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bijLAgen hoofdstuk 6

bijlage 6.1. Vragenlijst  

onderzoek Vernieuwde f-buurt

survey the new f-buurt

* This Questionnaire is also available in English, see the second set of papers

Waarom deze vragenlijst? De Universiteit van Amsterdam legt aan bewoners 
van de vernieuwde F-buurt (Florijn/ Fleerde/ Frissenstein) een schriftelijke 
vragenlijst voor, en ook aan u. De vragen gaan over uw verwachtingen ten 
aanzien van de buurt, uw ervaringen met  leefbaarheid, uw tevredenheid 
met voorzieningen en uw contacten met bewoners van de nieuwbouw en de 
bestaande bouw.  

Wie moet de vragenlijst invullen? De vragenlijst kan worden ingevuld 
door het hoofd van het huishouden of door de partner. U mag de vragen ook 
samen invullen. 

Hoeveel tijd kost het? Het invullen van deze vragenlijst kost ongeveer 15 
minuten. NB:  U hoeft slechts 1 vragenlijst in de door u gekozen taal in te 
vullen en te retourneren. 

Wat wordt er met mijn antwoorden gedaan?  Uw antwoorden zullen 
anoniem worden verwerkt. De vragenlijsten zullen na verwerking vernietigd 
worden.

Per vraag dient u slechts 1 hokje aan te kruisen, tenzij anders wordt vermeld.

Voor vragen over dit onderzoek kunt u zich richten tot Lex Veldboer, tel. 
020-5252257/ a.p.m.veldboer@uva.nl

bIjlagen
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de buurt

tot uw buurt worden gerekend Florijn, Fleerde en Frissenstein. 
Op de onderstaande kaart is het gebied te zien tussen Bijlmerdreef, 
Dolingadreef, Gooiseweg en het Strandvlietpad.Tot uw buurt worden gerekend Florijn, Fleerde en Frissenstein.  

 Op de onderstaande kaart is het gebied te zien tussen Bijlmerdreef, Dolingadreef, Gooiseweg en het Strandvlietpad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOK 1. WOONGESCHIEDENIS 
1 Waar woonde u voordat u in deze buurt kwam wonen?  

 1 in dezelfde buurt (F-buurt)  
 2 In een ander deel van de Bijlmermeer  
 3 in een ander deel van Amsterdam-Zuidoost  
 4 in Amsterdam, in één van de overige stadsdelen  
 5 in de omgeving van Amsterdam  
 6 elders in Nederland  
 7 in het buitenland  
  
 

2 Wat was het type woning waar u hiervoor in woonde?  

 1 sociale huurwoning (woningbouwvereniging) 
 2 particuliere huurwoning  
 3 koopwoning  
 4 inwonend bij ouders  
 5 studentenhuis/ op kamers  
 6 anders, namelijk   ______________  
 

bLok 1. woongeschiedenis
1 Waar woonde u voordat u in deze buurt kwam wonen?
¨ 1 in dezelfde buurt (F-buurt) 
¨ 2 In een ander deel van de Bijlmermeer
¨ 3 in een ander deel van Amsterdam-Zuidoost
¨ 4 in Amsterdam, in één van de overige stadsdelen
¨ 5 in de omgeving van Amsterdam
¨ 6 elders in Nederland
¨ 7 in het buitenland

2 Wat was het type woning waar u hiervoor in woonde?
¨ 1 sociale huurwoning (woningbouwvereniging)
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¨ 2 particuliere huurwoning
¨ 3 koopwoning
¨ 4 inwonend bij ouders
¨ 5 studentenhuis/ op kamers
¨ 6 anders, namelijk __________________ 

3 Hoeveel jaar woont u in uw huidige buurt?

 
4 Hoeveel jaar woont u in uw huidige woning?

5 In welk type woning woont u nu?
¨ 1 sociale huurwoning  (woningbouwvereniging)
¨ 2 atelierwoning
¨ 3 particuliere huurwoning
¨ 4 koopwoning

6 Om welke reden bent u naar de F-buurt verhuisd? (u mag meer dan 1 
antwoord aankruisen)

¨ 1
Omstandigheden in werk, studie of 
huishouden ¨ 9 Aantrekkelijk profiel nieuwe F-buurt

¨ 2 Sloop of renovatie van vorige woning ¨ 10
Aantrekkelijke variatie in 
bevolkingssamenstelling

¨ 3 Onprettige sfeer in de vorige buurt ¨ 11 Aantrekkelijk winkelaanbod

¨ 4
Wilde weg uit de binnenstad en in 
een buitenwijk wonen ¨ 12

Aanwezigheid van scholen in de 
buurt

¨ 5
Wilde weg uit een andere plaats en 
in Amsterdam wonen ¨ 13

Aanwezigheid (speel)voorzieningen 
voor kinderen

¨ 6
Wilde in dezelfde buurt blijven 
wonen ¨ 14 Aanwezigheid Sportmogelijkheden

¨ 7 Gunstige aankoopprijs ¨ 15
Anders, namelijk 
__________________

¨ 8 type woning ¨ 16 Weet ik niet
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bLok 2. buurtVoorzieningen
 

7 Door de nabijheid van de Amsterdamse Poort en de Arena-boulevard heeft 
de F-buurt weinig eigen voorzieningen en ontmoetingspunten. Welke 
voorzieningen ( bijvoorbeeld winkelaanbod, voorzieningen voor kinderen, 
jongeren of  ouderen) mist u in de buurt? Hoe gewenst zijn die voorzieningen?

Zeer gewenst Redelijk gewenst Enigszins gewenst
1.
2.
3.
4. 

8 Welke huidige vrijetijdsvoorzieningen in de F-buurt en de directe omgeving 
(Amsterdamse Poort, Arena Boulevard) zij voor u belangrijk? (u kunt meer 
dan 1 antwoord aankruisen)

(zeer) 
onbe-
langrijk

Niet be-
langrijk, 
niet on-
belangrijk

Belang- 
rijk

Zeer 
belang-
rijk

weet 
niet

Stadion Amsterdam 
Arena

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Bioscoop Arena (Pathe) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Arena Boulevard ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Villa Arena ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Heineken Music Hall ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Bibliotheek ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Wijk-en buurtcentra ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Kledingwinkels ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Winkels met luxe 
artikelen

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Broodjeszaken/ snackbars ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

trendy restaurants/ cafes ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Shopperhal ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Bijlmerpark ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Speelgelegenheden voor 
kinderen

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Sportpark Strandvliet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Golfbaan  
(Amsterdamse club)

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Anders, namelijk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
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9 Heeft u kinderen die op de basisschool zitten?
¨ 1 Nee
¨ 2 Ja, op een basisschool in de F-buurt
¨ 3 Ja, op een basisschool in een ander deel van de Bijlmermeer
¨ 4 Ja, op een basisschool in een ander deel van Amsterdam-Zuidoost
¨ 5 Ja, op een basisschool buiten Amsterdam-Zuidoost

bLok 3. buurt ALgemeen

10 Wat vindt u van de combinatie van koop- en huurwoningen in de F-buurt?
¨ 1 Precies goed
¨ 2 te veel koop
¨ 3 te veel huur

 
11 De volgende uitspraken gaan over de buurt waarin u woont. Kunt u voor elke 

uitspraak aangeven in welke mate u het er mee eens bent?

helemaal 
mee eens

mee 
eens

niet mee 
eens, 
niet mee 
oneens

mee 
oneens

helemaal 
mee 
oneens

weet ik 
niet

De mensen in deze 
buurt kennen elkaar 
nauwelijks.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

