Het eerste wordt aangeduid als 

“buurtproblemen”. Respondenten wordt gevraagd of een bepaald voorval of misdrijf in de eigen 

buurt voorkomt en zo ja, hoe vaak dat gebeurt. Respondenten kunnen aangeven of het voorval of 
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misdrijf vaak, soms of bijna nooit voorkomt óf dat ze hierover ‘geen mening’ hebben. Er wordt 

specifiek gevraagd naar de mening van respondenten over veel verschillende zaken, variërend van 

misdrijven (inbraak, geweld en bedreiging, diefstal van en uit auto’s, enz.), diverse vormen van 

overlast en fysieke verloedering (drugsoverlast, overlast van groepen jongeren, dronken mensen op 

straat, vernieling, bekladding van muren of gebouwen) tot aan verkeersoverlast (aanrijdingen, 

agressief verkeersgedrag). Zelf-gerapporteerd slachtofferschap slaat op de antwoorden van 

respondenten of ze in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van bepaalde delicten zoals 

fietsen- of autodiefstal, vernieling van/diefstal uit de auto, (poging tot) inbraak, roof of 

zakkenrollerij, bedreiging, geweld en aanrijdingen (met of zonder doorrijden). Het gaat bij 

slachtofferschap dus primair om misdrijven. Wij, als onderzoekers, verbaasden ons erover dat 

onveiligheidsgevoelens van burgers – hoewel daar in de enquête wel naar wordt gevraagd – niet 

meetelt als relevante onderdeel van het subjectieve deel van de Veiligheidsindex. Anderzijds is het 

de vraag of men zelf-gerapporteerd slachtofferschap ‘subjectief’ moet noemen. Er is doorgaans niets 

subjectiefs aan wanneer men slachtoffer van een misdrijf wordt. 

 

Een eerste relevante vraag is vervolgens bij welke aspecten van de veiligheidsbeleving sprake is van 

een afname en sinds wanneer dat het geval is. Nadere beschouwing van de gegevens van de 

Rotterdamse Veiligheidsindex leert ons dat vooral tussen 2011 en 2013 sprake is van een groeiende 

kloof tussen de ontwikkeling van de geregistreerde veiligheid in de stad en de veiligheidsbeleving 

van burgers. Vervolgens moesten we uitzoeken welke specifieke aspecten van de veiligheidsbeleving 

van Rotterdammers in deze jaren zijn verslechterd. Met andere woorden: waaruit bestaat de 

afnemende veiligheidsbeleving van Rotterdammers precies?  
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Figuur 1. Ontwikkeling gepercipieerde buurtproblemen (2011-2013) 

 
 

 

Figuur 1 laat de ontwikkeling van gepercipieerde buurtproblemen tussen 2011 en 2013 zien. Het 

gaat dus om het aandeel respondenten van de Veiligheidsenquête dat zegt dat een bepaald 

probleem “vaak” voorkomt in de buurt. Het valt op dat dit percentage voor veel buurtproblemen 

niet is gestegen, maar gedaald. Bij twaalf van de 21 buurtproblemen waarnaar is gevraagd, is het 

aandeel respondenten dat aangeeft dat dit “vaak” voorkomt in de buurt in 2013 juist lager dan in 

2011. Slechts bij vier buurtproblemen is sprake van een aanmerkelijke stijging tussen 2011 en 2013. 

Het betreft inbraak in woningen, drugsoverlast, hondenpoep op straat en andere rommel op straat.  

 

Op soortgelijke wijze laat figuur 2 de ontwikkeling van zelf-gerapporteerd slachtofferschap tussen 

2011 en 2013 zien. De figuur laat zien dat het slachtofferschap bij veel delicten is gestegen. De drie 

misdrijven met de grootste stijging in het percentage slachtoffers zijn: vernieling aan/ diefstal vanaf 

auto, poging tot inbraak en inbraak. Slechts bij drie van de 14 misdrijven is het percentage 

slachtoffers gedaald: bij bedreiging met geweld, aanrijding zonder doorrijden en fietsendiefstal. Bij 

de andere elf misdrijven is het percentage respondenten dat aangeeft slachtoffer te zijn geweest 

min of meer stabiel gebleven.  
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Figuur 2. Ontwikkeling in zelf-gerapporteerd slachtofferschap in de afgelopen 12 maanden (2011-2013) 

 
 

 

Beide figuren maken duidelijk dat bij lang niet alle subjectieve gegevens die worden meegeteld bij 

de berekening van de Rotterdamse Veiligheidsindex sprake is van een (sterke) verslechtering van de 

situatie. Bij sommige factoren is zelfs sprake van een verbetering, bij andere factoren van een 

geringe verslechtering of stabiliteit van de situatie. Uit onze analyses bleek dat bij een beperkt aantal 

specifieke delicten of voorvallen het aandeel respondenten dat meent dat die vaak voorkomen in de 

eigen buurt of waarvan ze zelf slachtoffer zijn geweest in 2013 beduidend hoger lag dan twee jaar 

eerder. Het betreft zaken als (poging tot) inbraak in woningen en drugsoverlast, maar ook 

hondenpoep en rommel op straat. Ook rapporteren in 2013 beduidend meer respondenten dat ze 

slachtoffer waren van vernieling aan/diefstal vanaf auto’s.  

 

In overleg met de opdrachtgever, de Directie Veiligheid, hebben we besloten om de verdere 

analyses toe te spitsen op de volgende drie zaken: het aandeel respondenten dat zegt dat 

woninginbraken ‘vaak’ voorkomen in de eigen buurt, het aandeel respondenten dat zegt dat 

‘hondenpoep op straat’ vaak voorkomt in de eigen buurt en, tot slot, het aandeel respondenten dat 

zegt zich ‘vaak’ onveilig te voelen in de eigen buurt. De eerste twee factoren zijn aspecten die 

meewegen in de Rotterdamse Veiligheidsindex. De eerste factor (woninginbraak) is een strafbaar 

misdrijf, de tweede (hondenpoep op straat) is een minder ernstige vorm van overlast in de buurt, 

waaraan veel bewoners zich echter storen. Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt zijn, zoals 

gezegd, geen onderdeel van de Rotterdamse Veiligheidsindex. We bespreken dit aspect van de 

veiligheidsbeleving van Rotterdammers toch omdat het naar onze mening de meest directe meting 

van veiligheidsbeleving is en omdat ook daar een toenemende discrepantie zichtbaar is tussen 
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geregistreerde criminaliteit en veiligheidsbeleving (verkennende analyses wezen uit dat het aantal 

respondenten dat onveiligheidsgevoelens rapporteert sinds 2007 is toegenomen).  

 

 

Woninginbraak als ervaren buurtprobleem 

Eén van de aspecten van subjectieve veiligheidsbeleving waar duidelijk sprake is van een 

verslechtering van de situatie betreft het “buurtprobleem” woninginbraken. Vond in 2011 nog een 

krappe 16% van de respondenten van de Rotterdamse Veiligheidsenquête dat woninginbraken 

‘vaak’ voorkomen in de eigen buurt, in 2013 was dit aandeel gestegen tot 23%, een significante 

stijging. Politiegegevens laten zien dat ook het aantal aangiften van woninginbraken bij de politie in 

de betreffende jaren is gestegen, maar niet in die mate dat het verklaart waarom zoveel meer 

respondenten in 2013 menen dat woninginbraken ‘vaak’ voorkomen in de eigen buurt dan in 2011 

het geval was. Nadere analyses laten zien dat vooral in het type stadswijken A (benedenmodale 

stadswijken) en in de buitenwijken B (bovenmodale buitenwijken) van Rotterdam een toegenomen 

aantal respondenten meent dat woninginbraken ‘vaak’ voorkomen in de buurt.3 Bij ‘functioneel 

gemengde centrumwijken’, buitenwijken A (‘modale buitenwijken’) en stadswijken B (‘modale 

stadswijken’) is dit ook het geval, maar in mindere mate. De beneden- en bovenmodale wijken van 

Rotterdam zijn echter niet de buurten met de grootste toename in het aantal bij de politie 

geregistreerde inbraken tussen 2011 en 2013 (zie figuur 3). Kortom, er moet dus iets meer aan de 

hand zijn. 

 

  

                                                           
3 De typering van Rotterdamse wijken in termen van “stadswijken A” en “buitenwijken B” wordt gebruikt in 
het nieuwe Rotterdamse Wijkprofiel. De toevoeging dat het in het ene geval om modale of benedenmodale 
wijken gaat en in het andere geval om bovenmodale wijken is onze interpretatie van deze wijken. 
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Figuur 2: Aantal inbraken per 100 inwoners per buurt (geregistreerde aangiften) en buurtperceptie van 
inbraken 

 
 
Stadswijken A = Benedenmodale stadswijken Stadswijken B = Modale stadswijken 
Buitenwijken A = Modale buitenwijken  Buitenwijken B = Bovenmodale buitenwijken 
 

Om na te gaan waarom in 2013 zoveel meer mensen menen dat woninginbraken ‘vaak’ voorkomen 

in de eigen buurt dan twee jaar eerder hebben we een multi-level regressieanalyse uitgevoerd. Een 

multi-level analyse betekent dat gegevens op zowel individueel als buurtniveau kunnen worden 

meegenomen in een analyse. De afhankelijke variabele in de analyse is in hoeverre respondenten 

aangeven dat inbraak in woningen (bijna) nooit (0), soms (1) of vaak (2) voorkomen in de eigen 

buurt.  

De gegevens zijn afkomstig uit de Rotterdamse Veiligheidsmonitors van 2011 en 2013. In 

beide jaren namen rond 15.000 respondenten deel aan de survey (totale N ruim 30.000). Om 

redenen van missende waarden op bepaalde belangrijke vragen konden niet alle gegevens van alle 

respondenten worden gebruikt. Uiteindelijk gebruiken we gegevens van ruim 25.000 respondenten 

uit de enquête uit één van beide jaren.  

In 2013 waren er wat meer respondenten van wie verwacht kan worden dat ze vaker 

aangeven dat woninginbraak ‘vaak’ voorkomt in de buurt, te weten vrouwen, ouderen en personen 

met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Behalve deze individuele kenmerken hebben we ook 

het opleidingsniveau van respondenten, woningbezit (koop- of huurwoning), de wijze van 

interviewen (telefonisch, schriftelijk of via internet) en de taal waarin het interview werd afgenomen 

als variabelen opgenomen in de analyse. Een laatste variabele op individueel niveau betreft de vraag 

aan respondenten of ze in de afgelopen 12 maanden direct of indirect slachtoffer zijn geweest van 

inbraak of poging tot inbraak. Direct slachtofferschap betekent dat de respondent zelf de afgelopen 

12 maanden slachtoffer was van een (poging tot) woninginbraak. Indirect slachtofferschap is hier 
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gemeten als het op buurtniveau geaggregeerde aantal respondenten dat aangeeft in de afgelopen 

12 maanden slachtoffer van een (poging tot) woninginbraak te zijn geweest. 

Verder zijn diverse variabelen op buurtniveau in de analyse opgenomen zoals het 

percentage lage inkomens in de buurt (gegevens alleen over 2011)4, het percentage Westerse (incl. 

uit EU-landen) en niet-Westerse allochtonen, percentage jongeren (18-22 jaar), percentage 

eenpersoonshuishoudens, percentage woningen waar korter dan 2 jaar wordt gewoond (als 

indicator van residentiële mobiliteit) en ten slotte het geregistreerde aantal woninginbraken per 

1.000 woningen in de buurt. Vooral dit laatste is een cruciale variabele in onze analyse. In hoeverre 

kan het toegenomen aantal respondenten dat vindt dat woninginbraken ‘vaak’ voorkomen in de 

buurt verklaard worden door een toename van het feitelijke (c.q. geregistreerde) aantal 

woninginbraken in de buurt? Of spelen er bij dit aspect van veiligheidsbeleving heel andere zaken 

dan enkel dan enkel het feitelijke (c.q. geregistreerde) aantal woninginbraken in de buurt? 

 

Uitkomsten  

De multi-level regressieanalyse (zie tabel 1 in bijlage 1 van deze notitie) bestaat uit zes modellen 

waarbij steeds nieuwe variabelen aan de analyse worden toegevoegd. Model 1 is het zogenaamde 

‘lege model’ waaruit kan worden afgelezen dat er voldoende variantie tussen buurten bestaat om 

een multi-level analyse te mogen uitvoeren – al wordt meteen duidelijk dat het grootste deel van de 

variantie in uitkomsten is terug te voeren op individuele kenmerken van respondenten.5 In model 2 

is alleen het jaar toegevoegd, waaruit kan worden afgelezen dat in 2011 inderdaad significant 

minder respondenten vonden dat woninginbraak ‘vaak’ voorkomt in de buurt dan in 2013. 

