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Er wordt aangenomen dat de kwaliteit van de wijk invloed heeft op de ontwikkeling van psychosociale problemen bij
jongeren. Deze aanname is vooral gebaseerd op onderzoek uit het buitenland. In Nederland is hier nog weinig onderzoek
naar gedaan. Daarom is onderzocht of er een samenhang bestaat tussen kwaliteit van Rotterdamse wijken en psychosociale
problemen bij jongeren in de eerste en derde klas. De kwaliteit van de wijk is gemeten met de Sociale Index Rotterdam en de
psychosociale problemen van jongeren zijn door de GGD Rotterdam-Rijnmond gemeten met de SDQ. Jongeren die vinden
dat er veel sociale controle is in hun woonwijk en de wijk waarderen hebben minder vaak psychosociale problemen. De
samenhang tussen de kwaliteit van de wijken volgens de Sociale Index en psychosociale problemen bij jongeren uit die
wijken is echter nauwelijks waarneembaar en kan slechts 0,1% van de verschillen tussen wijken verklaren. Deze kleine
effecten komen voort uit verschillen in samenstelling (naar sekse, opleiding en etniciteit) van de wijk.
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I n l ei d i n g
Met de meeste jongeren in Nederland gaat het goed. Er is
echter een groep jongeren waarbij problemen, zoals gedragsproblemen, emotionele problemen en leerproblemen, het dagelijks functioneren belemmeren. Deze problemen worden psychosociale problemen genoemd.1
Psychosociale problemen komen veel voor onder jongeren. Bij jongeren tussen de 11 en 16 jaar rapporteert,
afhankelijk van leeftijd en opleidingsniveau, 10% tot 25%
psychosociale problemen.2 Psychosociale problemen
kunnen leiden tot allerlei beperkingen in het dagelijks
functioneren, zoals schooluitval, criminaliteit, een slechte
fysieke gezondheid en verslaving.3 Inzicht in welke factoren invloed hebben op het ontstaan van psychosociale
problemen kan daarom veel gezondheidswinst opleveren.4
Diverse factoren beı̈nvloeden de ontwikkeling van
psychosociale problemen. Deze factoren zijn te categoriseren in drie groepen: kenmerken van het kind, het gezin
en de omgeving. Over factoren uit de eerste twee groepen
is al veel bekend.5 De laatste jaren komt er ook steeds
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meer aandacht voor invloed van de wijk als omgevingsfactor.6,7 Onderzoek laat zien dat er in achterstandswijken meer jongeren zijn met psychosociale problemen dan
in welvarende wijken.7-11
Er zijn twee mogelijke verklaringen voor het feit dat er
in de ene wijk meer psychosociale problemen zijn dan in
een andere wijk, namelijk het compositie-effect en een
contexteffect. Het compositie-effect verklaart dit verschil
op basis van de individuele kenmerken van de inwoners.
Omdat er verschillen bestaan tussen de samenstelling
(compositie) van de bevolking in wijken zijn er ook verschillen in het aantal jongeren met psychosociale problemen.12-14 In achterstandswijken wonen meer jongeren
met een laag opleidingsniveau en een niet westerse
nationaliteit. Dit zijn onder andere twee risicofactoren
voor het ontwikkelen van psychosociale problemen.5 Om
deze reden zou het kunnen dat er in achterstandswijken
meer kinderen met psychosociale problemen gevonden
worden.
Het contexteffect houdt in dat kenmerken van een wijk
de kans op psychosociale problemen beı̈nvloeden. Dit