De mensen in deze 
buurt gaan op een 
prettige manier met 
elkaar om.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Ik woon in een 
(gezellige) buurt waar 
veel saamhorigheid is.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Ik voel me thuis bij 
de mensen die in deze 
buurt wonen.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
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bLok 4. contActen in de buurt

 
Nu volgt een aantal vragen over uw contacten met mensen die ook in de 
F-buurt wonen.
Met de buurt wordt bedoeld: Florijn + Fleerde + Frissenstein (zie kaart en 
beschrijving op blz.1). 
Onder een contact wordt verstaan: 1 keer of vaker in het afgelopen half jaar 
met iemand een praatje hebben gemaakt
mrInstruction

12 Met hoeveel mensen in de F-buurt heeft u contact?
¨ 1 0
¨ 2 1-4
¨ 3 5-9
¨ 4 10-19
¨ 5 20-50
¨ 6 Meer dan 50

13 Hoe heeft u de buurtbewoners in de F-buurt met wie u contact heeft leren 
kennen? 
U kunt hierbij meerdere antwoorden aankruisen.

¨ 1 het zijn mijn (over)buren ¨ 8 via familie, vrienden, kennissen
¨ 2 het zijn vroeger mijn buren geweest ¨ 9 via mijn werk (als klant of contact)

¨ 3
op straat (bijvoorbeeld bij het 
uitlaten van de hond) ¨ 10 in de kerk, in de moskee

¨ 4 op de school van mijn kinderen ¨ 11
bij vrijetijdsactiviteiten (hobby, club, 
evenementen)

¨ 5
bij activiteiten van mijn kinderen 
buiten schooltijd ¨ 12

via de corporatie / via de vereniging 
van eigenaren

¨ 6
bij buurtactiviteiten 
(inspraakavonden, vrijwilligerswerk) ¨ 13  anders namelijk_________________

¨ 7 in de Amsterdamse Poort ¨ 14 weet ik niet

14 Als u bewoners van de F-buurt heeft leren kennen door een bepaalde 
buurtactiviteit,  kunt u dan aangeven bij welke activiteit dat is geweest?

¨ 1 inspraakbijeenkomsten ¨ 6 buurtbeheer

¨ 2
buurt- of straatactiviteiten 
(bijvoorbeeld een straatfeest) ¨ 7

buurtbemiddeling 
(conflictbemiddeling tussen buren)
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¨ 3
sport- en spelactiviteiten in de 
openbare ruimte ¨ 8 anders, namelijk

¨ 4
cursussen in een  wijkcentrum/ 
cultureel centrum ¨ 9 niet van toepassing

¨ 5
vrijwilligerswerk (bezoek aan 
ouderen, zieke mensen e.d.) ¨ 10 weet ik niet

15 Kunt u aangeven of u  sinds uw intrek in uw huidige woning in de F-buurt 
meer of minder contacten hebt gekregen met de volgende groepen? 

Meer 
contacten

Gelijk 
aantal 
contacten

Minder 
contacten

Weet ik 
niet

Hoger opgeleiden ¨ ¨ ¨ ¨

Lager opgeleiden ¨ ¨ ¨ ¨

Mensen uit mijn eigen etnische 
groep

¨ ¨ ¨ ¨

Mensen uit een andere etnische 
groep

¨ ¨ ¨ ¨

Familie ¨ ¨ ¨ ¨

Vrienden/ kennissen ¨ ¨ ¨ ¨

Vorige buren ¨ ¨ ¨ ¨

Hogere inkomensgroepen ¨ ¨ ¨ ¨

Lagere inkomensgroepen ¨ ¨ ¨ ¨

Mensen met een artistiek, creatief 
of academisch beroep

¨ ¨ ¨ ¨

Mensen zonder werk ¨ ¨ ¨ ¨

Anderen, 
namelijk_________________

¨ ¨ ¨ ¨

16 Met hoeveel mensen heeft u contact die wonen in de gerenoveerde flats in 
Florijn (Florijn noord en zuid)

¨ 1 0
¨ 2 1-4
¨ 3 5-9
¨ 4 10-19
¨ 5 20-50
¨ 6 Meer dan 50
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17 Hoe heeft u de buurtbewoners die wonen in de gerenoveerde flats in Florijn 
(Florijn noord en zuid) met wie u contact heeft, leren kennen? 
U kunt hierbij meerdere antwoorden aankruisen.

¨ 1 het zijn mijn (over)buren ¨ 8 via familie, vrienden, kennissen
¨ 2 het zijn vroeger mijn buren geweest ¨ 9 via mijn werk (als klant of contact)

¨ 3
op straat  (bijvoorbeeld bij het 
uitlaten van de hond) ¨ 10 in de kerk, in de moskee

¨ 4 op de school van mijn kinderen ¨ 11
bij vrijetijdsactiviteiten (hobby, club, 
evenementen)

¨ 5
bij activiteiten van mijn kinderen 
buiten schooltijd ¨ 12

via de corporatie / via de vereniging 
van eigenaren

¨ 6
bij buurtactiviteiten 
(inspraakavonden, vrijwilligerswerk) ¨ 13  anders namelijk  … 

¨ 7 in de Amsterdamse Poort

18 Als u bewoners van de gerenoveerde flats in Florijn  heeft leren kennen door 
een bepaalde buurtactiviteit,  kunt u dan aangeven bij welke activiteit dat is 
geweest?

¨ 1 inspraakbijeenkomsten ¨ 6 buurtbeheer

¨ 2
buurt- of straatactiviteiten 
(bijvoorbeeld een straatfeest) ¨ 7

buurtbemiddeling 
(conflictbemiddeling tussen buren)

¨ 3
sport- en spelactiviteiten in de 
openbare ruimte ¨ 8 anders, namelijk

¨ 4
cursussen in een  wijkcentrum/
cultureel centrum ¨ 9 niet van toepassing

¨ 5
vrijwilligerswerk (bezoek aan 
ouderen, zieke mensen, e.d.) ¨ 10 weet ik niet

bLok 5. oVereenkomsten en VerschiLLen
 

19 In hoeverre voelt u zich verbonden met de volgende groepen?

zeer 
verbon-
den

(een 
beetje) 
verbon-
den neutraal

niet 
verbon-
den

helemaal 
niet verbon-
den

weet 
niet

De bewoners van 
Amsterdam

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Amsterdammers met 
dezelfde levensstijl 
als ik

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
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Mijn eigen etnische 
groep in Amsterdam

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Amsterdammers met 
een lage opleiding en 
geen of slecht betaald 
werk

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

De bewoners van de 
F-buurt

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

De bewoners van de 
nieuwbouw van de 
F-buurt 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

De bewoners van de 
gerenoveerde flats in 
Florijn

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

De bewoners van de 
D-buurt

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

De bewoners van de 
Vogeltjeswei

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

20 Hoe zou u het vinden als uw kinderen vrienden zouden hebben die wonen in 
de gerenoveerde flats in Florijn?

¨ 1 heel vervelend
¨ 2 vervelend
¨ 3 maakt niet uit
¨ 4 niet vervelend
¨ 5 volstrekt niet vervelend
¨ 6 niet van toepassing/ ik heb geen kinderen
¨ 7 weet ik niet

bLok 6. Vooruitkomen
 

21 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: 
Buurtbewoners met een lage opleiding en geen of slecht betaald werk kunnen 
vooruit-komen door contacten met buurtbewoners met een hogere opleiding 
en meer inkomen.