Vervolgens gingen we na of het toegenomen aantal respondenten dat meent dat woninginbraken 

‘vaak’ voorkomen in de buurt gepaard is gegaan met een toegenomen aantal geregistreerde 

woninginbraken (per 1.000 bewoonde adressen) in de buurt (model 3). Er blijkt inderdaad een 

significante samenhang tussen het aantal (geregistreerde) woninginbraken en het aantal 

respondenten dat meent dat woninginbraken ‘vaak’ voorkomen in de buurt. Echter, deze nieuwe 

factor verklaart het verschil in uitkomsten tussen beide jaren slechts gedeeltelijk: de coëfficiënt voor 

jaar neemt af met 17 procent (van -0,141 naar -0,117). Met andere woorden: dat in 2013 zoveel 

meer mensen denken dat woninginbraken ‘vaak’ voorkomen in de eigen buurt kan voor ongeveer 

een zesde (17%) verklaard worden door het toegenomen aantal (geregistreerde) woninginbraken in 

de buurt. Hoe kan de rest van het verschil tussen beide jaren verklaard worden? 

In model 4 zijn de indicatoren voor direct of indirect slachtofferschap van woninginbraak – al 

dan niet bij de politie bekend – aan de analyse toegevoegd. Dit blijkt een belangrijke variabele. 

Respondenten die zelf slachtoffer waren van (poging tot) inbraak geven vaker aan dat inbraken 

‘vaak’ voorkomen in de buurt. Het effect van indirect slachtofferschap is niet significant. Het 

toevoegen van (direct en indirect) slachtofferschap aan de analyse draagt behoorlijk bij aan de 

verklaring van het verschil tussen beide jaren: de coëfficiënt voor jaar neemt met nog eens twaalf 

procent af (van -0,117 naar -0,103). Met andere woorden: dat in 2013 meer respondenten menen 

dat woninginbraken ‘vaak’ voorkomen in de eigen buurt komt mede doordat in dat jaar meer 

respondenten zelf slachtoffer van inbraak waren en zij denken nu eenmaal vaker dat 

woninginbraken ‘vaak’ voorkomen in de buurt. In totaal verklaren de in model 4 opgenomen 

                                                           
4 Het percentage huishoudens met een gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen waarmee het de onderste 

40% van de Nederlandse inkomensverdeling (tot €16.600) behoort (bron: rotterdam.buurtmonitor.nl ). 
5 De intraklasse correlatie bedraagt 5,5 procent, hetgeen betekent dat er 5,5 procent variantie tussen buurten bestaat. 
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factoren ruim een kwart (141-103/141*100 = 27%) van de toename in de gepercipieerde mate van 

woninginbraak in de buurt. Overigens hoeft dit niet te betekenen dat er in 2013 meer slachtoffers 

van woninginbraak waren dan in 2011. Het kan zijn dat slachtoffers meer geneigd zijn om aan de 

Veiligheidsenquête deel te nemen. Ook is opmerkelijk dat slachtofferschap een extra effect heeft op 

de afhankelijke variabele, bovenop het effect van het geregistreerde aantal woninginbraken in de 

buurt (in model 3). Er is dus een verschil tussen zelf-gerapporteerd slachtofferschap van inbraak en 

het door de politie geregistreerde aantal woninginbraken in de buurt. Figuur 3 laat zien dat dit 

verschil tussen het aantal geregistreerde woninginbraken en zelf-gerapporteerd slachtofferschap 

vooral is toegenomen in de minder goede buurten van de stad. 

 

Figuur 3: Geregistreerde woninginbraken en slachtofferschap per 1000 inwoners, per type buurt (2011 en 
2013), gewogen voor inwonersaantal buurten 

 
Stadswijken A = Benedenmodale stadswijken Stadswijken B = Modale stadswijken 
Buitenwijken A = Modale buitenwijken  Buitenwijken B = Bovenmodale buitenwijken 

 

 

Terug naar de uitkomsten van de regressie analyse. In model 5 zijn diverse individuele kenmerken 

van respondenten aan de analyse toegevoegd. In hoeverre is het verschil in uitkomsten in 2011 en 

2013 het gevolg van het feit dat in beide jaren verschillende soorten respondenten zijn bevraagd? 

Op zich zien we allerlei significante effecten van individuele kenmerken. Zo geven vrouwen, oudere 

mensen en huiseigenaren significant vaker aan dat woninginbraken ‘vaak’ voorkomen in de buurt. 

Voor opleidingsniveau is er geen lineair verband. Respondenten met een MBO-opleiding geven vaker 

aan dan hoger opgeleiden dat inbraak vaak voorkomt in de buurt, maar respondenten met alleen 

basisonderwijs zeggen dit minder vaak. Ook is er enig verband met de etnische herkomst van 

respondenten. Respondenten met een Surinaamse, Antilliaanse, Kaapverdische, overig niet-

westerse en westerse allochtone achtergrond geven minder vaak aan dat veel woninginbraken 

voorkomen dan autochtonen, terwijl respondenten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond dat 

juist vaker aangeven. Ook de taal waarin het interview is uitgevoerd, blijkt effect te hebben op de 

uitkomsten. Is het interview in het Turks of Marokkaans (Arabisch) ingevuld, dan wordt significant 

vaker aangegeven dat woninginbraak vaak voorkomt in de buurt dan bij Nederlandstalige 

,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Geregistreerd aantal inbraken per
1000 inwoners, 2011

Geregistreerd aantal inbraken per
1000 inwoners, 2013

Slachtofferschap inbraak, per 1000
inwoners, 2011

Slachtofferschap inbraak, per 1000
inwoners, 2013

Slachtofferschap poging tot inbraak,
per 1000 inwoners, 2011

Slachtofferschap poging tot inbraak,
per 1000 inwoners, 2013



15 
 

vragenlijsten.6 Ook deze individuele kenmerken van respondenten dragen bij aan de verklaring van 

de toegenomen perceptie dat woninginbraken vaak voorkomen in de buurt, zij het minder dan de 

hiervoor besproken factoren (geregistreerd aantal inbraken in de buurt, zelf-gerapporteerd 

slachtofferschap). In model 5 wordt in totaal 34 procent van de toename in de gepercipieerde mate 

van inbraak verklaard (141-93/141*100), iets meer dan in model 4 (27 procent). 

In model 6 zijn tenslotte nog diverse buurtkenmerken aan de analyse toegevoegd. Deze 

factoren voegen weinig toe aan de uitkomsten. Opmerkelijk is wel dat het aandeel niet-westerse 

allochtonen negatief samenhangt met de perceptie van woninginbraken en het aandeel lage 

inkomens daarmee positief samenhangt, terwijl er een hoge samenhang is tussen het aandeel niet-

westerse allochtonen en lage inkomens in een buurt. Deze tegenstrijdige uitkomsten kunnen erop 

wijzen dat beide factoren dusdanig met elkaar samenhangen dat de uitkomsten onbetrouwbaar zijn 

(‘multicollineariteit’). Overigens voegen deze buurtvariabelen weinig toe aan de verklaring van het 

verschil in de perceptie van woninginbraken in de buurt tussen 2011 en 2013. Dat is ook niet 

verwonderlijk omdat dit soort buurtkenmerken in zo’n korte tijd niet veel veranderen. 

 

Conclusie 

Eén van de redenen waarom de subjectieve veiligheidsbeleving van Rotterdammers de afgelopen 

jaren niet steeg, ondanks de gedaalde geregistreerde criminaliteit en overlast in de stad, is dat in de 

Veiligheidsmonitor van 2013 meer respondenten aangaven dat woninginbraken in de buurt ‘vaak’ 

voorkomen dan in 2011 het geval was. In 2011 vond nog 16% van de respondenten dat 

woninginbraken ‘vaak’ voorkomen in de eigen buurt, in 2013 was dat aandeel gestegen tot 23%. In 

deze paragraaf is gepoogd om met beschikbare data hiervoor een verklaring te vinden. In totaal kon 

bijna de helft van de stijging verklaard worden door de beschikbare gegevens.  

Dat meer respondenten menen dat woninginbraken ‘vaak’ voorkomen in de buurt is deels 

een artefact van methodologische veranderingen. Zo participeerden in 2013 wat meer mensen in 

het onderzoek die over het algemeen meer geneigd zijn te zeggen dat woninginbraak ‘vaak’ 

voorkomt, te weten vrouwen, ouderen en personen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. 

Ook hebben in 2013 meer respondenten de survey op internet ingevuld: mensen die de survey 

anoniem op internet invullen geven vaker aan dat woninginbraken ‘vaak’ voorkomen dan 

respondenten die in gesprek zijn met een interviewer.  

Nadere analyses leerden dat ruim een kwart van de totale toename van het ‘buurtprobleem’ 

woninginbraken tussen 2011 en 2103 is terug te voeren op twee factoren: het toegenomen aantal 

geregistreerde woninginbraken in de buurt en (daar bovenop nog!) het gestegen aandeel 

respondenten dat aangeeft zelf slachtoffer van woninginbraak te zijn geweest. Er is dus een 

discrepantie tussen het geregistreerde aantal woninginbraken in de buurt en zelf-gerapporteerd 

slachtofferschap. Hiermee rijst de vraag waarom zelf-gerapporteerd slachtofferschap van 

woninginbraken méér is toegenomen dan het aantal aangiften daarvan bij de politie. We konden dit 

deels verklaren door de constatering dat zelfgerapporteerd slachtofferschap van woninginbraken 

onder andere geconcentreerd is in benedenmodale  stadswijken. Deze toename in woninginbraak 

lijkt in de politiecijfers onderbelicht geschreven. Dit zou betekenen dat juist in deze wijken sprake is 

van verminderde aangiftebereidheid van slachtoffers van woninginbraak. Ook is denkbaar dat door 

                                                           
6 Aangezien gecontroleerd is voor etniciteit, kan deze uitkomst niet verklaard worden als louter verschil tussen 
de etnische achtergronden van respondenten. Wellicht spelen hier verschillende interpretaties als gevolg van 
taalverschillen. 
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toegenomen media aandacht en door acties van de politie en gemeente (bijv. matrixborden die 

tegen inbrekers waarschuwen) mensen denken dat er recent bij hen is ingebroken terwijl dat in 

werkelijkheid langer geleden is. In ieder geval lijkt het ons verstandig om nader onderzoek  te doen 

naar de discrepantie tussen zelf-gerapporteerd slachtofferschap van woninginbraken in enquêtes en 

het aantal aangiften daarvan bij de politie, met name of sprake is van afgenomen aangiftebereidheid 

van burgers in de armere delen van de stad. 

 

 

Hondenpoep als ervaren buurtprobleem 

Een tweede aspect van subjectieve veiligheidsbeleving is van een geheel andere orde dan het 

voorgaande: in 2013 geven significant meer respondenten van de Veiligheidsenquête aan dat 

hondenpoep op straat ‘vaak’ voorkomt in de buurt dan in 2011 het geval was. Gaf in 2011 nog een 

op de drie respondenten van de Rotterdamse Veiligheidsenquête aan dat hondenpoep op straat 

‘vaak’ voorkomt in de eigen buurt, in 2013 was dit aandeel gestegen tot 41%, een significante 

stijging. Hondenpoep op straat is niet zozeer een veiligheidsvraagstuk, maar wel een vorm van 

overlast in de buurt waaraan bewoners zich – zo blijkt uit ander onderzoek7 – zich vaak storen. 

Bovendien zouden ook geringere vormen van fysieke verloedering in buurten, zoals hondenpoep op 

straat, onveiligheid in de hand werken. Volgens de zogenaamde ‘broken windows’-theorie duidt 

fysieke verloedering op gebrek aan informele controle in een buurt wat delinquent gedrag kan 

uitlokken. Dus alle reden om in het kader van veiligheid en veiligheidsbeleving naar dit onderwerp te 

kijken. 

 We gebruiken ook hier gegevens van de Rotterdamse Veiligheidsmonitor uit 2011 en 2013. 

Van de ruim 30.000 respondenten van de enquêtes uit beide jaren worden vanwege missende 

waarden op de afhankelijke en diverse andere variabelen 29.402 respondenten in de analyses 

meegenomen. De afhankelijke variabele in onze analyses zijn de antwoorden van respondenten op 

de vraag of hondenpoep op straat vaak, soms of bijna nooit voorkomt in hun buurt. We hebben op 

basis hiervan een schaal geconstrueerd variërend van (0) hondenpoep komt (bijna) nooit voor tot (2) 

hondenpoep komt vaak voor.  