betekent dat jongeren, los van hun individuele kenmerken, afhankelijk van de kenmerken van de wijk meer of
minder problemen ontwikkelen.9 Deze wijkkenmerken
kunnen bijvoorbeeld de concentratie armoede, de criminaliteit en de netheid van een wijk inhouden. Samengevat
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wordt berekend over vier subschalen (emotionele problemen; hyperactiviteit/aandachtstekort; problemen met
leeftijdsgenoten; gedragsproblemen) en kan variëren van
0 tot 40 waarbij een hogere score meer kans op psychosociale problemen aangeeft.22 In dit onderzoek is de
Cronbach’s alpha voor de totaalscore 0,73.
Kwaliteit van de wijk
De buurten zijn bepaald aan de hand van de door de
jongeren opgegeven postcodes (vier cijfers en twee letters) en naar de buurtindeling van het COS. Wijken met
een respons van minder dan 20 respondenten zijn niet
meegenomen in de analyses. Dit zijn met name de industriële wijken en wijken met weinig inwoners. Uiteindelijk zijn er 58 wijken opgenomen.
Als indicator voor de kwaliteit van de wijk is de totaalscore uit de Sociale Index 2009 van Rotterdam gebruikt.23 De Sociale Index is voor 70% gebaseerd op
eerder afgenomen enquêtes onder volwassen bewoners
over kwaliteit van de wijk. De overige 30% van de Sociale
Index is gebaseerd op uit registraties door overheidsinstanties over onder andere vroegtijdig schoolverlaten,
inkomen, werkloosheid, uitkeringen en verhuizingen. De
wijkscore in de index krijgt een rapportcijfer van 0 tot 10
en varieert van 4,8 voor de wijk met de laagste kwaliteit
tot 8,1 voor de beste wijk. Een indeling van de wijken op
basis van de Sociale Index is vergeleken met een indeling
van de wijken alleen gebaseerd op gegevens over inkomen
en scholing van de inwoners van de wijk, deze kwamen
voor een groot deel (meer dan 90%) overeen. Hieruit
blijkt dat de kwaliteit van de wijk sterk correleert met de
sociaal economische status van de wijk. De wijkscore
geeft daarmee aan of het om een welvarende dan wel
achterstandswijk gaat. Ter controle zijn alle analyses ook
gedaan met de statusscores van het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP) als indicator voor de kwaliteit van de
wijk. Statusscores zijn scores die het SCP berekent aan de
hand van gemiddelde opleidingsniveau, inkomen en positie op de arbeidsmarkt in een wijk in vergelijking met
andere wijken in Nederland. Het gebruik van de statusscores van het SCP gaf dezelfde resultaten als bij gebruik
van de Sociale Index als maat voor kwaliteit van de wijk.
Sociale controle en perceptie van de wijk
De vragen over sociale controle en perceptie zijn afkomstig uit het scholierenonderzoek van Communities that
Care (CTC). De CTC vragen maakten in het schooljaar
2008-2009 onderdeel uit van de JMR. CTC is een wijkgerichte preventiestrategie om probleemgedrag en maatschappelijke uitval van jongeren te voorkomen of terug te
dringen.24
Op basis van inhoudelijke analyse van de vragen zijn er
acht vragen samengevoegd tot een betrouwbare score
voor sociale controle (Cronbach’s alpha 0,84). De inhoud
van de vragen gaan over of er in de wijk door buurtbewoners wordt aangesproken op goed en op slecht gedrag.
Sociale controle is in dit onderzoek dus een maatstaf over
hoe de jongeren de sociale controle in de wijk ervaren.
Een voorbeeld over een vraag naar sociale controle is: ‘Als
een kind in jouw buurt iets zou vernielen, zou hij/zij dan