¨ 1 helemaal mee eens
¨ 2 mee eens
¨ 3 niet mee eens, niet mee oneens
¨ 4 mee oneens
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¨ 5 helemaal mee oneens
¨ 6 weet ik niet/ geen mening

22 Vul aan:
Mensen met een lage opleiding en geen of slecht betaald werk nemen volgens 
mij het sterkst een voorbeeld aan …

¨ 1 personen met een hoog maatschappelijk aanzien
¨ 2 buurtbewoners met een hogere opleiding en meer inkomen
¨ 3 voorbeelden binnen de eigen groep
¨ 4 anders, namelijk ____________
¨ 5 niemand
¨ 6 weet niet/geen mening

23 Heeft u zich in het afgelopen jaar ingezet om een buurtbewoner met een lage 
opleiding en geen of slecht betaald werk vooruit te helpen?

¨ 1
Ja, informatie gegeven over een bepaalde opleiding, (om)scholingsproject, 
sollicitatietraining of baan

¨ 2
Ja, tips gegeven over gewenst gedrag  op de werkvloer (op tijd komen, op juiste 
manier kleden en spreken) 

¨ 3
Ja, bij (eigen of ander) bedrijf of instelling een goed woordje voor iemand 
gedaan

¨ 4 Ja, geld geleend om een bedrijf te beginnen
¨ 4 Ja, anders, namelijk ____________
¨ 5 Nee, niet van toepassing

24 Heeft u in uw werk veel contact met mensen met een lage opleiding en geen of 
slecht betaald werk?

¨ 1 vaak
¨ 2 soms
¨ 3 niet of nauwelijks contact
¨ 4 niet van toepassing
¨ 5 weet ik niet
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bLok 7. erVAringen en VerwAchtingen
 

25 Hoe beoordeelt u....
(zeer) 
goed redelijk matig slecht weet niet

het onderhoud van de 
(voltooide) openbare 
ruimte in de F-buurt

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

de veiligheid in de 
F-buurt

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

de 
bevolkingssamenstelling 
van de F-buurt

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

de mate waarin u zich 
thuisvoelt in de Fbuurt

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

 
26 Welk rapportcijfer (1-10) zou u geven voor de F-buurt? 

27 In welke mate ervaart u in uw directe woonomgeving overlast van een van de 
volgende groepen of zaken? 

(zeer) 
veel 
overlast

af en toe 
overlast

Niet of 
nauwelijks 
overlast weet niet

drugsverslaafden ¨ ¨ ¨ ¨

mensen met psychische 
problemen

¨ ¨ ¨ ¨

alcoholisten/ daklozen ¨ ¨ ¨ ¨

hangjongeren ¨ ¨ ¨ ¨

overlast door illegalen ¨ ¨ ¨ ¨

overlast door studenten ¨ ¨ ¨ ¨

overlast door buren   ¨ ¨ ¨ ¨

overlast van 
sloopwerkzaamheden   

¨ ¨ ¨ ¨

parkeeroverlast    ¨ ¨ ¨ ¨

hondenpoep   ¨ ¨ ¨ ¨

Onverzorgde tuinen / 
balkons   

¨ ¨ ¨ ¨

geluidsoverlast ¨ ¨ ¨ ¨
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28 Hoe verwacht u dat de volgende aspecten in de F-buurt zich in de komende 
drie jaar gaan ontwikkelen?

(zeer) 
positief

niet 
positief, 
niet 
negatief (zeer) negatief

weet 
niet

het onderhoud van de 
(voltooide) openbare ruimte 
in de F-buurt

¨ ¨ ¨ ¨

de veiligheid in de F-buurt ¨ ¨ ¨ ¨

de bevolkingssamenstelling 
van de F-buurt

¨ ¨ ¨ ¨

de mate waarin u zich 
thuisvoelt in de Fbuurt

¨ ¨ ¨ ¨

 
29 Welk rapportcijfer (1-10) denkt u dat u de F-buurt over drie jaar kunt geven? 

 
bLok 8. Verhuiswensen

 
30 Bent u actief op zoek naar een andere woning?
¨ 1 ja
¨ 2 nee

31 De volgende vragen alleen invullen als u actief op zoek bent naar een andere 
woning. 
Als u actief op zoek bent naar een andere woning, waarmee heeft dat dan te 
maken? U mag hier meer dan één antwoord aankruisen.

¨ 1 omvang of type woning ¨ 11
onvoldoende (speel)voorzieningen 
voor kinderen

¨ 2
gunstige verkoopprijs huidige 
woning ¨ 13

onvoldoende sportmogelijkheden in 
de nabijheid

¨ 3

omstandigheden in mijn huishouden 
(gezinsuitbreiding, scheiding, 
overlijden)

¨ 14
onvoldoende zorgvoorzieningen 
voor ouderen

¨ 4 omstandigheden in werk of studie ¨ 15
wil weg uit de stad en landelijker 
wonen

¨ 5
sfeer in de buurt (asociaal gedrag, 
het soort mensen, overlast buren) ¨ 16 wil meer centraal in de stad wonen
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¨ 6

lawaai, stank, verkeersdrukte, 
vervuiling, slecht onderhouden 
openbare ruimte

¨ 17 wil woning kopen

¨ 7

overlast ten gevolge van de sloop 
en vernieuwing van de omliggende 
blokken en buurten

¨ 18 anders, namelijk_________

¨ 8
onveilige leefomgeving en/of 
criminaliteit ¨ 19 weet ik niet

¨ 9 slecht winkelaanbod

¨ 10
geen geschikte basisscholen in de 
buurt

32 Waar wilt of gaat u naar toe verhuizen?
¨ 1 naar dezelfde buurt (F-buurt)                                      
¨ 2 naar ander deel van de Bijlmer
¨ 3 naar ander deel van Zuidoost
¨ 4 naar Amsterdam, in één van de overige stadsdelen
¨ 5 naar de omgeving van Amsterdam
¨ 6 naar elders in Nederland
¨ 7 naar het buitenland
¨ 8 weet ik niet

bLok 9. persoonLijke gegeVens
 

De laatste vragen gaan over u en uw huishouden. 
 

33 Wat is uw leeftijd en die van uw (eventuele) partner?
In jaren

uzelf ___
partner ___

 

34 Wat is uw geslacht en die van uw (eventuele) 
partner?

man vrouw
uzelf ¨ ¨

partner ¨ ¨
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35 Hoeveel thuiswonende kinderen heeft u (ook kinderen van 18 jaar en ouder)? 