Er zijn tussen beide jaren enige verschillen in de kenmerken van respondenten. In 2013 

hebben wat minder autochtonen en wat meer respondenten met een Turkse, Marokkaanse en 

overige Westerse allochtone achtergrond de vragenlijst ingevuld. Ook hebben in 2013 wat minder 

laagopgeleiden en wat meer hoogopgeleide én werkende respondenten meegedaan. Ook was de 

gemiddelde leeftijd van respondenten in 2013 wat hoger dan in 2011. Deze verschillen in de 

onderzoekspopulaties van beide jaren verklaren wellicht mede waarom in 2013 meer respondenten 

vinden dat hondenpoep op straat ‘vaak’ voorkomt dan in 2011. Wellicht dat allochtonen, 

hogeropgeleiden en ouderen zich meer storen aan hondenpoep op straat dan autochtonen, 

laagopgeleiden en jongeren en het daarom vaker melden in de enquêtes. In onze analyse zullen we 

checken of dit het geval is. 

                                                           
7 Knol, F. (2005), Wijkkwaliteiten. De kwaliteit van de fysieke woonomgeving 1994–2002 (Werkdocument 112). 
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; Pleysier, S. en J. Deklerck (2006), “Over hondenpoep en 
hangjongeren. Een verkennend onderzoek naar overlastfenomenen in parken en groenzones”. Tijdschrift voor 
veiligheid 5 (1), 5-20. 
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Uitkomsten 

We zijn begonnen met te kijken in wat voor soort buurten in Rotterdam veel respondenten denken 

dat hondenpoep vaak voorkomt. We vergelijken deze gegevens met gegevens over bij de gemeente 

Rotterdam binnengekomen meldingen over hondenpoep op straat en overlast in een hondenuitlaat-

zone.8 Het blijkt dat vooral in ‘beneden-modale stadswijken’ sprake is van een hoog gemiddelde op 

de schaal die aangeeft dat hondenpoep volgens respondenten voorkomt in de buurt en dat dit 

gemiddelde juist ook hier sterk is toegenomen. Ook bij ‘bovenmodale buitenwijken’ vinden in 2013 

meer respondenten dat hondenpoep (vaak) voorkomt in de buurt dan in 2011 het geval was (figuur 

4). Vergelijken we deze gegevens met de gegevens over het aantal meldingen van hondenpoep op 

straat dan zien we dat de meeste meldingen uit ‘modale buitenwijken’ komen. Vooral in ‘functioneel 

gemengde centrumwijken’ en in ‘bovenmodale buitenwijken’ is het aantal meldingen in 2013 

gestegen ten opzichte van twee jaar eerder (figuur 5). We kunnen concluderen dat er ook hier een 

aanzienlijk verschil is tussen feitelijke meldingen van hondenpoep op straat en de meningen van 

respondenten over het voorkomen van hondenpoep op straat in de eigen buurt. 

 
 
Figuur 4. Gemiddelde op de schaal van de perceptie hoe vaak hondenpoep voorkomt in de buurt in 2011 en 
2013, per type wijk. 

 

Figuur 5. Gemiddeld aantal meldingen van hondenpoep in 2011 en 2013, per type wijk. 

 
Stadswijken A = Benedenmodale stadswijken Stadswijken B = Modale stadswijken 
Buitenwijken A = Modale buitenwijken  Buitenwijken B = Bovenmodale buitenwijken 

                                                           
8 Gegevens ter beschikking gesteld door Marieke Klein, Cluster Stadsbeheer van de Gemeente Rotterdam. 
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Ook over dit onderwerp is weer een multi-level analyse opgesteld met als afhankelijke variabele de 

mate waarin hondenpoep op straat naar de mening van respondenten voorkomt in de eigen buurt 

(zie tabel 2 in bijlage 1). Model 1 is weer het ‘lege model’ waaruit kan worden afgelezen dat er 

voldoende variantie tussen buurten bestaat om een multilevel analyse te mogen uitvoeren, al wordt 

ook hier het grootste deel van de variantie in uitkomsten bepaald door individuele kenmerken van 

respondenten.9 In model 2 is alleen het jaar toegevoegd, waaruit we aflezen dat in 2011 inderdaad 

significant minder respondenten hondenpoep op straat melden dan in 2013. Vervolgens zijn in 

model 3 gegevens opgenomen over het aantal meldingen over hondenpoep die de gemeente binnen 

kreeg. Er blijkt een significant verband. In buurten waar de gemeente meer meldingen over 

hondenpoep binnen kreeg, geven respondenten meer aan dat hondenpoep op straat in die buurt 

voorkomt. Echter, na toevoeging van deze registratiegegevens verandert het verschil tussen beide 

jaren nauwelijks. Met andere woorden: het aantal meldingen van overlast door hondenpoep draagt 

nauwelijks bij als verklaring voor het gegeven dat respondenten in 2013 meer aangeven dat 

hondenpoep op straat in de eigen buurt voorkomt dan ze in 2011 deden. 

 In model 4 zijn diverse individuele kenmerken van respondenten aan de analyse 

toegevoegd. We zien dat ouderen, vrouwen, huiseigenaren en respondenten zonder betaald werk 

significant meer aangeven dat hondenpoep in de eigen buurt voorkomt dan jongeren, mannen, 

huurders en werkenden. Wat betreft opleidingsniveau geldt dat alleen respondenten met enkel 

basisonderwijs als hoogst genoten opleiding significant minder aangeven dat hondenpoep in de 

eigen buurt voorkomt dan hoog opgeleide respondenten (referentiecategorie). De andere 

categorieën verschillen niet significant van de hoogst opgeleide respondenten. Ook de significante 

effecten van geslacht, woningbezit en opleidingsniveau dragen echter weinig bij aan de verklaring 

van het verschil in de perceptie van hondenpoep tussen 2011 en 2013. Leeftijd en de arbeidssituatie 

van respondenten zijn wat dit betreft belangrijker. In 2013 zijn meer respondenten geïnterviewd die 

geen betaald werk hebben. Zij zijn waarschijnlijk vaker thuis en meer present in de buurt en hebben 

daardoor meer gelegenheid om hondenpoep op straat waar te nemen. Deze individuele factoren 

bepalen het verschil in de perceptie dat hondenpoep op straat voorkomt in de eigen buurt echter 

slechts voor een klein deel: de coëfficiënt voor jaar neemt af met slechts vier procent (van -0,130 

naar -0,125).  

Het effect van de in model 4 opgenomen individuele factoren op de mate waarin 

respondenten in 2011 en 2013 meenden dat hondenpoep op straat voorkomt in de eigen buurt 

wordt echter weer teniet gedaan door de factoren die in model 5 aan de analyse worden 

toegevoegd: de etnische achtergrond van respondenten en, daarmee samenhangend, de taal waarin 

en de wijze waarop het interview is afgenomen. Model 5 laat zien dat respondenten met een 

Surinaamse, Turkse of Marokkaanse achtergrond vaker menen dat hondenpoep op straat voorkomt 

in de buurt dan autochtone respondenten (referentiecategorie), terwijl respondenten met een 

Kaapverdische of Antilliaanse achtergrond dat juist minder vaak menen. Hetzelfde blijkt wanneer we 

kijken naar de taal waarin het interview is afgenomen. Vooral respondenten die in het Turks zijn 

geïnterviewd, menen significant vaker dat hondenpoep voorkomt in de buurt dan respondenten die 

in het Nederlands zijn geïnterviewd (referentiecategorie), terwijl respondenten die in het 

Kaapverdisch (Portugees), Engels of in een andere taal zijn geïnterviewd dat juist minder vaak 

menen. Ten slotte heeft de manier waarop het interview is afgenomen effect op de uitkomsten. 

                                                           
9 De intraklasse correlatie bedraagt 2,8 procent, hetgeen betekent dat er 2,8 procent variantie tussen buurten bestaat. 
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Respondenten die telefonisch zijn bevraagd menen minder vaak dat hondenpoep voorkomt in de 

buurt dan respondenten die de vragenlijst op internet invulden. Misschien leidt telefonisch 

interviewen tot meer sociaal wenselijke antwoorden (“het valt wel mee...”) of doen andere mensen 

mee aan een enquête via internet dan via de telefoon. 

 Opvallend is dat door de toevoeging van de laatste drie kenmerken (etniciteit, taal en wijze 

van interview) het verschil tussen 2011 en 2013 weer groter wordt. Dit betekent dat deze 

kenmerken het verschil in beide jaren onderdrukten. Uit tabel 3 van bijlage 3 blijkt ook dat de 

ondervertegenwoordiging van allochtonen in de data in 2013 minder sterk was dan in 2011. In 2013 

hebben dus meer allochtonen geparticipeerd aan de Veiligheidsmonitor dan in 2011. Maar vooral de 

wijze van interviewen lijkt van belang bij het onverwachte effect. Doordat in 2013 meer mensen 

telefonisch werden bevraagd en zij gemiddeld minder vaak aangeven dat hondenpoep voorkomt in 

de buurt is het verschil tussen beide jaren kleiner geworden. Zouden in 2013 minder mensen 

telefonisch zijn geïnterviewd, dan zouden (nog) meer respondenten aangeven dat hondenpoep 

voorkomt in de buurt. 

 In model 6 zijn diverse buurtkenmerken aan de analyse toegevoegd. Het blijkt dat alleen het 

percentage lage inkomens effect heeft op de perceptie dat hondenpoep voorkomt in de buurt. Hoe 

meer lage inkomens in de buurt, des te meer respondenten aangeven dat hondenpoep daar 

voorkomt. De overige buurtkenmerken (waaronder het aandeel allochtonen) heeft geen effect op de 

perceptie van hondenpoep als buurtprobleem. Ten slotte blijkt het moment waarop het interview is 

afgenomen effect te hebben op de uitkomsten. Respondenten die in het voorjaar geïnterviewd zijn 

geven vaker aan dat hondenpoep voorkomt in de buurt dan degenen die in het najaar zijn 

geïnterviewd. Vooral deze laatste factor blijkt van invloed te zijn op het verschil tussen beide jaren. 

Aangezien in 2013 meer respondenten in het voorjaar zijn bevraagd, is het aantal respondenten dat 

aangeeft dat hondenpoep voorkomt in de buurt in dat jaar hoger dan in 2011 het geval was. Echter, 

alle in model 6 opgenomen individuele en buurtfactoren verklaren het verschil in de perceptie van 

hondenpoep als probleem in de buurt tussen 2011 en 2013 slechts zeer ten dele: alle factoren in 

model 6 tezamen verklaren de toegenomen perceptie van hondenpoep in de buurt tussen beide 

jaren voor slechts zes procent (132-124/132*100). 

 

Conclusie 

Uit onze analyses blijkt dat in 2013 meer respondenten aangeven dat hondenpoep op straat 

voorkomt in de buurt dan in 2011. Dit is een van de redenen voor de gegroeide kloof tussen 

“objectieve” en “subjectieve” veiligheid in Rotterdam. In onze analyses hebben we gepoogd een 

verklaring te vinden waarom in 2013 meer respondenten vinden dat hondenpoep op straat 

voorkomt in de eigen buurt dan in 2011 het geval was. We hebben dit verschil met de beschikbare 

gegevens echter niet goed kunnen verklaren. Zo zagen we dat het (eveneens toegenomen) aantal 

meldingen van hondenpoep op straat het verschil in perceptie tussen beide jaren nauwelijks 

verklaart. Daarnaast zijn in 2013 relatief veel respondenten in het voorjaar bevraagd in plaats van in 

het naaar. Respondenten die in het voorjaar geïnterviewd zijn, geven vaker aan dat hondenpoep 

voorkomt in de buurt dan degenen die in het najaar zijn geïnterviewd. In totaal verklaarden alle in de 

analyse opgenomen individuele en buurtfactoren slechts zes procent van het verschil tussen beide 

jaren in de perceptie dat hondenpoep op straat voorkomt in de eigen buurt. We kunnen daarom 

slechts enkele hypotheses opwerpen over mogelijke redenen van het nog onverklaarde deel van 

detoename. Ten eerste zou de toename in de gepercipieerde mate van hondenpoep een 
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methodologisch artefact kunnen zijn. Zo stond het item ‘hondenpoep’ in 2013 op een iets andere 

plek in de vragenlijst dan in 2011.10 Wellicht had dit gevolgen voor de beantwoording. Door eerst 

naar meer serieuze vormen van buurtoverlast te vragen werd de respondenten in 2011 onbewust 

een bepaald referentiekader voorgeschoteld waardoor hondenpoep al snel als een betrekkelijk 

gering probleem afsteekt (dit verschijnsel heet ‘priming’).  