aangesproken worden door buurtbewoners?’. De jongeren hebben aangegeven in hoeverre de vraag in hun wijk
van toepassing is door middel van een 4 puntsschaal. De
score voor sociale controle varieert van 8 (weinig sociale
controle) tot 32 (veel sociale controle).
De perceptie, ofwel de waardering van de wijk is berekend met zeven vragen (vierpuntsschaal) over de
waardering van de wijk zoals het zich thuis voelen, de
tevredenheid en de ervaren veiligheid van de wijk
(Cronbach’s alpha 0,78). Een voorbeeld van een vraag is:
‘Ik vind dat ik in een leuke buurt woon’. De range van
scores voor waardering van de wijk varieert van 7 tot 21.
Gegevensanalyse
In dit onderzoek zijn gegevens verzameld over kenmerken van de jongeren (dit is uniek voor elke jongere) en
kenmerken van de wijk (dit deelt het kind met andere
jongeren die in dezelfde wijk wonen). Omdat het kenmerken zijn op twee niveaus (jongeren en wijken) is er
een multilevel analyse uitgevoerd in SPSS met als
groepsvariabele de postcode. Met een multilevel analyse
is berekend of de scores voor psychosociale problemen
binnen de wijken meer op elkaar lijken dan de scores
tussen de wijken. Uit de analyse blijkt dat de Intra Class
Correlation zeer klein is, namelijk 0,005. Dat betekent dat
de verschillen tussen de scores van individuen binnen een
wijk veel groter zijn dan de verschillen tussen de gemiddelden per wijk. De wijk kan slechts 0,5% van de verschillen tussen psychosociale problemen van individuele
jongeren verklaren. Hieruit kan geconcludeerd worden
dat er geen multilevel probleem is en dat daarom een
lineair regressiemodel is toegestaan.
Toetsen van de theoretische verbanden
Allereerst is door middel van t-toetsen en variantie analyses berekend hoeveel samenhang de achtergrondvariabelen geslacht, leerjaar, schoolniveau en etniciteit hebben
met het voorkomen van psychosociale problemen, kwaliteit van de wijk, sociale controle en perceptie.
Daarna is de eerste onderzoeksvraag onderzocht. De
samenhang tussen kwaliteit van de wijk en het voorkomen van psychosociale problemen is berekend. Door te
controleren voor de achtergrondvariabelen is berekend in
hoeverre de samenhang verklaard kan worden door het
compositie effect. Als er sprake is van een onverklaarde
samenhang kan dat duiden op een contexteffect.
Bij de tweede onderzoeksvraag is het de vraag in hoeverre de ervaren sociale controle in de wijk en de perceptie van de wijk samenhangen met het voorkomen van
psychosociale problemen. Dit is getoetst met een regressieanalyse.
R e s u ltat e n
Achtergrondkenmerken in relatie tot psychosociale
problemen en wijkkenmerken
Tabel 1 geeft de gemiddelde score weer voor psychosociale problemen, kwaliteit van de wijk, de door jongeren
ervaren sociale controle en hun perceptie van de wijk in
relatie tot de achtergrondvariabelen.
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Tabel 1. Achtergrondvariabelen in relatie tot de psychosociale problemen, kwaliteit wijk, binding en perceptie
Variabelen