 
36 Geboorteland. Wat is…. 

uw 
geboorte-
land

geboorte-
land 
moeder

geboorte-
land 
vader

geboorte-
land 
partner

Nederland (inclusief 
Nederlands-Indië, Nieuw-
Guinea) 

¨ ¨ ¨ ¨

Suriname ¨ ¨ ¨ ¨

Nederlandse Antillen of 
Aruba

¨ ¨ ¨ ¨

turkije ¨ ¨ ¨ ¨

Marokko ¨ ¨ ¨ ¨

Ghana ¨ ¨ ¨ ¨

Zuid-europa (Portugal, 
Spanje, Italië, 
Griekenland, voormalig 
Joegoslavië,Slovenië, 
Kroatië, Bosnië, Servië) 

¨ ¨ ¨ ¨

Overige niet-
geïndustrialiseerde landen 
(bv. egypte, Indonesië, 
Vietnam, Cambodja) 

¨ ¨ ¨ ¨

Overige geïndustrialiseerde 
landen (o.a. Duitsland, 
België, Frankrijk, engeland, 
USA, Australië, Zweden) 

¨ ¨ ¨ ¨

Overige landen, 
namelijk:_____________

¨ ¨ ¨ ¨

weet niet ¨ ¨ ¨ ¨

37 Wat is de hoogst VOLTOOIDE opleiding van … uzelf partner
Geen opleiding gevolgd of enkele jaren lagere school, 
basisschool gevolgd

¨ ¨

Lagere school, basisschool, speciaal onderwijs ¨ ¨

VSO, voortgezet speciaal onderwijs ¨ ¨

VBO, LBO (huishoud-, ambacht-, technische school, 
interne bedrijfsopleiding), MBO-KOrt, BBL, BOL 1-2, 
leerlingwezen, ULO

¨ ¨
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MAVO, MULO, VMBO ¨ ¨

MBO(-lang), interne opleiding op MBO-niveau, BBL, 
BOL 3-4

¨ ¨

HAVO, VWO, HBS, MMS ¨ ¨

HBO, interne opleiding op hbo-niveau ¨ ¨

WO, universiteit, kandidaatsexamen ¨ ¨

Opleiding in het buitenland gevolgd ¨ ¨

Anders, namelijk ¨ ¨

weet ik niet ¨ ¨

38 Indien MBO, HBO of WO, binnen welke richting valt 
uw studie en die van uw (eventuele) partner? uzelf partner

Gedrag en maatschappij ¨ ¨

economie ¨ ¨

Gezondheidszorg ¨ ¨

Kunst, taal en cultuur ¨ ¨

Landbouw en natuurlijke omgeving ¨ ¨

Onderwijs ¨ ¨

technisch en natuurwetenschappelijk ¨ ¨

recht ¨ ¨

anders, namelijk _____________ ¨ ¨

39 Wilt u hieronder aankruisen wat uw voornaamste 
bezigheid is en die van uw (eventuele) partner? uzelf partner

werkzaam in loondienst, gesalarieerd ¨ ¨

zelfstandig werkzaam ¨ ¨

freelancer ¨ ¨

meewerkend in familiebedrijf ¨ ¨

werkloos, werkzoekend, wachtgeld ¨ ¨

onderwijs volgend, studerend ¨ ¨

huisvrouw/huisman ¨ ¨

arbeidsongeschikt, invalide, langdurig ziek ¨ ¨

AOW, gepensioneerd, rentenierend, VUt ¨ ¨

vrijwilligerswerk ¨ ¨

anders, namelijk ¨ ¨
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40 Wat is het NettO inkomen Per MAAND in eUrO waarover uw huishouden 
beschikt? Dit is exclusief inkomen van kinderen jonger dan 18 jaar; 
vakantiegeld, kinderbijslag en neveninkomsten.

¨ 1 netto 700 euro per maand of minder
¨ 2 netto tussen de 701 - 1000 euro per maand
¨ 3 netto tussen de 1001 - 1350 euro per maand
¨ 4 netto tussen de 1351 - 2050 euro per maand
¨ 5 netto tussen de 2051 - 3200 euro per maand
¨ 6 netto boven de 3201 per maand
¨ 7 Wil niet zeggen
¨ 8 weet niet

41 Tot welke kerk of welke groepering op levensbeschouwelijke grondslag rekent 
u zichzelf?

¨ 1 Nederlands Hervormd
¨ 2 Gereformeerd
¨ 3 rooms Katholiek
¨ 4 Humanistisch
¨ 5 Islamitisch
¨ 6 andere kerk of groepering op levensbeschouwelijke grondslag
¨ 7 geen

42 Wat is uw postcode?
 

43 De volgende vragen hoeft u alleen in te vullen als u of uw partner gewerkt 
heeft of als u nu werkzaam bent. In welke sector (branche) bent u werkzaam 
(geweest)?

¨ 1 Bouwnijverheid ¨ 13 Marketing/ reclame
¨ 2 Communicatie/Media/ Pr ¨ 14 Onderwijs
¨ 3 Consultancy ¨ 15 Onderzoek en research

¨ 4 Detailhandel ¨ 16
Onroerend goed en zakelijke 
dienstverlening

¨ 5 Financieel/administratief ¨ 17 Overheid en sociale verzekeringen
¨ 6 Groothandel ¨ 18 techniek
¨ 7 Horeca ¨ 19 transport en logistiek
¨ 8 ICt ¨ 20 Veiligheid/ Leefbaarheid
¨ 9 Industrie ¨ 21 Werving en selectie
¨ 10 Juridisch ¨ 22 Zorg en welzijn
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¨ 11 Kunst en cultuur ¨ 23 anders, namelijk_________
¨ 12 Landbouw en Veeteelt

44 In welke sector (branche) is uw parnter werkzaam (geweest)?
¨ 1 Bouwnijverheid ¨ 13 Marketing/ reclame
¨ 2 Communicatie/Media/ Pr ¨ 14 Onderwijs
¨ 3 Consultancy ¨ 15 Onderzoek en research

¨ 4 Detailhandel ¨ 16
Onroerend goed en zakelijke 
dienstverlening

¨ 5 Financieel/administratief ¨ 17 Overheid en sociale verzekeringen
¨ 6 Groothandel ¨ 18 techniek
¨ 7 Horeca ¨ 19 transport en logistiek
¨ 8 ICt ¨ 20 Veiligheid/ Leefbaarheid
¨ 9 Industrie ¨ 21 Werving en selectie
¨ 10 Juridisch ¨ 22 Zorg en welzijn
¨ 11 Kunst en cultuur ¨ 23 Anders, namelijk ___________
¨ 12 Landbouw en Veeteelt ¨ 24 Niet van toepassing/weet niet

45 Bent u in uw werk sterk gericht (geweest) op…. 

¨ 1
Nieuwe kennis verzamelen en bewerken (innovatief, creatief, academisch, 
artistiek)  

¨ 2
Kennistoepassing (professionele beroepskennis verzamelen en dit toepassen in 
de praktijk)

¨ 3 Praktijkwerk (waarbij routine en ervaring belangrijk zijn)

Einde van de vragenlijst

 
Wij verzoeken u de vragenlijst in de bijgevoegde antwoordenvelop zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk vóór 28 februari op de post te doen. U hoeft geen postzegel 
te plakken. 

Bedankt voor uw medewerking!
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bijLAge 6.2. representAtiViteit VAn het dAtAbestAnd 

f-buurt bijlmer

Per 1 januari 2006 telde de F-buurt volgens de gegevens van O&S, het 
Amsterdams gemeentelijk onderzoeksbureau, 2139 inwoners. Bijna de helft 
van de bevolking is Surinaams (47 procent), 7 procent is Antilliaans. turken 
en Marokkanen omvatten elk een luttele 1 procent van de bevolking. Door 
de grote groep overige niet westerse allochtonen stijgt het totale percentage 
van niet westerse allochtonen naar 82 procent. Autochtonen en westerse 
allochtonen omvatten respectievelijk 11 en 6,5 procent. Dat zijn uitzonderlijk 
lage percentages voor Nederland. De totale woningvoorraad is per 1 januari 
2006 gesteld op 698 woningen, waarvan 315 (45 procent) koopwoningen. 
De leeftijdsopbouw is gemiddeld, met als uitzondering een opvallend laag 
percentage (1 procent) 65-plussers. 