Daarnaast is het verschil in perceptie tussen beide jaren misschien het gevolg van invloeden 

die we met de beschikbare gegevens niet kunnen toetsen. Een tweede hypothese kan zijn dat 

veranderd overheidsbeleid of burgerinitiatieven effect hebben op de mate waarin mensen 

hondenpoep waarnemen. Geeft de gemeente bijvoorbeeld meer aandacht aan overlast door 

hondenpoep, dan worden mensen hierop geattendeerd en percipiëren ze wellicht meer 

hondenpoep. Of als de gemeente hieraan minder prioriteit geeft in de zin van minder opruimen, 

percipiëren mensen ook meer hondenpoep. Een gesprek met Marieke Klein van Cluster Stadsbeheer 

van de gemeente Rotterdam leerde echter dat beide zaken niet aan de orde zijn. Volgens haar is de 

aandacht voor dit onderwerp niet veranderd en is er ook niet minder opgeruimd. Wel is er in twee 

(voormalige) deelgemeenten politieke aandacht geweest voor overlast door hondenpoep. Het ging 

om het sluiten van hondenuitlaatzones in 2013 in de deelgemeenten Noord en Charlois. Wellicht dat 

het sluiten van deze hondenuitlaatzones stadsbreed aandacht heeft gekregen waardoor er 

gemiddeld genomen ook meer hondenpoep is waargenomen en gerapporteerd. Ook het invoeren 

van het blafverbod in Rotterdam zou mensen meer kunnen attenderen op hondenpoep. Met deze 

kwantitatieve data is het niet mogelijk dit te toetsen. Kwalitatief onderzoek is nodig om te 

achterhalen welke hierboven genoemde hypothese het meest plausibel is. 

 

 

Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt 
Een laatste aspect van veiligheidsbeleving betreft onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt. In de 

Rotterdamse veiligheidsmonitor wordt sinds jaar en dag de vraag gesteld of respondenten zich 

nooit, soms of vaak onveilig voelen in hun eigen buurt. Dit item is geen onderdeel van de 

Rotterdamse subjectieve veiligheidsindex maar omdat het de meest concrete vraag naar de 

veiligheidsbeleving van Rotterdammers is, vinden wij het belangrijk genoeg om er een aparte 

statistische analyse aan te wijden. Daarbij komt dat uit verkennende analyses bleek dat het aantal 

Rotterdammers dat gevoelens van onveiligheid rapporteert sinds 2007 is toegenomen, terwijl het 

aantal geregistreerde delicten, zoals gezegd, juist daalde. Wie de antwoorden op deze vraag door de 

jaren heen bekijkt, ziet dat het aandeel Rotterdammers dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt 

tussen 2003 en 2007 is afgenomen (figuur 6). In 2007 zien we echter een omslag in deze trend van 

afnemende onveiligheidsgevoelens. Van 2007 op 2008 stijgt het aandeel Rotterdammers dat zegt 

zich vaak onveilig te voelen in de eigen buurt van 3,7% naar 5,0% - om verder te stijgen naar een 

niveau van 6,0% in 2011. In 2013 is het aandeel respondenten dat zich vaak onveilig voelt in de eigen 

buurt weer iets gedaald (5,5%). In sommige buurten zeggen echter beduidend meer respondenten 

dat ze zich vaak of altijd onveilig voelen in de eigen buurt. In de Afrikaanderwijk voelden niet minder 

dan 14,0% van alle respondenten zich vaak of altijd onveilig in de eigen buurt (in 2007 was dat nog 

maar 4,4%). In Bloemhof stelden 13,0% van de respondenten dat. In de buurten Bospolder, 

Tussendijken en Carnisse lagen deze aandelen rond 11%. In al deze buurten waren deze aandelen 

                                                           
10 In 2013 was ‘hondenpoep’ het eerste item in een serie van vervelende voorvallen in de buitenruimte, terwijl 
het item in 2011 eerder in het midden van een aantal items geplaatst was.  
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sterk gestegen, van rond 4% in 2007 tot 11% of hoger in 2013. Deze omslag van afnemende naar 

toenemende onveiligheidsgevoelens is des te opmerkelijker omdat het aantal geregistreerde 

delicten (per 1000 inwoners) in al deze jaren daalde. 

 

Figuur 6: Geregistreerde criminaliteit versus onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt in Rotterdam 

 
Bron: Veiligheidsmonitor Rotterdam 2003-2013 

 

In deze paragraaf proberen we op vergelijkbare wijze als in vorige paragrafen de ontwikkeling van 

subjectieve veiligheidsbeleving, vooral de toegenomen onveiligheidsgevoelens tussen 2007 en 2008, 

te verklaren met behulp van beschikbare statistische gegevens. De bestaande 

sociaalwetenschappelijke en criminologische literatuur11 biedt tal van inzichten over de verklaring 

van onveiligheidsgevoelens, onder andere over wat wel de paradox of fear wordt genoemd. Hoe 

komt het dat precies die categorieën mensen (vrouwen, ouderen) die feitelijk (volgens de 

criminaliteitsstatistieken) relatief gering risico lopen om slachtoffer te worden zich vaak onveilig 

voelen? Dit verschijnsel vertoont overeenkomsten met de vraag waar wij hier voor staan: hoe komt 

het dat, hoewel de geregistreerde criminaliteit in Rotterdam afneemt, meer mensen zich onveilig 

voelen in de eigen buurt? De bestaande literatuur noemt allerlei factoren – individuele factoren, de 

situationele context (de buurt) en de sociaal-culturele context – waardoor dit zou kunnen komen. 

Qua individuele factoren wordt gewezen op het feit dat sommige groepen (vrouwen, ouderen) 

weliswaar een geringe kans op slachtofferschap lopen, maar dat de gevolgen daarvan groot zijn en 

ze vaak weinig controle over de situatie hebben. Juist dat versterkt het gevoel van onveiligheid. Qua 

situationele context wordt erop gewezen dat onveiligheidsgevoelens vaak nauw verweven zijn met 

fysieke en sociale buurtkenmerken. Uitingen van fysieke verloedering, maar ook een snel 

veranderende bevolkingssamenstelling in de buurt en een verminderde sociale cohesie kan leiden 

                                                           
11 Zie o.a. M. Elchardus, S. de Graaf en W. Smits (2003), Onveiligheidsgevoelens. Een literatuurstudie. Brussel: Vrije 
Universiteit Brussel http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/NL/PUB_1586_werkdocument_1.pdf  

J. Oppelaar en K. Wittebrood (2006) Angstige burgers? De determinanten van gevoelens van onveiligheid onderzocht. Den 
Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2006/Angstige_burgers  

K. Wittebrood en T. van Dijk (2007), Aandacht voor de wijk. Effecten van herstructurering op de leefbaarheid en veiligheid. 
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2007/Aandacht_voor_de_wijk 
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tot toenemende onveiligheidsgevoelens. Volgens sommige onderzoekers hebben 

onveiligheidsgevoelens zelfs minder te maken met de feitelijke criminaliteit in een buurt en meer 

met de meer algemene ontevredenheid van bewoners met (ontwikkelingen in) de buurt. Wat betreft 

de sociaal-culturele context wordt tot slot gewezen op de invloed van de media en het politieke 

debat op onveiligheidsgevoelens van burgers. Voortdurende berichten over “gevaar” maken dat 

mensen zich onveilig voelen. Tot slot zou toenemende bestaansonzekerheid (economische crisis, 

werkloosheid), dan wel mediaberichtgeving daarover, onveiligheidsgevoelens in de hand werken. 

De paradox van toenemende onveiligheidsgevoelens terwijl de feitelijke (of geregistreerde) 

criminaliteit afneemt, is dus minder verwonderlijk dan op het eerste gezicht lijkt. Behalve de 

feitelijke of geregistreerde veiligheid kunnen allerlei andere individuele, buurt- of maatschappelijke 

factoren van invloed zijn op de onveiligheidsgevoelens van burgers. Hierna presenteren we de 

uitkomsten van een multilevel regressie-analyse waarin we op vergelijkbare wijze als in beide vorige 

paragrafen proberen om het toegenomen aantal respondenten dat zich onveilig in de eigen buurt 

zegt te voelen (in de periode 2007-2011), proberen te verklaren met behulp van beschikbare 

statistische gegevens. De gegevens voor onze analyse zijn weer ontleend aan de Rotterdamse 

Veiligheidsmonitor, maar nu over vijf jaren (2007, 2008, 2009, 2011 en 2013). In totaal 

participeerden in deze jaren ruim 69.000 respondenten aan deze enquêtes (onze analyses zijn 

gebaseerd op N=65.333, omdat we respondenten zonder geldig antwoord niet meenemen in de 

analyses). De afhankelijk variabele in onze analyse betreft het antwoord op de vraag of 

respondenten zich weleens onveilig voelen in de eigen buurt en zo ja, hoe vaak dat het geval is. 

Respondenten konden antwoorden dat ze zich ‘ nooit’ (0), ‘zelden’ (1), ‘soms/regelmatig’ (2) of 

‘vaak/altijd’ (3) onveilig voelen in de eigen buurt. 

 

Uitkomsten  

De multilevel regressie-analyse (zie tabel 3 in bijlage 1 van deze notitie) bestaat wederom uit diverse 

modellen. Model 1 is het zogenaamde ‘lege model’ waaruit kan worden afgelezen dat er voldoende 

variantie tussen buurten bestaat om een multilevel analyse te mogen uitvoeren, al wordt ook hier 

meteen duidelijk dat het verschil in uitkomsten eerder wordt bepaald door individuele kenmerken 

van respondenten dan door het verschil in buurtkenmerken.12 In model 2 is de ontwikkeling van 

onveiligheidsgevoelens in de loop der jaren af te lezen. De tabel laat zien dat onveiligheidsgevoelens 

vooral tussen 2007 (referentiejaar) en 2008 sterk zijn toegenomen. Daarna zijn 

onveiligheidsgevoelens tot 2009 verder gestegen om vervolgens weer licht te dalen. Vervolgens is in 

model 3 de geregistreerde criminaliteit in de buurt (aantal gemelde misdrijven per 1.000 inwoners) 

aan de analyse toegevoegd. We zien dat de geregistreerde criminaliteit, zoals verwacht mocht 

worden, een significant positief effect heeft op onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt. Met 

andere woorden: hoe meer gemelde delicten in de buurt, des te meer respondenten zich onveilig 

voelen in de eigen buurt. We zien echter ook dat de toevoeging van deze variabele vrijwel geen 

verschil maakt voor het verschil in onveiligheidsgevoelens tussen de diverse jaren. Anders gezegd: 

de ontwikkeling van onveiligheidsgevoelens (de toename tussen 2007 en 2009 en de afname in de 

jaren daarna) kan niet verklaard worden door schommelingen in de mate van (geregistreerde) 

criminaliteit in de buurt. 

                                                           
12 De intraklasse correlatie bedraagt 4,8 procent. 
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 In model 4 zijn vervolgens diverse individuele kenmerken van respondenten aan de analyse 

toegevoegd. Dit leidt tot diverse verwachte, maar ook tot enkele onverwachte uitkomsten. 

Vrouwen, ouderen en alleenstaanden voelen zich vaker onveilig in de eigen buurt dan mannen, 

jongeren en personen uit meerpersoonshuishoudens. Opmerkelijk is wel dat vooral middelbaar 

opgeleide respondenten (met HAVO, VWO of MBO) zich vaker onveilig voelen in de eigen buurt dan 

hoogopgeleide respondenten (referentiecategorie), terwijl de laagst opgeleide categorie (ten 

hoogste basisonderwijs) zich niet significant vaker onveilig voelt dan hoogopgeleiden. Dat laatste is 

opmerkelijk: in de literatuur wordt vaak gesteld dat juist laagopgeleiden zich vaker onveilig voelen 

dan hogeropgeleiden omdat ze veelal minder financiële middelen hebben om zich tegen criminaliteit 

te beschermen. Tot slot zien we onverwachte uitkomsten met betrekking tot de etnische herkomst 

van respondenten. Respondenten met een Turkse achtergrond voelen zich vaker onveilig in de eigen 

buurt dan autochtonen (referentiecategorie), terwijl respondenten met een Marokkaanse of 

Antilliaanse herkomst zich juist minder vaak onveilig voelen dan autochtonen. Daarnaast is in model 

4 eerder slachtofferschap van diverse delicten in de analyse opgenomen. Over het algemeen kan 

gesteld worden dat eerder slachtofferschap leidt tot sterkere onveiligheidsgevoelens.  