Aantal
N

Geslacht
Jongen
Meisje
Leerjaar
Brugklas
Derde klas
Schoolniveau
Vmbo
Havo
Vwo
Etniciteit
Nederlands
Surinaams
Antil./Arubaans
Marokkaans
Turks
Kaapverdiaans
Overig

Jongeren:
SDQ
%

% zorgelijk

3919
3980

50
50

13,3
16,3

4332
3519

55
45

14,8
14,9

4931
1808
1112

63
23
14

17,9
10,4
8,6

2620
1035
374
1047
1125
341
1336

33
13
5
13
14
4
17

14,9
14,5
18,4
12,2
15,2
17,0
15,3

Gem
*
9,7
10,3
*
9,9
10,1
**
10,7
9,1
8,6
**
10,0
10,0
10,8
9,4
10,4
10,5
9,9

sd
4,9
5,2
5,2
4,9
5,12
4,78
4,70
5,10
5,13
5,00
4,84
4,96
4,85
5,17

Jongeren:
ervaren sociale
controle
Gem
sd

Jongeren:
perceptie van
de wijk
Gem
sd

*
21,1
21,4
**
22,0
20,3

**
20,0
20,3
**
22,1
21,3
**
21,5
22,1
22,2
**
22,4
21,3
21,0
22,0
21,3
21,0
21,4

21,3
21,3
21,3
**
21,2
20,8
20,9
22,3
21,6
20,5
20,9

5,0
4,9
4,9
4,9
5,2
4,7
4,3
4,5
5,0
5,4
5,5
5,1
5,3
5,0

Wijk:
kwaliteit
(Sociale Index)
Gem
sd

4,9
5,2

6,1
6,0

9,5
9,4

5,2
4,9

6,1
6,1
**
5,9
6,3
6,5
**
6,7
5,9
5,8
5,6
5,5
5,6
6,1

0,9
1,0

5,12
4,78
4,70
5,10
5,13
5,00
4,84
4,96
4,85
5,17

0,8
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,6
0,7
0,6
0,9

* = p < 0,05
** = p < 0,001
SDQ is een continue score. Het afkappunt voor een zorgelijke score is 17 (op basis van de meest gebruikte norm voor het afkappunt, de hoogste 10%).

Psychosociale problemen
De range van scores voor psychosociale problemen loopt
van 0 tot 40, met een gemiddelde score van 10,0 (SD 5,1).
Uit de tabel blijkt dat meisjes en jongeren in de derde klas
meer psychosociale problemen rapporteren dan jongens
en jongeren uit de brugklas (significant bij p<0,05). Ook
is er een samenhang tussen psychosociale problemen en
opleidingsniveau, hoe lager het schoolniveau hoe meer
psychosociale problemen er zijn. Het percentage jongeren
met een zorgelijke SDQ score onder Marokkaanse jongeren is lager dan bij de jongeren met een andere etniciteit.
Kwaliteit wijk
De kwaliteit van de wijk varieert van 4,8 tot 8,1 met een
gemiddelde van 6,1 (SD 0,9). Het grootste verschil in
kwaliteit van de wijk is te zien bij het schoolniveau van de
jongeren. Jongeren op het vmbo, wonen in wijken met
een gemiddelde score van 5,9 en jongeren op het vwo in
wijken met een gemiddelde van 6,5 (F(2,786) = 315,87;
p<0,001).
Ervaren sociale controle
De gemiddelde score op de door individuele jongeren
ervaren sociale controle in de wijk is 21,3 (SD 5,0),
waarbij 8 weinig ervaren sociale controle is en 32 veel
ervaren sociale controle. Jongeren uit de brugklas ervaren
meer sociale controle dan jongeren uit de derde klas
(t=15,21; df=7724; p<0,00). De hoogste sociale controle
in de wijk wordt gerapporteerd door Marokkaanse jongeren.

Perceptie
De gemiddelde score op de perceptie van de wijk is 21,7
(SD 4,2). Er is een significant verschil in perceptie van de
wijk tussen jongens en meisjes (meisjes hoger), tussen
vmbo en vwo leerlingen en tussen van verschillende etniciteit. Bij schoolniveau loopt deze score op: hoe hoger
het schoolniveau van de leerling, hoe beter de jongeren de
wijk waarderen (F(2,778) = 22,00; p<0,001).
Relatie tussen wijkkenmerken en psychosociale
problemen
Om de relatie tussen de wijk en het voorkomen van
psychosociale problemen te bekijken zijn er General
Linear Model analyses uitgevoerd. Tabel 2 geeft daarvan
de resultaten.
Als eerste is de relatie tussen de kwaliteit van de wijk en
de SDQ-score getoetst. Naarmate de kwaliteit van de
wijk hoger is, zijn er minder jongeren met psychosociale
problemen. Deze samenhang is significant maar zeer
zwak (R2=0,001). De kwaliteit van de wijk kan 0,1% van
het verschil in het voorkomen van psychosociale problemen tussen wijken verklaren. De resultaten laten zien
dat na correctie van de achtergrondvariabelen geslacht,
schoolniveau en etniciteit de samenhang tussen kwaliteit
van de wijk en de SDQ-score verdwijnt (F=0,62;
B=0,006; p>0,05). De zwakke relatie die bestaat tussen
kwaliteit van de wijk en het voorkomen van psychosociale problemen wordt dus verklaard door de achtergrondvariabelen, oftewel door de compositie van de
wijk.