Het survey is uitgezet onder alle huishoudens in de vernieuwde delen 
van de F-buurt, met uitzondering van de sociale huurwoningen in Florijn-
Noord en Zuid, die volgens de enquêteurs nog niet geheel werden bewoond. 
De atelierwoningen hebben echter wel een vragenlijst ontvangen, hoewel niet 
bekend was hoeveel mensen er al woonden. Al met al is aan 420 huishoudens een 
vragenlijst voorgelegd, zowel in het Nederlands als in het engels. Uiteindelijk 
reageerden 120 personen een responspercentage van dertig procent. 

Door het slechts zeer gedeeltelijk meenemen van de Florijnflats (ongeveer 
40 procent van de populatie is niet benaderd) is het lastig de responsgroep 
te vergelijken met de totale bewonersgroep van de F-buurt en de gegevens 
daarover van O&S. Bovendien ontbreken bij O&S gegevens over inkomens en 
opleiding per buurtcombinatie in de Bijlmer. 

Van de 120 respondenten die de deur-aan-deur verspreide enquête 
schriftelijk retourneerden behoorden er 99 (82,5 procent) tot de middenklasse: 
zij verdienden als huishouden 1350 netto per maand of meer, of hadden een 
opleiding voor hbo of wo voltooid. De omvang van de sample is daarmee net 
toereikend. De 21 respondenten met lagere inkomens zijn uit de hoofdanalyse 
gehaald. De 99 resterende middenklassers in de F-buurt zijn voor de helft 
hogeropgeleid. Meer dan zestig procent heeft een modaal of hoger inkomen. 
Van de middenklasse respondenten in de F-buurt is tweederde niet-westers 
allochtoon. Per etnische groep uitgesplitst zijn Surinamers (48 procent) het 
sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door autochtonen (met een derde van de 
respons). Doorstromers (57 procent) domineren licht onder de responsgroep 
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ten opzichte van nieuwkomers (43 procent). Nieuwkomers zijn vaker hoger 
opgeleid (71 procent) dan doorstromers (45 procent), ze zijn ook vaker hogere 
sociaal-culturele professionals (53 om 23 procent). Onder nieuwkomers is 
het aandeel allochtonen en autochtonen ongeveer gelijk, terwijl vier op de vijf 
doorstromers allochtoon is. Van alle doorstromers is tweederde Surinaams. 
Doorstromers zijn bovendien vaker lage technocraten (42 procent om 15 
procent bij nieuwkomers).

In het survey keert dus de dominantie van niet-westerse allochtonen terug. 
De relatief hoge graad van doorstroming correspondeert bovendien goed 
met de bevinding uit 2004 dat meer dan de helft van de kopers afkomstig 
is uit de Bijlmer (De Haan & Keesom, 2004: 88). Doordat complexen soms 
in elkaar overlopen is het lastig om de complexgebonden respons op basis 
van de postcode vast te stellen. De respons per postcodegebied is overigens 
relatief evenredig verdeeld, met een lichte oververtegenwoordiging van 
postcodegebieden met laagbouwwoningen. 

geuzenbaan

Per 1 januari 2005 telde De Geuzenbaan 791 inwoners. De bewoners van de in 
2005 opgeleverde delen van de Geuzenbaan zijn relatief jong. Leeftijden tussen 
de 25 en de 40 jongeren en een relatief groot aantal jonge kinderen wijzen op de 
aanwezigheid van veel jonge gezinnen. Naar etniciteit zijn twee grote blokken 
zichtbaar, autochtonen en westerse allochtonen vormen 45 procent van de 
bevolking. turken en Marokkanen omvatten gezamenlijk veertig procent. 
Surinamers en Antillianen vertegenwoordigen 15 procent van de bevolking. 
Gezamenlijk is 55 procent van de bevolking niet-westers allochtoon.

Het survey is uitgezet bij alle adressen in de Geuzenbaan. Deur aan deur 
verzameling van de enquête leverde een respons op van 34 procent (N= 143). 
De spreiding van de respons over de verschillende complexen (gecontroleerd 
via de postcodes van respondenten) laat zien dat bewoners van koop- en 
particuliere huurappartementen een iets hogere participatiegraad hebben in 
vergelijking met hun aandeel in de Geuzenbaan (Metaal, 2006: 170).1 

Huishoudens met inkomens lager dan 1350 netto per maand zijn 
beschouwd als lage inkomens. Ze zijn buiten het survey gelaten, tenzij een 
opleiding voor hbo of voor de universiteit is voltooid. Op een totaal van 143 

1   Net als in de F-buurt gaat het dus om een relatief kleine responsgroep. Door de kleine aantallen 
is de kans op vertekening groter dan bij grote samples. 



278 BIJLAGeN

respondenten vielen 19 respondenten op deze grond buiten de analyse. 124 
deelnemers rekenen we wel tot de middenklasse. Van de respondenten uit 
de middenklasse zit een groter deel boven het modale inkomen, dan daarop 
of daaronder. Net iets meer dan 50 procent heeft een hoog opleidingsniveau 
voltooid. Mbo, havo en vwo vormen samen een derde van de responsgroep. 
Meer dan 70 procent van de geanalyseerde middenklasse is kinderloos. De 
spreiding over de leeftijdsgroepen is redelijk, al ligt het accent (conform de 
bevolkingssamenstelling) op de groep onder de veertig. 

De middenklasse in het survey bestaat voor de helft uit autochtonen en 
allochtonen. turken en Marokkanen vielen relatief veel uit het sample door 
zowel een lage respons als door de gehanteerde middenklassegrens. Zes op de 
tien respondenten behoren tot de nieuwkomers, 38 procent is doorstromer. 
Nieuwkomers zijn vaker hogeropgeleid (54 om 42 procent) en er zijn onder 
hen minder huishoudens met inwonende kinderen (31 om 44 procent) dan 
onder doorstromers. Doorstromers zijn iets vaker allochtonen (55 procent om 
45 procent autochtoon). Nieuwkomers laten een gelijke verdeling zien tussen 
allochtonen en autochtonen. Nieuwkomers en doorstromers delen dat ze beide 
bestaan uit een grote categorie lage technocraten (beide rond de 45 procent). 
Onder de nieuwkomers zijn daarnaast iets meer hoge technocraten dan onder 
de doorstromers. Het aantal sociaal-cultureel specialisten (hoog en laag) in de 
Geuzenbaan is bij nieuwkomers net onder de 25 procent, bij doorstromers ligt 
het iets boven een kwart.

bijLAge 6.3. AnALyse VAn de LoyALiteitsschAAL   

methodologische verantwoording

De items voor de loyaliteitsschaal zijn in de analyse gekruist met een groot 
aantal bewonerskenmerken en twee operationaliseringen van de binnen- en 
buitenroute. In eerste instantie zijn verbanden tussen loyaliteitsvragen en 
achtergrondkenmerken geïnspecteerd in kruistabellen met significantietoetsen 
(Alpha’s Cronbach). Deze verbanden zijn verder onderzocht in ordinale 
regressieanalyses en clusteranalyses. De ordinale regressieanalyses hadden als 
doel om vast te stellen welke bewonerskenmerken het meeste bijdragen aan 
welke loyaliteitsvraag. Daarnaast zijn discriminante analyses uitgevoerd om na 
te gaan welke combinaties van bewonerskenmerken het meeste onderscheid 
maken tussen verschillende groepen bewoners naar loyaliteit. Bijvoorbeeld: 
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welke combinatie van individuele kenmerken maakt significant verschil 
voor hoe verschillende middenklasse groepen in de F-buurt denken over 
bevolkingsamenstelling? 