Opmerkelijk is dat het verschil in onveiligheidsgevoelens tussen de diverse jaren niet kleiner, 

maar groter is geworden. Dit kan verklaard worden doordat er in 2007 bijvoorbeeld meer vrouwen, 

werklozen en ouderen participeerden aan de enquête dan in de andere jaren (zie tabel 1 van bijlage 

3). Dit zijn individuele categorieën waarvan verwacht wordt dat zij meer onveiligheidsgevoelens 

rapporteren. Wanneer deze factoren in model 4 worden meegenomen, worden de verschillen 

daarom niet kleiner, maar juist groter. Ondanks dat er in 2007 meer vrouwen, werklozen en ouderen 

zijn geïnterviewd, zijn er toen minder onveiligheidsgevoelens gerapporteerd dan in daarop volgende 

jaren. De verklaring kan dus niet gevonden worden in een toename van vrouwen, werklozen en 

ouderen in de steekproef. Wel blijkt dat de toevoeging van eerder slachtofferschap van diverse 

delicten het verschil in onveiligheidsgevoelens tussen de diverse jaren deels verklaard (deze analyse 

is niet getoond in de tabel). Met andere woorden: dat meer respondenten zich in 2008 en 2009 

onveilig voelen dan in 2007 kan deels (zij het een gering deel) worden toegeschreven aan het 

gegeven dat in de betreffende jaren meer respondenten slachtoffer van een delict waren. 

In model 5 is vervolgens de wijze van interviewen opgenomen in de analyse. Tussen 2007 en 

2013 is de wijze van interviewen inderdaad veranderd. In 2007 werden er alleen face to face en 

telefonisch interviews afgenomen, in 2008 en 2009 konden respondenten ook schriftelijk en via 

internet de vragenlijst invullen en in 2011 en 2013 werden interviews telefonisch, schriftelijk en via 

internet afgenomen. Er zijn aanwijzingen dat zogenoemde interviewereffecten van invloed zijn op de 

mate waarin respondenten onveiligheidgevoelens rapporteren. Personen die face-to-face zijn 

geïnterviewd rapporteerden veelal minder onveiligheidsgevoelens dan personen die telefonisch zijn 

bevraagd (het is bekend dat het tegenover een telefonische interviewer makkelijker is om sociaal 

onwenselijk te antwoorden en toe te geven dat men zich onveilig voelt dan tegenover een face-to-

face interviewer). In het verlengde daarvan vinden we dat personen die de enquête schriftelijk of via 

internet hebben ingevuld – waarbij dus helemaal geen interviewer betrokken was – de meeste 

onveiligheidsgevoelens rapporteren. De wijze van interview heeft dus een groot effect op de 

uitkomsten. Na de controle voor veranderingen in de methode (in model 5) zijn de verschillen tussen 

de jaren niet langer significant. De toegenomen onveiligheidsgevoelens hebben dus vooral 

methodologische verklaring: er is simpelweg meer gebruikgemaakt van methodes (schriftelijke 

beantwoording en de internetenquête) waarbij makkelijker sociaal onwenselijke antwoorden 

worden gegeven. 
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In model 6 zijn ten slotte diverse buurtkenmerken aan de analyse toegevoegd. Twee dingen 

vallen op. Ten eerste zien we dat meer respondenten zich onveilig voelen in buurten met een hoger 

percentage niet-Westerse allochtonen (N.B. dit is niet het gevolg van een hoger criminaliteitsniveau 

in de betreffende buurten omdat daarvoor eerder in de analyse is gecorrigeerd). Daarentegen 

voelen respondenten uit buurten met een hoger percentage Westerse allochtonen zich veiliger. Dit 

geldt echter niet voor het aandeel Midden- en Oost-Europeanen in de buurt (alleen degenen die zich 

na de toetreding van hun land tot de EU in Rotterdam hebben gevestigd en geregistreerd zijn in 

GBA). Hoe hoger het percentage Midden- en Oost-Europeanen in de buurt, hoe minder veilig 

respondenten uit die buurten zich voelen.13 Ten tweede zien we dat wat meer mensen zich onveilig 

voelen in buurten met een groeiend aantal werklozen, maar dit effect is niet significant. Dit 

suggereert dat de toegenomen onveiligheidsgevoelens tussen 2007 en 2013 geen reflectie zijn van 

de economische crisis van die jaren.  

 

Conclusies 

In de jaren 2007-2009 zijn blijkens de uitkomsten van de Rotterdamse Veiligheidsenquêtes meer 

Rotterdammers zich onveilig gaan voelen in de eigen buurt. Als we alleen kijken naar het aandeel 

Rotterdammers dat zich vaak/altijd onveilig voelen in de eigen buurt is er zelfs tot 2011 sprake van 

toegenomen onveiligheidsgevoelens, dit ondanks de dalende trend in de geregistreerde criminaliteit 

in Rotterdam in de betreffende jaren. In deze paragraaf hebben we geprobeerd om met beschikbare 

statistische gegevens een verklaring te vinden voor deze paradoxale ontwikkeling. Een korte 

theoretische verkenning leerde overigens dat deze paradox van groeiende onveiligheidsgevoelens in 

tijden van afnemende (geregistreerde) criminaliteit minder verwonderlijk is dan op het eerste 

gezicht lijkt. Onveiligheidsgevoelens van burgers kunnen, behalve door de feitelijke veiligheid, mede 

bepaald worden door allerlei factoren op individueel, buurt- of maatschappelijke niveau. Sommige 

onderzoekers menen zelfs dat onveiligheidsgevoelens niet zozeer samenhangen met de feitelijke 

criminaliteit in een buurt maar met de meer algemene ontevredenheid van bewoners met 

(ontwikkelingen in) de buurt, stad of samenleving als geheel. Tegen deze achtergrond hebben we 

geprobeerd de ontwikkeling van onveiligheidsgevoelens van Rotterdammers (toename tussen 2007 

en 2009, daarna weer lichte afname) te verklaren. 

 We zagen dat deze toename in onveiligheidsgevoelens niet verklaard wordt door de 

geregistreerde criminaliteit in de betreffende buurten en ook niet met individuele kenmerken van 

respondenten. Sterker, toen we individuele kenmerken van respondenten in de analyse opnamen 

werd het verschil tussen de jaren juist groter. Dit kwam doordat in 2007 meer vrouwen, werklozen 

en ouderen participeerden aan de enquête dan in latere jaren. Dit zijn individuele categorieën 

waarvan verwacht wordt dat zij meer onveiligheidsgevoelens rapporteren. Wanneer we hiervoor 

corrigeren in de analyse wordt de toename van onveiligheidsgevoelens tussen 2007 en 2009 zelfs 

nog groter. Dit betekent overigens ook dat de toegenomen onveiligheidsgevoelens onder 

Rotterdammers niet verklaard kan worden door bredere demografische processen in de stad 

(groeiend aantal vrouwen en ouderen onder de bevolking). Welke in de analyses opgenomen 

factoren bepalen de fluctuaties in onveiligheidsgevoelens dan wel? In ieder geval lijken drie soorten 

factoren van belang. In de eerste plaats is dat zelf-gerapporteerd slachtofferschap. In jaren dat meer 

respondenten aangeven dat zij zelf of iemand in de directe omgeving slachtoffer waren van een 

                                                           
13 Uit nadere analyses blijkt dat dit effect alleen in 2013 significant is. Bovendien verklaart dit percentage met 
name de verschillen tussen 2013 en 2007. 



25 
 

delict (N.B. zonder dat dit tot uitdrukking komt in gegevens over geregistreerde criminaliteit in de 

buurt) nemen de onveiligheidsgevoelens toe. In de tweede plaats blijkt de manier van interviewen 

de toegenomen onveiligheidsgevoelens te verklaren. Wanneer respondenten face-to-face of 

telefonisch zijn geïnterviewd, rapporteren ze significant minder onveiligheidsgevoelens dan wanneer 

ze de vragenlijst schriftelijk of via internet invulden. In de derde plaats zien we dat diverse 

buurtkenmerken van invloed zijn op de onveiligheidsgevoelens van respondenten. Zo heeft het 

toegenomen aantal migranten uit Midden- en Oost-Europa in de buurt heeft effect op de 

onveiligheidsgevoelens van bewoners. Waarschijnlijk gaat het hier om buurten waar in korte tijd 

relatief veel sociale veranderingen hebben plaatsgevonden.  We vinden geen aanwijzingen dat de 

toegenomen onveiligheidsgevoelens in belangrijke mate verband houden met de economische crisis. 

De toename in onveiligheidsgevoelens wordt volledig verklaard door de variabelen die zijn 

meegenomen in model 6.  
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Bijlagen 1: Multivariate multi-level regressieanalyses 
 

 
Tabel 1: Multilevel regressieanalyse op de mate waarin woninginbraak voorkomt in de eigen buurt. N niveau 
1 =25.091, N niveau 2 = 126 
 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Intercept 0,850 *** 0,920 *** 0,610 *** 0,590 *** 0,653 *** 0,680 *** 
Jaar (2013 = ref)   -0,141 *** -0,117 *** -0,103 *** -0,093 *** -0,070 ** 
             
Individueel niveau             
Geslacht (vrouw=ref)         -0,095 *** -0,094 *** 
Leeftijd         0,001 ** 0,001 ** 
Opleiding (hbo/wo = ref)             
   Ten hoogste basisonderwijs         -0,082 *** -0,085 *** 
   Lbo, mavo, vmbo         0,009  0,006  
   Havo/vwo         -0,002  -0,004  
   MBO         0,036 ** 0,033 * 
   Missing         0,013  0,011  
Woonsituatie (huurwoning = ref)             
   Koopwoning         0,041 *** 0,038 *** 
   Missing         0,049  0,048  
Wijze interview (Via internet = ref)             
   Telefonisch         -0,176 *** -0,177 *** 
   Schriftelijk         -0,020  -0,020  
Taal interview (Nederlands = ref)             
   Anders, namelijk         -0,120 ~ -0,119 ~ 
   Portugees/Kaapverdiaans         -0,030  -0,030  
   Turks         0,080 * 0,081 * 
   Marokkaans/Berbers         0,139 * 0,138 * 
   Engels         -0,320 *** -0,321 *** 
Etniciteit uit steekproef  
(Nederlands = ref) 

            

   Surinaams         -0,053 *** -0,050 ** 
   Antilliaans         -0,095 ** -0,091 ** 
   Kaapverdiaans         -0,162 *** -0,157 *** 
   Turks         0,163 *** 0,168 *** 
   Marokkaans         0,082 *** 0,086 ** 
   Overig niet Westers         -0,117 *** -0,114 *** 
   Overig Westers         -0,031 * -0,030 * 
Slachtofferschap poging tot inbraak 
 (nee = ref) 

      0,514 *** 0,501 *** 0,501 *** 

Slachtofferschap inbraak (nee = ref)       0,409 *** 0,401 *** 0,400 *** 
             
Buurtniveau             
Geregistreerde inbraken woning  
(per 1.000 bewoonde adressen) 

    0,021 *** 0,019 *** 0,020 *** 0,020 *** 

Slachtofferschap (poging tot)  
inbraak (x 1.000) 

      0,000  0,000  0,001 ~ 

Percentage lage inkomens           0,002 ~ 
Percentage Westerse allochtonen           0,006  
Percentage niet-Westerse allochtonen           -0,002 ~ 
Percentage jongeren           -0,006  
Percentage alleenstaanden           -0,000  
Percentage kort verblijvenden           -0,007 ~ 

Variantie individueel niveau 0,478 *** 0,478 *** 0,478 *** 0,462 *** 0,444 *** 0,445 *** 
Variantie buurtniveau 0,028 *** 0,023 *** 0,010 *** 0,011 *** 0,009 *** 0,007 *** 

-2 Log Likelihood 52972,742 52950,741 52867,256 52059,876 51056,580 51037,797 

***: p<0.001; **: p<0.01; *: p<0.05, ~: p<0.100; Bron: Veiligheidsenquête 2011 en 2013 
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Tabel 2: Multilevel regressieanalyse op de mate waarop hondenpoep voorkomt in de eigen buurt. N niveau 
1 =29.402, N niveau 2 = 126 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Intercept 1,092 *** 1,158 *** 1,109 *** 1,079 *** 1,212 *** 0,986 *** 
Jaar (2013 = ref)   -0,132 *** -0,130 *** -0,125 *** -0,133 *** -0,124 *** 
             