Tabel 2. Samenhang tussen kwaliteit van de wijk en psychosociale problemen van jongeren
Onafhankelijke
variabele
Kwaliteit wijk
Kwaliteit wijk

Afhankelijke
variabele

Controle
variabelen

R2

B

Beta

F

t

Sig.

psychosociale problemen
psychosociale problemen

zonder
met

0,001
0,037

-0,19
-0,06

-0,04
-0,01

9,84
0,62

-3,14
-0,79

0,00
0,43

Er is gecontroleerd voor geslacht, schoolniveau en etniciteit.
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Tabel 3. Samenhang tussen de ervaren sociale controle en perceptie en psychosociale problemen van jongeren
Onafhankelijke
variabele

Afhankelijke
variabele

R

R2

B

Beta

F

t

Sig.

Perceptie
Sociale controle

psychosociale problemen
psychosociale problemen

0,28
0,22

0,080
0,048

-0,38
-0,22

-0,28
-0,22

680,82
391,11

-26,09
-19,78

0,00
0,00

Tabel 3 laat de relatie zien tussen de ervaren sociale
controle in de wijk en de perceptie van de jongeren van
de wijk en het voorkomen van psychosociale problemen.
Als jongeren meer sociale controle ervaren of een betere
perceptie hebben van de wijk, dan hebben zij minder
kans op psychosociale problemen. Deze samenhang is
significant.
Discus sie
In tegenstelling tot de verwachting is in dit onderzoek
slechts een zeer zwakke samenhang gevonden tussen de
kwaliteit van de wijk en het voorkomen van psychosociale problemen bij jongeren. Dit betekent dat er in achterstandswijken nauwelijks meer jongeren met psychosociale problemen wonen dan in meer welvarende wijken. De kwaliteit van de wijk kan slechts 0,1% van de
verschillen tussen wijken verklaren. Dit kleine verschil
kan verklaard worden door de samenstelling van de wijk;
hetgeen wijst op het compositie effect. De samenhang
verdwijnt namelijk als er gecontroleerd wordt voor achtergrondkenmerken van de jongeren.
Het is opmerkelijk dat er nauwelijks verschillen zijn
gevonden in het aantal jongeren met psychosociale problemen tussen wijken omdat er grotere verschillen werden verwacht op basis van het compositie effect. De verwachting dat er grote verschillen zijn tussen achterstandswijken en welvarende wijken is vooral gebaseerd op
buitenlands onderzoek, waar de spreiding tussen wijken
mogelijk veel groter is dan in Nederland. Dit kan niet
zonder meer gegeneraliseerd worden naar de Nederlandse context. Zo is in Amerika de concentratie armoede
in sommige wijken veel groter dan in Nederland. Het is
goed mogelijk dat de verschillen tussen zwakke en sterke
wijken in Rotterdam in dit onderzoek niet zo groot zijn
waardoor weinig verschillen in psychische gezondheid
tussen wijken gevonden kunnen worden.
De ervaren sociale controle in de wijk en de perceptie
van de wijk hangen wel samen met het voorkomen van
psychosociale problemen. Jongeren die veel sociale controle ervaren en een hoge perceptie van de wijk hebben,
hebben minder vaak psychosociale problemen. Sociale
controle en perceptie hebben ook een samenhang met de
kwaliteit van de wijk. Jongeren die in een wijk met een
hoge kwaliteit wonen, ervaren vaker sociale controle en
hebben een betere perceptie van de wijk.
Validiteitskwesties
Er zijn enige kanttekeningen te plaatsen ten aanzien van
de validiteit van de gebruikte instrumenten. De gebruikte
maat voor de afhankelijke variabele, de SDQ die de omvang van psychosociale problemen van jongeren meet,
kan hebben geleid tot een onderrapportage bij sommige
groepen jongeren. Dit geld met name voor jongeren van