Dit leidde onder andere tot een clustering van bewoners op basis van 
opleiding, klasse en etniciteit met een onderscheid in twee clusters: de sociaal-
cultureel en de sociaal-economische binnen- en buitenroute. De sociaal-
economische clustering is gecontrasteerd met een indeling van bewoners in 
twee groepen op basis van alleen opleiding en klasse om meer het onderscheid 
naar sociaal economisch kapitaal te benadrukken.

De binnen- en de buitenroute zijn als volgt geoperationaliseerd. Bij de 
sociaal-culturele definitie staat het verschil in cultureel kapitaal voorop. 
Hiervoor zijn opleiding en etniciteit geclusterd tot nieuwe categorieën. 
Onder de binnenroute vallen respondenten met een niet-westerse etniciteit 
en met een opleiding tot maximaal mbo-niveau. tot de sociaal-culturele 
buitenroute worden de hogeropgeleide autochtone respondenten gerekend. Bij 
de sociaal-economische definitie kijken we niet naar kleur, maar maken we 
een onderscheid naar economisch kapitaal. Hierbij combineren we opleiding 
met de eCG-klassenschaal. De binnenroute omvat dan middelbaar en lager 
opgeleiden, die werkzaam zijn als lagere sociaal-culturele specialisten of lagere 
technocraten. De buitenroute zijn hogeropgeleiden en diegenen met een 
beroep als hogere sociaal-culturele specialisten of hogere technocraten.  

de f-buurt, analyse per item

Het oordeel over de combinatie van koop- en huurwoningen

een significante score bij deze vraag komt voor rekening van huishouden 
zonder inwonende kinderen. Zij hebben een significant positief effect (p=.028) 
op het oordeel over de combinatie van koop-en huurwoningen. Meer dan 
driekwart van hen vindt dat er sprake is van een goede mix, terwijl onder 
gezinnen met thuiswonende kinderen slechts ruim veertig procent een positief 
oordeel heeft over de verhouding tussen huur- en koopwoningen.

Gemiddeld stelt 49 procent van de bewoners dat er te weinig koopwoningen 
zijn. 51 procent van de middenklasse is positief en verklaart dat er een 
goede combinatie van koop en huur en is, of dat er zelfs te veel koop is. Van 
de autochtone middenklasse is 58 procent positief over de combinatie van 
woningtypen. Deze score is hoger dan die van Antillianen (vijftig procent) en 
Surinamers (43 procent). Deze etnische middengroepen vinden eerder dat er 
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te veel huur is in de buurt. Doorstromers hebben een iets positiever oordeel 
dan nieuwkomers (57 om 47 procent). Sterk uiteenlopende scores zijn te 
vinden bij de klassenindeling. Hogere en lagere sociaal-culturele professionals 
zijn relatief positief over de verhouding van koop en huur (respectievelijk 59 
en 75 procent), terwijl lage en in het bijzonder hoge technocraten niet altijd 
onverdeeld positief zijn: respectievelijk 52 en 23 procent van hen heeft een 
positief oordeel. tenslotte blijkt dat hoe hoger de opleiding is en hoe hoger het 
inkomen uitvalt, hoe vaker men stelt dat er te weinig koop is. De lageropgeleide 
middenklasse oordeelt voor ongeveer tweederde positief over de mix van 
huur-en koopwoningen, de hoger opgeleide middenklasse komt net uit boven 
de veertig procent. 

Het oordeel over de bevolkingssamenstelling van de buurt

Nieuwkomers hebben een significant negatief effect (-1.357; p=.091) op het 
oordeel over bevolkingsamenstelling. Voor het overige domineren de positieve 
scores bij dit item. Van alle middenklassers in de F-buurt is 71 procent 
positief gestemd over de bevolkingssamenstelling en 29 procent negatief. 
Meer dan driekwart van de autochtone middenklasse is positief over de 
bevolkingssamenstelling (waar zij in etnisch opzicht een kleine minderheid 
vormen). Daarmee zijn ze zelfs nog iets tevredener dan de niet-westerse 
allochtone middenklasse die gemiddeld ook hoog scoort, maar net onder 
de zeventig procent tevredenheid blijft. Gezinnen met inwonende kinderen 
komen tot ongeveer een vergelijkbaar positief percentage, terwijl stellen en 
alleenstaanden zonder kinderen van alle te onderscheiden indelingen binnen 
de middenklasse het hoogste positieve oordeel over de bevolkingssamenstelling 
hebben (83 procent). De hogere sociaal-culturele professionals zijn als 
klasse het meest positief (70 procent), terwijl de hoge technocraten minder 
tevreden zijn over de bevolkingssamenstelling (58 procent) en van de vier 
klassencategorieën het laagst scoren. Bij opleiding is er weinig verschil tussen 
hoog en laag (ongeveer tweederde is positief), maar bij inkomen zien we 
dat de hogere middenklasse (74 procent) relatief veel positiever is over de 
bevolkingssamenstelling dan de lagere middenklasse (50 procent). 

Verbondenheid met bewoners F-buurt 

Autochtonen hebben een significant positief effect (2.594; p.=001) op de 
verbondenheid met bewoners van de F-buurt. Bewoners met een hogere 
opleiding, van allochtone afkomst en vrouwen voelen zich daarentegen 
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significant vaker niet verbonden of stellen zich neutraal op.2 De gemiddelde 
verbondenheid onder de middenklasse met andere bewoners van de F-buurt 
is 41 procent. Bijna vijftig procent is neutraal en 10 procent voelt zich niet 
verbonden. De hoge score van autochtone middenklassers springt meteen in 
het oog. Onder hen voelt 58 procent zich verbonden met medebuurtbewoners, 
terwijl dit percentage onder de niet-westerse allochtone middenklasse niet 
hoger reikt dan 31 procent. Doorstromers en gezinnen met inwonende 
kinderen voelen zich iets meer verbonden met buurtgenoten dan nieuwkomers 
en kinderloze huishoudens (de eerste categorieën zitten boven de veertig 
procent, de tegenhangers er iets onder). Bij klasse en inkomen zitten alle 
groepen dichtbij de veertig procent. Bij onderwijs zijn weer iets grotere 
verschillen. Middelbaar- en hogeropgeleiden scoren ook rond de veertig 
procent. Lageropgeleiden zitten wat hoger met 50 procent. 

Verbondenheid met bewoners Florijn

Naast verbondenheid met de gehele buurt is ook gekeken naar verbondenheid 
met de bewoners van de gerenoveerde sociale huurwoningen. Deze vraag 
is echter niet meegenomen in het model omdat verbondenheid mogelijk is 
opgevat als een vorm van contact. Bij dit item zijn geen significante verbanden 
gevonden. Gemiddeld voelt 21 procent van de middenklasse in de F-buurt 
zich verbonden met huurders, 37 procent is neutraal en 42 procent is niet 
verbonden. Alleen hoog opgeleide sociaal culturele professionals voelen zich 
even vaak wel verbonden (32 procent) als niet verbonden. In alle andere 
gevallen slaat de balans door naar niet verbonden. Het sterkst is dat bij lage 
sociaal-culturele professionals. Onder hen voelt 58 procent zich niet verbonden 
versus 8 procent wel verbonden (balansscore -50). Middelbaar opgeleiden, 
midden-middeninkomens en niet-westerse allochtonen hebben negatieve 
balansscores van in de dertig procent. Autochtonen hebben een negatieve score 
van – 16 (41-25), niet westerse allochtonen van -31 (46-15). Daarbinnen scoren 
Surinamers met – 25 (43-18) iets beter. Doorstromers zijn wat meer in balans 
(-8: 37-29), terwijl bij nieuwkomers het verschil veel groter is (-33: 46-13). 