Individueel niveau             
Geslacht (vrouw=ref)       -0,036 *** -0,045 *** -0,046 *** 
Leeftijd       0,002 *** 0,001 ** 0,001 * 
Opleiding (hbo/wo = ref)             
   Ten hoogste basisonderwijs       -0,059 *** -0,011  -0,015  
   Lbo, mavo, vmbo       -0,008  0,010  0,007  
   Havo/vwo       -0,019  -0,015  -0,016  
   MBO       -0,015  0,013  0,011  
   Missing       0,007  -0,007  -0,010  
Betaald werk (nee = ref)             
   Ja       -0,036 ** -0,029 ** -0,030 ** 
   Missing       0,104 *** 0.011  0,011  
Woonsituatie (huurwoning = ref)             
   Koopwoning       0,025 * 0,022 * 0,027 ** 
   Missing       0,044  0,030  0,033  
Wijze interview (Via internet = ref)             
   Telefonisch         -0,303 *** -0,303 *** 
   Schriftelijk         0,010  0,010  
Taal interview (Nederlands = ref)             
   Anders, namelijk         -0,236 ** -0,236 ** 
   Portugees/Kaapverdiaans         -0,265 * -0,260 * 
   Turks         0,181 *** 0,185 *** 
   Marokkaans/Berbers         0,062  0,062  
   Engels         -0,143 *** -0,137 *** 
Etniciteit uit steekproef  
(Nederlands = ref) 

            

   Surinaams         0,050 ** 0,046 ** 
   Antilliaans         -0,055 ~ -0,057 * 
   Kaapverdiaans         -0,097 ** -0,101 ** 
   Turks         0,055 * 0,047 ~ 
   Marokkaans         0,053 * 0,046 ~ 
   Overig niet Westers         0,023  0,020  
   Overig Westers         0,032 * 0,030 ~ 
Voorjaar (najaar = ref)           0,053 *** 
             
Buurtniveau             
Aantal meldingen hondenpoep     0,005 *** 0,005 *** 0,005 *** 0,005 *** 
Percentage lage inkomens           0,006 *** 
Percentage Westerse allochtonen           0,002  
Percentage niet-Westerse allochtonen           -0,001  
Percentage kort verblijvenden           -0,004  

Variantie individueel niveau 0,621 *** 0,621 *** 0,621 *** 0,618 *** 0,596 *** 0,595 *** 
Variantie buurtniveau 0,018 *** 0,014 *** 0,012 *** 0,013 *** 0,014 *** 0,010 *** 

-2 Log Likelihood 69659,340 69629,745 69615,015 69485,685 68432,499 68366,512 

***: p<0.001; **: p<0.01; *: p<0.05, ~: p<0.100; Bron: Veiligheidsenquête 2011 en 2013 
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Tabel 3: Multilevel regressieanalyse op onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt. N niveau 1 =65.333, N 
niveau 2 = 358 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Intercept 0,532 *** 0,382 *** 0,343 *** 0,136 *** 0,188 *** 0,065  
Jaar (2007 = ref)             
   2008   0,175 *** 0,175 *** 0,185 *** 0,030  0,011  
   2009   0,203 *** 0,204 *** 0,216 *** 0,031  0,005  
   2011   0,191 *** 0,197 *** 0,214 *** 0,040  -0,009  
   2013   0,177 *** 0,183 *** 0,167 *** 0,000  -0,078 * 
             
Individueel niveau             
Geslacht (vrouw=ref)       -0,232 *** -0,235 *** -0,235 *** 
Leeftijd (/10)       0,073 *** 0,061 *** 0,061 *** 
Leeftijd2 (/10)       -0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** 
Opleiding (hbo/wo = ref)             
   Ten hoogste basisonderwijs       0,011  0,052 *** 0,046 *** 
   Lbo, mavo, vmbo       0,051 *** 0,066 *** 0,063 *** 
   Havo/vwo       0,081 *** 0,078 *** 0,079 *** 
   MBO       0,063 *** 0,082 *** 0,082 *** 
Alleenstaand (met meerderen in 
huishouden = ref) 

      0,058 *** 0,041 *** 0,037 *** 

Geen werk (betaald werk = ref)       0,071 *** 0,064 *** 0,063 *** 
Etniciteit (Autochtoon = ref)             
   Overig       -0,031 *** -0,010  -0,017 ~ 
   Turks       0,148 *** 0,195 *** 0,172 *** 
   Marokkaans       -0,115 *** -0,037 ~ -0,056 ** 
   Antilliaans       -0,140 *** -0,069 ** -0,078 *** 
   Surinaams       -0,005  0,043 ** -0,030 * 
Slachtofferschap geweld (nee = ref)      0,561 *** 0,551 *** 0,549 *** 
Slachtofferschap inbraak (nee = ref)      0,444 *** 0,442 *** 0,443 *** 
Slachtofferschap diefstal (nee = ref)      0,213 *** 0,201 *** 0,200 *** 
Slachtofferschap overig (nee = ref)       0,231 *** 0,211 *** 0,209 *** 
Wijze interviewen (telefonisch = ref)            
   Internet         0,214 *** 0,214 *** 
   Face to face         -0,102 *** -0,112 *** 
   Schriftelijk         0,333 *** 0,331 *** 
                
Buurtniveau             
Gemelde misdrijven (per 1.000 inwoners)    0,023 *** 0,025 *** 0,026 *** 0,033 *** 
Percentage Westerse allochtonen           -0,007 ** 
Percentage niet-Westerse allochtonen          0,006 *** 
Percentage MOE-landers na toetreding        0,033 *** 
Verschilpercentage werklozen           0,008  
Percentage kort verblijvenden           -0,001  

Variantie individueel niveau 0,850 *** 0,849 *** 0,849 *** 0,785 *** 0,774 *** 0,773 *** 
Variantie buurtniveau 0,043 *** 0,037 *** 0,035 *** 0,028 *** 0,029 *** 0,010 *** 

-2 Log Likelihood 175531,705 175489,042 175467,234 170243,069 168371,634 168973,084 

***: p<0.001; **: p<0.01; *: p<0.05, ~: p<0.100; Bron: Veiligheidsenquête 2007 t/m 2013 
 
Vanaf model 4 gecontroleerd voor de missende waarden op: opleidingsniveau, slachtofferschap 
geweldsdelicten, slachtofferschap vermogensdelicten, slachtofferschap inbraak en slachtofferschap overige 
delicten 
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Bijlage 2: Uitleg data en operationaliseringen 

 

Woninginbraak 

 

Data 

Voor het onderzoek naar de toegenomen perceptie van woninginbraak zijn de databestanden van de 

Rotterdamse Veiligheidsmonitor van 2011 en 2013 aan elkaar gekoppeld. Vanaf 2008 tot 2012 was 

deze Veiligheidsmonitor aangesloten bij de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor (IVM). In 2013 

heeft Rotterdam besloten niet meer mee te doen aan de IVM, omdat de IVM had besloten niet meer 

telefonisch te enquêteren. Doordat Rotterdam in 2013 niet meer meedeed aan de IVM kon de 

vragenlijst ook aangepast worden. Hierdoor zijn niet alle items meer even vergelijkbaar tussen 2011 

en 2013 (Gemeente Rotterdam, 2014).  

Het totaal aantal respondenten dat de Veiligheidsmonitor van 2011 en 2013 heeft ingevuld bedraagt 

30.425. Door het grote aantal missende waarden op de afhankelijke variabele (17,2%) en missende 

waarden op andere variabelen is het uiteindelijke aantal respondenten dat meegenomen wordt in 

de analyses 25.091. Uit een Missing Value Analysis bleek dat de missende waarden op de 

afhankelijke variabele niet at random waren: lager opgeleiden, huiseigenaren, mannen en 

slachtoffers van (poging tot) woninginbraak hebben significant vaker een geldig antwoord gegeven 

dan hoger opgeleiden, huurders, vrouwen en niet-slachtoffers.  

De data worden geanalyseerd met multilevel regressieanalyse. Hierbij zijn de respondenten genest 

in buurt/jaar combinaties. We houden hierbij de buurtindeling van de Veiligheidsmonitor 2011 en 

2013 aan (dit is inclusief de buurt Rozenburg).  

 

Afhankelijke variabele: 

De afhankelijke variabele is in hoeverre respondenten aangeven of inbraak in woningen vaak 

voorkomt in hun buurt. In beide jaren worden respondenten gevraagd of ze voor een serie 

misdrijven (plus vervelende voorvallen in 2011) kunnen aangeven of dit (1) vaak, (2) soms of (3) 

(bijna) nooit voorkomt in de eigen buurt. De antwoordcategorieën zijn omgekeerd zodat er een 

schaal ontstaat van (0) inbraak in woningen komt (bijna) nooit voor tot (2) inbraak in woningen komt 

vaak voor. 

 

Onafhankelijke variabelen: 

Als onafhankelijke variabele nemen we allereerst het jaar waarin het interview gehouden is mee (0 

=2011, 1 = 2013). Vervolgens nemen we zowel direct als indirect slachtofferschap op. Direct 

slachtofferschap houdt in of respondenten in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van 

poging tot inbraak of van inbraak. Zowel in 2011 als in 2013 is eerst gevraagd of respondenten 

slachtoffer waren geweest in de afgelopen vijf jaar. Aan degenen die bevestigend antwoordden, is 

vervolgens in 2011 gevraagd wanneer de laatste keer was en wanneer de voorlaatste keer was. 

Uiteindelijk is aan hen die antwoordden dat de laatste keer nog dit jaar (2011) of vorig jaar (2010) 

was gevraagd hoe vaak ze slachtoffer van dit misdrijf waren geweest in de afgelopen 12 maanden. In 

2013 is direct na de vraag of men in de afgelopen vijf jaar slachtoffer was geweest aan hen die 

bevestigend hadden geantwoord gevraagd of ze ook in de afgelopen 12 maanden slachtoffer waren 
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geweest. Zo ja, dan volgde de vraag hoe vaak dat in de afgelopen 12 maanden is gebeurd. In beide 

jaren is dus de vraag gesteld hoe vaak respondenten slachtoffer zijn geweest in de afgelopen 12 

maanden, maar de routing ernaartoe is verschillend in beide jaren. Op grond van deze laatste vraag 

is een variabele gemaakt met de antwoordcategorieën: (0) slachtoffer van (poging tot) inbraak in de 

afgelopen 12 maanden en (1) geen slachtoffer van (poging tot) inbraak in de afgelopen 12 maanden. 

Indirect slachtofferschap is geoperationaliseerd door het totaal aantal gemelde slachtofferschap van 

inbraak en poging tot inbraak in de enquête te extrapoleren naar het totaal aantal bewoonde 

adressen per buurt. Vervolgens zijn deze absolute cijfers omgerekend naar het aantal keer 

slachtofferschap per 1.000 bewoonde adressen (per 1 januari 2011 respectievelijk 1 januari 2013) 

per buurt. Daarnaast zijn de geregistreerde politiegegevens over diefstal/inbraak in woningen per 

buurt toegevoegd. Dit zijn de gemiddelde cijfers van de jaren 2010 en 2011 en 2012 en 2013. Deze 

absolute cijfers zijn omgerekend naar relatieve cijfers per 1.000 bewoonde adressen in de buurt (per 

1 januari 2011 respectievelijk 1 januari 2013). Deze gegevens zijn verkregen via de website 

rotterdam.buurtmonitor.nl.  

Verder zijn geslacht (0= man, 1 = vrouw), leeftijd (0 = 15 jaar) en woningbezit (0 = koopwoning, 1 = 

missende waarden, 2 = huurwoning) meegenomen in de analyse. Ook hoogst genoten opleiding die 

afgerond is met een diploma is opgenomen. In 2011 en 2013 waren de antwoordcategorieën op 

deze vraag verschillend. In onze analyse gebruiken we de volgende categorisering van 

opleidingsniveaus (gemeten naar de hoogst genoten schoolopleiding die met een diploma is 

afgerond). 

(0) Geen onderwijs of alleen basisonderwijs 

(1) LBO + MAVO/VMBO/VBO 

(2) MULO + MMS + HAVO + VWO, HBS, Lyceum, athenaeum, gymnasium 

(3) MBO 

(4) HBO + WO 

(5) Missende waarden14 

Verder zijn de wijze van interviewen meegenomen (telefonisch, schriftelijk en via internet), de taal 

waarin het interview is afgelegd (Nederlands, Engels, Marokkaans-Arabisch, Turks, Kaapverdiaans-

Portugees, Arabisch en een andere taal (Vanwege de lage aantallen is Arabisch samengevoegd met 

andere taal)) en de etniciteit van de respondent volgens de steekproeftrekking (Surinaams, 

Antilliaans, Kaapverdiaans, Turks, Marokkaans, overig niet-Westers, overig Westers en Nederlands).  