Marokkaanse afkomst. Op basis van de literatuur werd
namelijk verwacht dat Marokkaanse jongeren hoger
zouden scoren dan jongeren met een Nederlandse etniciteit,5 maar dat blijkt niet uit de SDQ rapportages. Onderrapportage van probleemgedrag bij Marokkaanse
jongeren is een bekend probleem in onderzoek naar bijvoorbeeld criminaliteit.25 Specifiek onderzoek naar culturele verschillen bij zelfrapportage van de SDQ is nog
nauwelijks gedaan. Verschillen tussen wijken waar veel
jongeren van Marokkaanse komaf wonen en wijken waar
weinig van deze jongeren wonen zouden daarmee onderschat kunnen worden. Daar staat echter tegenover dat
er op individueel niveau wel degelijk de verwachte samenhang is van de door jongeren ervaren sociale controle
en perceptie van de wijk met de SDQ. Dat suggereert dat
de SDQ toch een redelijk valide beeld geeft van de psychosociale problemen van jongeren.
De maat voor de onafhankelijke variabele, de kwaliteit
van de wijk, levert weinig problemen op. De kwaliteit van
de wijk is bepaald op basis van de Sociale Index Rotterdam, een veel gebruikt meetinstrument voor onderzoek
en beleid. De score is gebaseerd op meningen van de
bewoners, maar ook op feiten zoals het aantal werklozen
en inkomensgegevens. Om er zeker van te zijn dat de
sociale index een goede indicator is voor kwaliteit van de
wijk, is ook gebruik gemaakt van andere maten: de SES
per buurt en de buurtscores van het SCP. Om ook op het
niveau van jongeren zelf te kijken is naar het verschil in
opleidingsniveau van de jongeren tussen de wijken gekeken. De buurten zijn gerangschikt op het aantal VMBO
leerlingen in de buurt. Deze manier van het kwalificeren
van de buurten geeft net als bij de sociale index wel een
significant resultaat, maar het verband blijft zeer zwak.
Het lijkt dus niet waarschijnlijk dat de wijze waarop de
kwaliteit van de wijk is bepaald, invloed heeft op de
validiteit van dit onderzoek.
Vervolg
Jongeren in achterstandswijken blijken gemiddeld genomen niet meer psychosociale problemen te rapporteren
dan jongeren in meer welvarende wijken. Er zijn dus geen
verschillen tussen de wijken. Binnen de wijken zijn er wel
verschillen.
Individuele kenmerken zoals de door jongeren ervaren
sociale controle in de wijk en hun perceptie van de wijk
spelen wel een rol bij de ontwikkeling van psychosociale
problemen. Jongeren die veel sociale controle ervaren in
de wijk en die de kwaliteit als positief beoordelen, rapporteren minder psychosociale problemen. Bij een wijkgerichte aanpak van het gezondheidsbeleid zal dus zeker
ook aandacht besteed moeten worden aan de individuele
perceptie van de wijk door de (jeugdige) bewoners.
Deze resultaten geven aanknopingspunten voor ver-
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volgonderzoek naar wijkverschillen en de ontwikkeling
van psychosociale problemen bij jongeren. Zo kan het
verstandig zijn om in vervolgonderzoek naast de SDQ
ook andere maten voor psychosociale problemen te gebruiken en/of onderzoek te doen naar de crossculturele
validiteit van de SDQ. Verder zou het effect van sociale
controle en perceptie in achterstandswijken in Nederland
nader onderzocht kunnen worden.
Abstract
The relationship between quality of the neighborhood and
psychosocial problems among young people in Rotterdam
It is assumed that neighborhood characteristics influences
the development of psychosocial problems in adolescents.
This assumption is mainly based on research from abroad,
in the Netherlands still little research is done. Therefore in
this article we examined whether there is a correlation between the quality of the neighborhood and psychosocial
problems among teenagers in first and third grade. The
quality of the neighborhood is measured by the social index
of Rotterdam and the psychosocial problems is measured
with the SDQ. Youth who experienced a lot social control
and a high perception have fewer psychosocial problems.
No relevant correlation was found between the quality of
the neighborhood and psychosocial problems among young
people. The quality of the neighborhood explained only
0.1% of the differences between the neighborhoods. This
small difference can be explained by the composition (by
sex, level of education en ethnicity) of the neighborhood.
Keywords: psychosocial problems, neighborhood differences, youth, social control, perception
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