Sociale afstand geen bezwaar voor contact

Bewoners met middelbaar onderwijs hebben een sterk negatief effect (-23.928; 
p=.000) op hoe vervelend ze het vinden dat hun kinderen vrienden hebben die 

2   etniciteit en geslacht leveren de grootste bijdragen aan dit verschil ((p. 0.10). Canonische 
correlatie=.652; Wilks’ Lamba=.509; p.=010).
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in de gerenoveerde Florijn-flats wonen. een combinatie van klasse en etniciteit 
maakt significant verschil voor hoe onprettig verschillende middenklasse 
groepen het vinden dat hun kinderen vrienden hebben die in de gerenoveerde 
Florijn flats wonen. technocraten en allochtone bewoners stellen zich vaker 
neutraal op en vinden het minder vaak niet vervelend (dus vaker vervelend) 
dat hun kinderen vrienden zijn met Florijn-flatskinderen. p. =0.81). 3

Voor de hele middenklasse is het antwoord dat vier procent het vervelend 
vindt, een groot blok neutraal is (55 procent) en veertig procent geen bezwaar 
heeft als hun kinderen vrienden hebben die in de gerenoveerde Florijn flats 
wonen. Opmerkelijk is dat autochtone middenklassers veel minder bezwaar 
maken tegen een  speelkameraadje uit het lagergeklasseerde deel van de 
buurt dan allochtone middengroepen (65 om 27 procent). Hoe hoger het 
onderwijsniveau hoe minder bezwaar men heeft: van de middelbaaropgeleiden 
ziet een vijfde geen nadelen, van de hoger opgeleiden meer dan de helft. Bij 
de klassenindeling zien we dat hogere sociaal-culturele specialisten voor 
tweederde geen bezwaar maken, terwijl de andere klassen rond een derde 
scoren. Van de doorstromers maakt de helft geen bezwaar, tegen een derde 
van de nieuwkomers. Huishouden met inwonende kinderen hebben minder 
bezwaar dan huishoudens zonder inwonende kinderen (43 om 29 procent). 

Contact in buurt

Mannen en gezinnen zonder kinderen hebben een significant positief effect 
op het aantal contacten met mensen in de F-buurt. Lage sociaal-culturele 
specialisten hebben echter een significant negatief effect op het aantal 
contacten. Gemiddeld heeft 65 procent van de middenklasse meer dan 
vijf contacten in de buurt. Lagere middeninkomens (76 procent) hebben 
wat meer contacten in de buurt dan de andere middeninkomens die onder 
of rond het middenklassengemiddelde zitten. Bij opleiding scoort een laag 
niveau relatief hoog op het aantal buurtcontacten (80 procent meer dan 
vijf). Bij het middenniveau is een dip te constateren (mbo 58 procent) terwijl 
hogeropgeleiden net boven het middenklassegemiddelde zitten. Bij klasse 
heeft de helft van de lage sociaal-culturele professionals meer dan 5 contacten 
in de buurt, ze zijn daarmee hekkensluiter. In de andere klassen heeft rond de 
tweederde dit aantal contacten. Autochtonen hebben relatief meer contacten 
in de buurt dan niet-westerse allochtonen: 80 om 57 procent heeft meer dan 

3   Canonische correlatie=.575; Wilks’ Lamba=.669; p.=081.
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5 contacten. Dit komt door het relatief lage percentage onder Surinamers 
(53 procent). een bijna identieke proportionele verhouding zien we tussen 
doorstromers en nieuwkomers (76 om 55). Huishoudens zonder inwonende 
kinderen hebben dus een positief significant effect: 70 procent van hen heeft 5 
of meer contacten in de buurt. Voor gezinnen met inwonende kinderen ligt dat 
percentage op 62 procent. 

Exit 

Weinig groepen denken aan vertrekken uit de F-buurt. Gemiddeld heeft 
88 procent geen verhuiswens. Groepen die een iets grotere verhuiswens 
dan gemiddeld hebben (tot maximaal 20 procent) zijn: lage technocraten, 
Lageropgeleiden, lage middeninkomens, midden-middeninkomens, niet-
westerse allochtonen en nieuwkomers. 

Binnenroute en Buitenroute in de F-buurt  (clusteranalyses) 

Tabel A1 F-buurt. Oordeel over combinatie koop-en 
huurwonngen (in percentages)

positief negatief
sociaal-ec binnenroute 58 42
sociaal-ec buitenroute 43 57
sociaal-cult binnenroute 40 60
sociaal-cult buitenroute 47 53

Tabel A2 F-buurt. Oordeel over de bevolkingssamenstelling

positief negatief
sociaal-ec binnenroute 65 35
sociaal-ec buitenroute 73 27
sociaal-cult binnenroute 67 33
sociaal-cult buitenroute 82 18
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Tabel A3 F-buurt. Voelt zich verbonden met bewoners F-buurt

niet verbonden neutraal verbonden
sociaal-ec binnenroute 8 58 33
sociaal-ec buitenroute 10 48 41
sociaal-cult binnenroute 16 56 28
sociaal-cult buitenroute - 41 59

Tabel A4 F-buurt. Vervelend als kinderen vrienden hebben in sociale huurflats?

vervelend neutraal niet vervelend
sociaal-ec binnenroute - 89 11
sociaal-ec buitenroute - 36 64
sociaal-cult binnenroute 4 71 25
sociaal-cult buitenroute - 21 79

Tabel B1 F-buurt. Aantal buurtcontacten

0-4 5-19 >20
sociaal-ec binnenroute 48 48 4
sociaal-ec buitenroute 26 55 19
sociaal-cult binnenroute 47 47 6
sociaal-cult buitenroute 12 65 24

Tabel E1 F-buurt. Verhuiswens

ja nee
sociaal-ec binnenroute 15 85
sociaal-ec buitenroute 7 93
sociaal-cult binnenroute 16 84
sociaal-cult buitenroute - 100
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de geuzenbaan, analyse per item

Het oordeel over de bevolkingssamenstelling van de buurt

Onder de gehele middenklasse heeft 36 procent een positief oordeel over de 
bevolkingssamenstelling van de Geuzenbaan en omgeving. Bij bijna tweederde 
overheerst een negatieve waardering. Naar etniciteit is de autochtone 
middenklasse het minst positief over de bevolkingsamenstelling. Onder 
de andere etnische groepen ligt de tevredenheid  boven de veertig procent, 
bij autochtonen wordt de dertig procent niet gehaald. een vergelijkbare 
verhouding zien we tussen doorstromers en nieuwkomers (43 tegen 31 procent 
die positief is). Bij huishouden en geslacht ontlopen de groepen (gezinnen met 
en zonder kinderen, mannen en vrouwen) elkaar niet veel met een positieve 
score rond de 35 procent. Grotere verschillen zijn er bij inkomen, opleiding en 
klasse, al is het patroon grillig. De middeninkomens hebben bijvoorbeeld een 
relatief positieve waardering van de bevolkingssamenstelling (46 procent; ter 
vergelijking: de hogere inkomens komen maar net boven de twintig procent). 
De middelbaaropgeleiden zijn echter het minst tevreden over de populatie 
van de Geuzenbaan en omgeving. Hogeropgeleiden en in het bijzonder 
lageropgeleiden (met 58 procent) zijn minder ontevreden. ten slotte komt 
naar voren dat de lage sociaal-culturele professionals het minst positief zijn 
en bijvoorbeeld achterblijven bij de hogere technocraten (25 om 42 procent). 