Op buurtniveau is vervolgens het percentage lage inkomens uit 2011 meegenomen. Dit percentage 

is alleen beschikbaar tot 2011. Het percentage houdt in het percentage huishoudens met een 

gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen waarmee het de onderste 40% (tot €16.600) 

van de Nederlandse inkomensverdeling behoort (rotterdam.buurtmonitor.nl).  Verder zijn het 

percentage niet-Westerse allochtonen, het percentage Westerse allochtonen (hierbij zijn 

allochtonen uit de Europese Unie en overige Westerse allochtonen samengevoegd) per 1 januari 

2011 en 2013, het percentage jongeren (van 18-22 jaar), het percentage eenpersoonshuishoudens 

(alleenstaanden) op het totaal aantal huishoudens per buurt en het percentage adressen waarop  

                                                           
14 Aan de variabelen woningbezit en opleiding is een categorie ‘missende waarden’ toegevoegd om het aantal 

respondenten dat anders niet opgenomen konden worden in de analyses te beperken. 
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korter dan 2 jaar is gewoond op het totaal aantal bewoonde adressen per 1 januari 2011 en 2013 

meegenomen. 

 

Hondenpoep 

 

Data 

Voor het onderzoek naar de toegenomen perceptie van hondenpoep is gebruikgemaakt van 

dezelfde data als voor het onderzoek naar de toegenomen perceptie van woninginbraak. Het 

uiteindelijke aantal respondenten dat meegenomen wordt in de analyses bedraagt 29.402. Net als 

voor de analyses over woninginbraak houden we de buurtindeling van de Veiligheidsmonitor 2011 

en 2013 aan voor de analyses. 

 

Afhankelijke variabele: 

De afhankelijke variabele is in hoeverre respondenten aangeven of hondenpoep vaak voorkomt in 

hun buurt. In beide jaren worden respondenten gevraagd of ze voor een serie vervelende voorvallen 

kunnen aangeven of dit (1) vaak, (2) soms of (3) (bijna) nooit voorkomt in de eigen buurt15. De 

antwoordcategorieën zijn omgekeerd zodat er een schaal ontstaat van (0) hondenpoep komt (bijna) 

nooit voor tot (2) hondenpoep komt vaak voor. 

 

Onafhankelijke variabelen: 

Als onafhankelijke variabele nemen we allereerst het jaar waarin het interview gehouden is mee (0 

=2011, 1 = 2013). Vervolgens nemen we de meldingen over hondenpoep op. Dit zijn meldingen die 

bij de Gemeente Rotterdam binnenkomen over hondenpoep op straat en over overlast in een 

hondenuitlaatzone. Deze gegevens waren beschikbaar per buurt en per jaar (2011 en 2013). Ze zijn 

beschikbaar gesteld door de afdeling Stadsbeheer van de Gemeente Rotterdam. Vanwege de sterke 

correlatie tussen beide soorten meldingen is ervoor gekozen om het gemiddelde van de beide 

meldingen op te nemen in de analyse. 

Andere individuele onafhankelijke variabelen zijn geslacht (0= man, 1 = vrouw), leeftijd (0 = 15 jaar), 

woningbezit (0 = koopwoning, 1 = missende waarden, 2 = huurwoning) en het verrichten van 

betaalde arbeid (0 = ja, 1 = wil niet zeggen/ missende waarden, 2 = nee). Verder is ook hoogst 

genoten opleiding die afgerond is met een diploma opgenomen. In 2011 en 2013 waren de 

antwoordcategorieën op deze vraag verschillend. In onze analyse gebruiken we de volgende 

categorisering van opleidingsniveaus (gemeten naar de hoogst genoten schoolopleiding die met een 

diploma is afgerond). 

                                                           
15 De volgorde van de items is veranderd in 2013 ten opzichte van 2011. In 2013 staat hondenpoep als eerste 
item in een serie items over vervelende voorvallen in de buitenruimte, terwijl hondenpoep in 2011 ongeveer 
in het midden staat in de serie over vervelende voorvallen en misdrijven. We hebben een factoranalyse 
uitgevoerd over al deze items. Uit de factoranalyse van 2013 bleek het item hondenpoep minder goed te laden 
op de dimensie van al deze items dan in 2011. In 2013 bleek hondenpoep meer op zichzelf te staan dan in 
2011. Een verklaring hiervoor kan de veranderde volgorde van items zijn. De toegenomen perceptie van 
hondenpoep zou ook met deze verandering te maken kunnen hebben.  
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(0) Geen onderwijs of alleen basisonderwijs 

(1) LBO + MAVO/VMBO/VBO 

(2) MULO + MMS + HAVO + VWO, HBS, Lyceum, athenaeum, gymnasium 

(3) MBO 

(4) HBO + WO 

(5) Missende waarden16 

Verder zijn de wijze van interviewen meegenomen (telefonisch, schriftelijk en via internet), de taal 

waarin het interview is afgelegd (Nederlands, Engels, Marokkaans-Arabisch, Turks, Kaapverdiaans-

Portugees, Arabisch en een andere taal (Vanwege de lage aantallen is Arabisch samengevoegd met 

andere taal)) en de etniciteit van de respondent volgens de steekproeftrekking (Surinaams, 

Antilliaans, Kaapverdiaans, Turks, Marokkaans, overig niet-Westers, overig Westers en Nederlands).  

Op buurtniveau is vervolgens het percentage lage inkomens uit 2011 meegenomen. Dit percentage 

is alleen beschikbaar tot 2011. Het percentage houdt in het percentage huishoudens met een 

gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen waarmee het tot de onderste 40 procent (tot 

€16.600) van de Nederlandse inkomensverdeling behoort (rotterdam.buurtmonitor.nl).  

Daarnaast zijn op buurtniveau het percentage niet-Westerse allochtonen meegenomen en het 

percentage Westerse allochtonen (hierbij zijn allochtonen uit de Europese Unie en overige Westerse 

allochtonen samengevoegd) per 1 januari 2011 en 2013 en het percentage adressen waarop korter 

dan 2 jaar is gewoond op het totaal aantal bewoonde adressen per 1 januari 2011 en 2013. 

 

Ontwikkeling onveiligheidsgevoelens 2007-2013 

 

Data 

Voor het onderzoek naar de ontwikkeling van onveiligheidsgevoelens tussen 2007 en 2013 zijn de 

Rotterdamse Veiligheidsmonitors van 2007, 2008, 2009, 2011 en 2013 aan elkaar gekoppeld. Het 

totaal aantal respondenten dat aan deze enquêtes heeft deelgenomen is 69.559. Het uiteindelijke 

aantal respondenten dat meegenomen wordt in de analyses bedraagt 65.333.  

Voor de analyses zijn buurt-jaarcombinaties gemaakt. Hierbij is gebruikgemaakt van de buurtindeling 

van het CBS17. 

 

Afhankelijke variabele: 

De afhankelijke variabele onveiligheidsgevoelens is gemeten via een twee-trapsvraag. Eerst is aan de 

respondenten gevraagd of ze zicht ooit onveilig voelen in hun eigen buurt. Wanneer respondenten 

bevestigend antwoordden, werd hen gevraagd in welke mate zij zich onveilig voelden. 

Respondenten konden daarbij kiezen uit (1) vaak, (2) soms of (3) zelden. In 2007 waren bovendien 

                                                           
16 Aan de variabelen woningbezit, verrichten van betaald werk en opleiding is een categorie ‘missende 

waarden’ toegevoegd om het aantal respondenten dat anders niet opgenomen konden worden in de analyses 

te beperken. 

17 In het databestand van 2007 was deze indeling niet beschikbaar. Op basis van de postcode is deze indeling 
gekoppeld aan het bestand van 2007. 
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de antwoordcategorieën altijd en regelmatig toegevoegd. We hebben ervoor gekozen om de 

antwoordcategorieën vaak en altijd samen te nemen en soms en regelmatig18. Degenen die op de 

eerste vraag hadden geantwoord dat ze zich niet onveilig voelden zijn gecodeerd als (0) nooit. We 

hebben ervoor gekozen om de schaal om te draaien tot (0) nooit naar (3) vaak/altijd.   

Onafhankelijke variabelen: 

Als onafhankelijke variabele nemen we allereerst het jaar waarin het interview gehouden is mee. 

Het jaar 2007 is daarbij de referentiecategorie. Vervolgens nemen we het aantal misdrijven op. Deze 

gegevens zijn verkregen via de Gemeente Rotterdam, afdeling Dienst Veiligheid. Het betreft het 

aantal gemelde misdrijven bij de politie. Deze gegevens zijn ook opgenomen als objectieve gegevens 

in het Wijkprofiel. De absolute aantallen misdrijven zijn omgezet naar het aantal misdrijven per 

1.000 inwoners per buurt. 

Daarnaast nemen we slachtofferschap als belangrijke onafhankelijke variabele op. In alle jaren is 

eerst gevraagd of respondenten slachtoffer waren geweest in de afgelopen vijf jaar. Aan degenen 

die bevestigend antwoordden, is vervolgens van 2008 tot 2011 gevraagd wanneer de laatste keer 

was en wanneer de voorlaatste keer was. Op basis van de interviewdatum is berekend of de laatste 

keer slachtofferschap binnen 12 maanden was. In 2007 en 2013 is direct na de vraag of men in de 

afgelopen vijf jaar slachtoffer was geweest aan hen die bevestigend hadden geantwoord gevraagd of 

ze ook in de afgelopen 12 maanden slachtoffer waren geweest. We hebben ervoor gekozen om 

slachtofferschap per type delict mee te nemen. Daarbij hebben we onderscheid gemaakt tussen 

geweldsdelicten (slachtofferschap van tasjesroof met geweld, bedreiging en mishandeling) inbraak 

(slachtofferschap van inbraak en poging tot inbraak), vermogensdelicten (slachtofferschap van 

tasjesroof zonder geweld, fietsdiefstal, autodiefstal, diefstal uit auto, diefstal/beschadiging vanaf 

auto en overige diefstal) en overige delicten (slachtofferschap van moedwillige vernieling of 

beschadiging, aanrijding waarbij de ander doorreed en aanrijding waarbij de ander niet doorreed).   

Andere individuele onafhankelijke variabelen zijn geslacht (0 = man, 1 =  vrouw), leeftijd (0 = 15 

jaar)en leeftijd in het kwadraat, huishoudensamenstelling (0 = meerdere mensen in het huishouden, 

1 = alleenstaand), etniciteit uit de steekproef (Surinaams, Antilliaans, Turks, Marokkaans, overig en 

Nederlands), wijze van interviewen (0 = telefonisch, 1 = overig) en het verrichten van betaalde 

arbeid (0 = geen betaald werk, 1 = verricht betaald werk). Verder is ook de hoogst genoten opleiding 

die afgerond is met een diploma opgenomen. De antwoordcategorieën op deze vraag waren 

verschillend tussen 2007 en 2013. In onze analyse gebruiken we de volgende categorisering van 

opleidingsniveaus (gemeten naar de hoogst genoten schoolopleiding die met een diploma is 

afgerond). 

(0) Geen onderwijs of alleen basisonderwijs 

(1) LBO + MAVO/VMBO/VBO 

(2) MULO + MMS + HAVO + VWO, HBS, Lyceum, athenaeum, gymnasium 

(3) MBO 

(4) HBO + WO 

                                                           
18 Er is gekozen om soms en regelmatig samen te nemen, omdat deze allebei als middelste antwoordcategorie 
gepresenteerd zijn aan de respondent. Bovendien bleek dat de verdeling van de antwoorden ongeveer gelijk 
waren voor deze twee categorieën. 
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(5) Missende waarden19 

Daarnaast zijn op buurtniveau het percentage niet-Westerse allochtonen meegenomen en het 

percentage Westerse allochtonen (hierbij zijn allochtonen uit de Europese Unie en overige Westerse 

allochtonen samengevoegd) en het percentage adressen waarop korter dan 2 jaar is gewoond op 

het totaal aantal bewoonde adressen per 1 januari 2007 tot en met 2013. Verder is het percentage 

werkzoekenden op de beroepsbevolking (18-65 jaar) per jaar en buurt berekend. Vervolgens is het 

verschilpercentage berekend tussen twee jaren. Al deze gegevens op buurtniveau zijn afkomstig van 

de website rotterdam.buurtmonitor.nl. Tot slot is het percentage migranten uit Midden- en Oost-

Europa20 dat na de toetreding van het betreffende land tot de Europese Unie zich gevestigd heeft in 

een buurt opgenomen in de analyse. Deze gegevens zijn afkomstig van de afdeling Onderzoek en 

Business Intelligence (OBI) van de gemeente Rotterdam.  

 

 

  

                                                           
19 Aan de variabelen slachtofferschap en opleiding is een categorie ‘missende waarden’ toegevoegd om het 

aantal respondenten dat anders niet opgenomen konden worden in de analyses te beperken. 

20 Hieronder verstaan wij de volgende landen: Polen, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Litouwen, Estland, 
Slovenië, Letland, voormalig Tsjecho-Slowakije, Slowakije en Tsjechië. 
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Bijlage 3: representativiteitsanalyses 

 

Woninginbraak 

Tabel 1: Vergelijking steekproef en populatie (vanaf 18 jaar), kolompercentages 
 2011 2013 
 Enquête Populatie Enquête Populatie 

Etniciteit     
   Surinaams 8,8 8,5 8,8 8,5 
   Antilliaans 2,2 3,2 2,7 3,3 
   Kaapverdiaans 2,4 2,4 2,5 2,5 
   Turks 6,1 6,9 6,6 7,0 
   Marokkaans 3,0 5,0 3,7 5,3 
   Overig niet- Westers 6,9 7,0 6,6 7,3 
   Autochtoon 61,4 55,4 59,0 54,0 
  Overig Westers 9,2 11,6 10,0 12,0 
Χ2 (df) 289,3(7) *** 175,9(7) *** 
Geslacht     
   Man 48,2 48,7 46,6 48,7 
   Vrouw 51,8 51,3 53,4 51,3 
Χ2 (df) 1,4(1) 21,5(1) *** 
Leeftijd     
   18-22 5,1 9,0 3,8 8,8 
   23-54 54,9 59,4 54,4 59,2 
   55-64 18,9 14,0 19,1 13,6 
   65-57 4,4 2,9 5,3 3,7 
   68-79 12,0 9,3 12,2 9,4 
   80 en ouder 4,7 5,4 4,2 5,3 
Χ2 (df) 676,5(5) *** 854,9(5) *** 

***: p<0.001; **: p<0.01; *: p<0.05, ~: p<0.100; Bron: Veiligheidsenquête 2011 en 2013 en 
rotterdam.buurtmonitor.nl 

 

Uit tabel 1 is af te lezen dat de data in 2011 niet representatief zijn voor de Rotterdamse populatie 

wat betreft etniciteit en leeftijd. Dit houdt in dat autochtonen en ouderen (vanaf 55 jaar tot 89 jaar) 

oververtegenwoordigd zijn. Ook in 2013 zijn deze bevolkingscategorieën oververtegenwoordigd. 

Daarnaast blijken dan ook vrouwen oververtegenwoordigd te zijn. 

Uit tabel 2 blijkt dat in beide jaren buurten met een hoger percentage Westerse allochtonen, niet-

Westerse allochtonen en buurten met een hoog percentage lage inkomens ondervertegenwoordigd 

zijn in de data. 

 

Tabel 2: Vergelijking steekproef en populatie (vanaf 18 jaar), gemiddelden van de buurten die in de 

steekproef te vinden waren 

 2011 2013 
 Enquête Populatie Enquête Populatie 

Percentage Westerse allochtonen 10,8 11,1 11,4 11,6 
T-toets (df) -10,8 (12333) *** -8,1 (11948)*** 
Percentage niet-Westerse allochtonen 34,3 36,3 35,4 36,8 
T-toets (df) -11,4 (12333) *** -7,7 (11948) *** 
Percentage lage inkomens 48,3 50,7 48,4 50,6 
T-toets (df) -18,5 (12333) *** -16,1 (11948) *** 

***: p<0.001; **: p<0.01; *: p<0.05, ~: p<0.100; Bron: Veiligheidsenquête 2011 en 2013 en 
rotterdam.buurtmonitor.nl 
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Hondenpoep 

 

Tabel 3: Vergelijking steekproef en populatie (vanaf 18 jaar), kolompercentages 

 2011 2013 
 Enquête Populatie Enquête Populatie 

Etniciteit     
   Surinaams 8,9 8,5 9,0 8,5 
   Antilliaans 2,5 3,2 2,9 3,3 
   Kaapverdiaans 2,3 2,4 2,4 2,5 
   Turks 5,7 6,9 6,3 7,0 
   Marokkaans 3,0 5,0 3,7 5,3 
   Overig niet- Westers 7,1 7,0 7,1 7,3 
   Autochtoon 61,3 55,4 58,4 54,0 
  Overig Westers 9,4 11,6 10,2 12,0 
Χ2 (df) 340,1(7) *** 171,4(7) *** 
Geslacht     
   Man 47,0 48,7 46,2 48,7 
   Vrouw 53,0 51,3 53,8 51,3 
Χ2 (df) 17,5(1)*** 34,6(1) *** 
Leeftijd     
   18-22 5,2 9,0 3,8 8,8 
   23-54 55,2 59,4 55,5 59,2 
   55-64 18,5 14,0 18,9 13,6 
   65-57 4,4 2,9 5,3 3,7 
   68-79 12,0 9,3 12,2 9,4 
   80 en ouder 4,8 5,4 4,4 5,3 
Χ2 (df) 736,0(5) *** 945,2(5) *** 

***: p<0.001; **: p<0.01; *: p<0.05, ~: p<0.100; Bron: Veiligheidsenquête 2011 en 2013 en 
rotterdam.buurtmonitor.nl 

 

Uit tabel 3 is af te lezen dat de data in 2011 en 2013 niet representatief zijn voor de Rotterdamse 

populatie wat betreft etniciteit, leeftijd en geslacht. Dit houdt in dat autochtonen, ouderen (vanaf 55 

jaar tot 89 jaar) en vrouwen oververtegenwoordigd zijn in beide jaren. 

Uit tabel 4 blijkt dat in beide jaren buurten met een hoger percentage Westerse allochtonen, niet-

Westerse allochtonen en buurten met een hoog percentage lage inkomens ondervertegenwoordigd 

zijn in de data. 

 

Tabel 4: Vergelijking steekproef en populatie (vanaf 18 jaar), gemiddelden van de buurten die in de 

steekproef te vinden waren 

 2011 2013 
 Enquête Populatie Enquête Populatie 

Percentage Westerse allochtonen 11,0 11,1 11,5 11,6 
T-toets (df) -7,3 (14841) *** -5,3 (13646)*** 
Percentage niet-Westerse allochtonen 34,8 36,3 35,9 36,8 
T-toets (df) -9,5 (14841) *** -5,2 (13646) *** 
Percentage lage inkomens 48,5 50,7 48,7 50,6 
T-toets (df) -2,2 (14841) *** -14,9 (13646) *** 

***: p<0.001; **: p<0.01; *: p<0.05, ~: p<0.100; Bron: Veiligheidsenquête 2011 en 2013 en  
rotterdam.buurtmonitor.nl 
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Ontwikkeling onveiligheidsgevoelens 

 

Tabel 5: Vergelijking enquête (en.) en populatie (pop.) (vanaf 18 jaar), kolompercentages 

 2007 2008 2009 2011 2013 
 En. Pop. En. Pop. En. Pop. En. Pop. En. Pop. 
Etniciteit           
   Surinaams 8,6 8,4 8,5 8,5 7,6 8,6 8,8 8,5 8,8 8,5 
   Antilliaans 3,0 2,8 2,8 2,9 2,6 3,0 2,5 3,2 2,9 3,3 
   Turks 7,1 6,5 6,7 6,7 6,1 6,8 5,5 6,9 6,1 7,0 
  Marokkaans 5,0 4,8 4,4 4,9 3,8 4,9 2,8 5,0 3,5 5,3 
   Overig 11,1 19,1 21,2 19,5 22,4 20,1 19,3 21,0 19,6 21,8 
   Autochtoon 65,2 58,4 56,6 57,6 57,4 56,7 61,1 55,4 59,1 54,0 
Χ2 (df) 426,0(5) *** 25,1(5) *** 103,6(5) *** 315,9(5) *** 197,5(5) *** 
Geslacht           
   Man 41,3 48,3 46,8 48,4 46,3 48,5 46,9 48,7 46,4 48,7 
   Vrouw 58,7 51,7 53,2 51,7 53,7 51,5 53,1 51,3 53,6 51,3 
Χ2 (df) 196,0(1) *** 11,2(1) ** 28,4(1) *** 18,6(1) *** 27,3(1) *** 
Leeftijd           
   18-22 3,7 8,8 6,2 8,8 5,4 9,0 5,3 9,0 3,8 8,8 
   23-54 50,0 59,8 57,9 59,7 59,0 59,6 54,6 59,4 54,9 59,2 
   55-64 17,0 13,2 17,6 13,4 17,5 13,5 18,6 14,0 18,6 13,6 
   65-57 4,7 3,0 3,5 3,0 3,8 2,9 4,4 2,9 5,4 3,7 
   68-79 17,0 9,7 10,7 9,6 10,6 9,6 12,2 9,3 12,7 9,4 
   80 en ouder 7,6 5,5 4,0 5,4 3,6 5,4 5,0 5,4 4,7 5,3 
Χ2 (df) 1284,2(5) *** 314,4(5) *** 506,0(5) *** 747,1(5) *** 941,1(5) *** 

***: p<0.001; **: p<0.01; *: p<0.05, ~: p<0.100; Bron: Veiligheidsenquête 2007 t/m 2013 en 
rotterdam.buurtmonitor.nl 
 

Zoals in tabel 1 te zien is, was de Veiligheidsmonitor van 2007 tot en met 2013 niet representatief 

voor de stad Rotterdam wat betreft etniciteit, geslacht en leeftijd. In alle jaren waren vrouwen en 

ouderen (van 55 jaar tot 79 jaar) oververtegenwoordigd in de data. Voor etniciteit verschilde het per 

jaar welke groep oververtegenwoordigd was. In alle jaren waren de autochtonen 

oververtegenwoordigd, behalve in 2008. Daarnaast was de groep ‘overig’ in elk jaar 

ondervertegenwoordigd, behalve in 2008 en 2009. De andere groepen waren over het algemeen 

vaker onder- dan oververtegenwoordigd.   

 

Uit tabel 2 blijkt dat de Veiligheidsmonitoren ook niet representatief waren wat betreft de indeling 

in buurten. De tabel geeft weer op welke buurtkenmerken de data niet representatief waren. Zo 

blijkt dat de buurten met een hoog aantal misdrijven per 1.000 inwoners en een hoog percentage 

Westerse allochtonen in alle jaren oververtegenwoordigd waren. De buurten met een hoog 

percentage niet-Westerse allochtonen waren in 2007 oververtegenwoordigd, maar vanaf 2009 

ondervertegenwoordigd. De buurten met een hoog percentage migranten uit Midden- en Oost-

Europa die na de toetreding van het herkomstland in de Europese Unie zich in Rotterdam vestigden 

was in 2008 licht oververtegenwoordigd, maar vanaf 2009 ondervertegenwoordigd. Ten slotte blijkt 

dat de buurten met een hoog percentage werklozen elk jaar ondervertegenwoordigd waren. 
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Tabel 6: Vergelijking enquête (en.) en populatie (pop.) (vanaf 18 jaar), gemiddelden van de buurten die in de 

steekproef te vinden waren 

 2007 2008 2009 2011 2013 
 En. Pop. En. Pop. En. Pop. En. Pop. En. Pop. 

Misdrijven 
per 1000 
inwoners 141,1 122,1 139,7 125,6 132,1 118,8 123,7 112,8 113,1 104,6 
T-toets (df) 10,0 (9950) 

*** 
8,6 (11738) 

*** 
9,8 (14141)  

*** 
9,1 (14416) 

*** 
6,8 (13149) 

*** 
Percentage 
Westerse 
allochtonen 10,3 10,0 10,5 10,3 10,8 10,5 11,3 11,1 11,7 11,6 
T-toets (df) 10,2 (9950) 

*** 
9,6 (11738) 

*** 
12,0 (14141) 

*** 
5,3 (14416) *** 2,1 (13149)* 

Percentage 
niet-
Westerse 
allochtonen 35,8 35,1 35,5 35,5 35,1 36,2 34,3 36,3 35,3 36,8 
T-toets (df) 3,3 (9950) 

** 
-0,2 (11738) -7,2 (14141) 

*** 
-12,0 (14416) 

*** 
-8,6 (13149) *** 

Percentage 
MOE-
landers na 
toetreding 0,3 0,2 0,5 0,4 0,7 0,7 1,1 1,2 1,6 1,7 
T-toets (df) 1,5 (9950) 2,2 (11738) 

* 
-2,6 (14141) 

* 
      -6,0 (14416) 

*** 
-6,6 (13149) 

*** 
Percentage 
werklozen 9,7 9,8 8,7 9,0 7,2 7,6 7,9 8,3 10,1 10,5 
T-toets (df) -2,7 (9950) 

** 
-6,1 (11738) 

*** 
-11,3 (14141) 

*** 
-13,6 (14416) 

*** 
-9,5 (13149) *** 

***: p<0.001; **: p<0.01; *: p<0.05, ~: p<0.100; Bron: Veiligheidsenquête 2007 t/m 2013, gegevens ter 
beschikking gesteld door afdeling Veiligheid van de gemeente Rotterdam en rotterdam.buurtmonitor.nl 

 

 

 

 