Verbondenheid met bewoners Geuzenveld

Nieuwkomers hebben een significant negatief effect op de mate van 
verbondenheid met de bewoners van Geuzenveld (-2.210; p=.010). een 
combinatie van opleiding, etniciteit, wel of niet doorstromen en huishouden 
maakt significant verschil voor hoe verbonden bewoners zich voelen met de 
bewoners in Geuzenbaan. Bewoners met een hogere opleiding, van allochtone 
komaf, die doorstromen in de buurt en geen kinderen hebben voelen 
zich minder vaak verbonden (en vaker niet verbonden) met bewoners in 
Geuzenbaan. 4

Minder dan een kwart van alle middengroepen voelt zich verbonden met 
de bewoners van Geuzenveld {check is dit gebaseerd op Gbew algemeen?].  
Op dit punt is er bijna geen onderscheid tussen allochtone en autochtone 
middengroepen. Beide voelen zich even weinig verbonden met de bewoners 
van Geuzenveld (scores laag in de twintig procent). Alleen turken zijn 

4   Canonische correlatie=.558; Wilks’ Lamba=.609; p.=094.
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iets meer verbonden. Ook de verschillende inkomensgroepen en klassen 
verschillen onderling nauwelijks. Ze hebben lage positieve scores van tussen 
de 20 en de 25 procent, met uitschieters naar beneden onder de lagere 
sociaal-culturele professionals en de hogere middenklasse (12 procent).  
Grotere verschillen komen aan het licht bij huishouden, woonduur, geslacht 
en opleiding. Huishoudens met kinderen en mannen voelen zich relatief wat 
sterker verbonden met andere buurtbewoners dan kinderloze huishouden 
en vrouwen (telkens 31 om 18 procent). Doorstromers voelen zich dubbel 
zoveel verbonden als nieuwkomers (37 om 15 procent). Bij opleiding zijn de 
verschillen het grootst: 78 procent van de lageropgeleide middenklasse voelt 
zich verbonden met buurtbewoners, tegen 23 procent bij de hogeropgeleiden 
en 13 procent bij de middelbaar opgeleiden. 

Verbondenheid met bewoners van de oudbouw

Slechts 15 procent van de middenklasse voelt zich verbonden met bewoners 
van de oudbouw, 38 procent is neutraal, 46 procent voelt zich niet verbonden. 
Hier zijn er geen uitschieters, maar bijna consistent lage scores. De enigen 
die (net) boven de 25 procent verbondenheid uitkomen zijn:hogere sociaal-
culturele professionals, niet-westerse allochtonen en doorstromers.  

Sociale afstand geen bezwaar voor contact 

Bewoners met alleen lager onderwijs (-4.440; p=.060), nieuwkomers (-3.839; 
p=.005) en mannen (-2.339; p=.057) hebben een negatief significant effect 
op hoe vervelend ze het vinden dat hun kinderen vrienden hebben die in de 
oudbouw van Geuzenveld wonen. Voor alle middengroepen bij elkaar opgeteld 
geldt dat 17 procent het vervelend vindt, 48 procent is neutraal en 33 procent 
ziet geen bezwaar als hun kind vrienden heeft in de oudbouw van Geuzenveld.

Autochtonen zijn iets minder neutraal over vriendschap tussen hun kind 
en een kind uit de oudbouw: ze vinden het vervelender dan allochtonen. Waar 
van de allochtonen rond de veertig procent zegt geen bezwaar te hebben tegen 
dit type vriendschap, ligt dit percentage bij autochtonen net boven de dertig 
procent. een zelfde getalsmatige verhouding is er te zien tussen doorstromers 
en nieuwkomers, en tussen huishoudens zonder en met inwonende kinderen, 
waarbij telkens de eerstgenoemde partij dus minder bezwaar maakt. 
Bij opleiding ziet de helft van de lageropgeleiden geen bezwaar voor Bij 
hogeropgeleiden (37 procent) en middelbaar opgeleiden (27 procent) heeft een 
minderheid geen bezwaar tegen contacten tussen hun eigen kind en een kind 
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in de oudbouw, maar deze relaties zijn niet significant. Bij klasse heeft de helft 
van de lage sociaal-culturele professionals geen bezwaar, terwijl onder de lage 
technocraten dertig procent instemt met een ‘ander’ speelkameraadje voor hun 
kind. 

Contact in de buurt

Voor het vaststellen van het item contacten met buurtbewoners zijn twee 
vragen gecombineerd (hoeveel contact hebt u met bewoners van de oudbouw, 
hoeveel contact hebt u contact met bewoners van de nieuwbouw) en daarna 
gemiddeld. Gemiddeld heeft 45 procent van de middenklasse in de Geuzenbaan 
minder dan vijf contacten in de buurt: 55 procent zit dus daarboven. Boven dat 
gemiddelde van 55 procent zitten, hoge inkomens (64 procent), lage sociaal-
culturele professionals en autochtonen (elk 63 procent) en gezinnen met 
inwonende kinderen (61 procent). Niet-westerse allochtonen (47 procent) en 
midden-middeninkomens (48 procent) blijven er juist bij achter. 

Verhuiswens 

Gemiddeld heeft 82 procent geen verhuiswens, 18 procent is op zoek naar 
een andere woning. De exitwens is relatief het sterkst bij autochtonen met 
27 procent en relatief het minst sterk bij niet-westerse allochtonen met 3 
procent. Andere groepen met een verhuiswens boven de 20 procent zijn 
hogeropgeleiden, lage sociaal culturele professionals en hogere technocraten, 
nieuwkomers en huishoudens met inwonende kinderen. 

Binnen/ buitenrouteroute (clusteranalyses)

Tabel A2 De Geuzenbaan. Oordeel over de 
bevolkingssamenstelling (in percentages)

positief negatief
sociaal-ec binnenroute 40 60
sociaal-ec buitenroute 29 71
sociaal-cult binnenroute 39 61
sociaal-cult buitenroute 30 70
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Tabel A3 De Geuzenbaan. Voelt zich verbonden met bewoners Geuzenveld 

niet verbonden neutraal verbonden
sociaal-ec binnenroute 23 51 26
sociaal-ec buitenroute 46 28 24
sociaal-cult binnenroute 26 52 22
sociaal-cult buitenroute 39 42 18

Tabel A4  De Geuzenbaan.  Vervelend als kinderen vrienden hebben in 
sociale huurflats?

vervelend neutraal niet vervelend
sociaal-ec binnenroute 18 46 36
sociaal-ec buitenroute 24 43 33
sociaal-cult binnenroute 5 47 47
sociaal-cult buitenroute 12 50 38

Tabel B1 De Geuzenbaan. Aantal buurtcontacten

0-4 5-19 >20
sociaal-ec binnenroute 16 47 37
sociaal-ec buitenroute 10 47 42
sociaal-cult binnenroute 15 37 48
sociaal-cult buitenroute 9 51 39

Tabel E1 De Geuzenbaan. Verhuiswens

ja nee
sociaal-ec binnenroute 8 92
sociaal-ec buitenroute 26 74
sociaal-cult binnenroute 4 96
sociaal-cult buitenroute 33 67




