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Samenvatting 

Deze scriptie gaat over de leefbaarheid van het platteland voor jongeren uit Noord-
Groningen. Het onderzoek dat voor deze scriptie is uitgevoerd in het kader van het project 
‘Bedreigd Bestaan’. ‘Bedreigd Bestaan’ is een onderzoek naar leefbaarheid onder bewoners 
van Noord-Groningen. In opdracht van de Stichting Bedreigd Bestaan is het CAB, een bureau 
voor beleidsonderzoek en beleidsadvies, verantwoordelijk voor het projectmanagement en de 
uitvoering van het onderzoek.  
 
Met behulp van de vignettenmethode wordt onderzocht in welke mate verschillende aspecten 
van leefbaarheid de vertrekgeneigdheid beïnvloeden. Een vignet is een fictief geschetste 
omschrijving van de woonplaats. In de vignetten worden steeds zes aspecten van 
leefbaarheid voorgelegd: openbaar vervoer, sport, uitgaan, familie/vrienden, rust/ruimte en 
werkgelegenheid. Deze aspecten van leefbaarheid kunnen in de vignetten gunstig of 
ongunstig zijn. Zo kan er bijvoorbeeld staan: ‘de trein- en busverbinding is goed’ of ‘de trein- 
en busverbinding is slecht’. Jongeren geven bij ieder vignet aan of zij onder die 
omstandigheden in hun woonplaats zouden blijven wonen of zouden verhuizen. Met 
vertrekgeneigdheid laten jongeren hun waardering van de omgeving blijken. Daarmee geven 
zij indirect aan wat belangrijk is voor de leefbaarheid. 
 
Daarnaast wordt onderzocht of jongeren met uiteenlopende soorten waardenoriëntaties in 
hun vertrekgeneigdheid systematisch van elkaar verschillen. Waardenoriëntaties 
representeren wat mensen belangrijk vinden in hun omgeving, of meer algemeen, in hun 
leven. Er wordt in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen drie typen waardenoriëntaties: 
economisch, sociaal-actief en landschappelijk. Jongeren met een economische 
waardenoriëntatie vinden werk, geld en vrije tijd belangrijk. Jongeren met een sociaal-actieve 
waardenoriëntatie vinden het belangrijk dat er iets te beleven valt. Jongeren met een 
landschappelijke waardenoriëntatie hechten veel waarde aan het fysieke woonklimaat. Zij 
vinden natuur en ruimte belangrijk. 
 
Om zoveel mogelijk jongeren voor het onderzoek te bereiken is contact gezocht met scholen 
in Noord-Groningen. Er zijn zes scholen die medewerking hebben verleend. Deelnemende 
scholen zijn de vestigingen van Het Hogeland College uit Uithuizen, Warffum en Wehe den 
Hoorn, het Ommelandercollege uit Appingedam en het AOC Terra en Wessel Gansfortcollege 
uit Winsum. Er hebben 432 jongeren van het VMBO, de Havo en het VWO deelgenomen aan 
het onderzoek. Tijdens een lesuur hebben de jongeren een schriftelijke vragenlijst ingevuld.  
 
De gegevens zijn geanalyseerd met behulp van multilevel regressieanalyses. Voor alle 
aspecten van leefbaarheid die in de vignetten zijn voorgelegd geldt dat jongeren onder de 
gunstige omstandigheden minder geneigd zijn te vertrekken. Het uitzicht op een goede baan 
zorgt er het sterkst voor dat jongeren minder van plan zijn te verhuizen. Rust en ruimte zijn 
voor jongeren het minst belangrijk. De aanwezigheid van rust en ruimte zorgt er slechts in 
beperkte mate voor dat jongeren liever in hun woonplaats willen blijven wonen. Het openbaar 
vervoer is voor jongeren ook niet zo belangrijk. Tevens blijkt dat vertrekgeneigdheid niet 
verschillend is voor jongeren die dichter bij of juister verder weg van de stad Groningen 
wonen. Afstand en bereikbaarheid zijn voor jongeren dan ook niet zo belangrijk. Het is 
mogelijk dat zij bereid zijn te fietsen, of anticiperen al op een brommer of auto en beseffen 
daarbij dat afstanden in Noord-Groningen te overbruggen zijn. Pendelen wordt dan niet als 
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een probleem gezien. Opvallend is dat jongeren uit dorpen die sterker krimpen, meer geneigd 
zijn te verhuizen. Dit komt omdat jongeren uit deze dorpen het minder leuk vinden om te 
wonen in hun woonplaats. Krimp leidt aantoonbaar tot ontevredenheid. Jongeren kunnen 
door de krimp ervaren dat het in de woonplaats achteruit gaat, bijvoorbeeld door het 
verdwijnen van voorzieningen. Maar als er altijd al weinig voorzieningen waren, hoeven 
jongeren naar niet per definitie ontevreden over te zijn. Dit kunnen we stellen omdat jongeren 
uit dorpen met meer inwoners (waar juist meer voorzieningen zijn) ook meer geneigd zijn te 
verhuizen. Het is aannemelijk dat de ervaring om iets te moeten missen dat er eerst wel was 
voor jongeren heel onprettig is. 
 
Het belang dat aan de verschillende aspecten van leefbaarheid wordt toegekend verandert 
nauwelijks bij jongeren met uiteenlopende waardenoriëntaties. Over het algemeen zijn 
jongeren het over de factoren die belangrijk zijn voor de leefbaarheid dus met elkaar eens. 
Maar er kan wel een belangrijk onderscheid gemaakt worden tussen twee groepen jongeren 
met hun oordeel over rust en ruimte. Jongeren die het belangrijk vinden dat er iets te beleven 
is, hechten minder waarde aan rust en ruimte. Jongeren die de landschappelijke kenmerken 
van de omgeving belangrijk vinden, hechten juist meer waarde aan rust en ruimte. Opvallend 
is dat jongeren met een economische waardenoriëntatie op geen enkel punt verschillen van 
jongeren met een ander type waardenoriëntatie. Naar verwachting zouden jongeren met een 
economische waardenoriëntatie werkgelegenheid belangijker vinden. Dit bleek niet het geval 
te zijn. De opvatting dat het uitzicht op een goede baan belangrijk is, gaat algemeen op. Er 
zijn hierbij geen wezenlijke verschillen tussen groepen jongeren met verschillende 
waardenoriëntaties. 
 
In het kader van de bevolkingskrimp op het platteland is het wegtrekken van jongeren een 
actueel thema. Dat jongeren wegtrekken, is een proces dat moeilijk te keren is. Veel jongeren 
verlaten het platteland omdat er niet genoeg werkgelegenheid is. Het is dan ook niet zinvol 
om er alles aan te doen om jongeren op het platteland ‘vast te houden’. Uit dit onderzoek 
blijkt wat voor jongeren uit Noord-Groningen belangrijk is. Dit kan voor beleidsmakers 
belangrijke aanknopingspunten bieden. Het is namelijk van groot belang dat jongeren een 
positief beeld overhouden aan de plaats waar zij zijn opgegroeid, omdat de kans dan groot is 
dat zij ooit terugkeren naar het platteland. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Onderwerp en aanleiding 
Deze scriptie gaat over de leefbaarheid van het platteland voor jongeren uit Noord-
Groningen. De leefbaarheid wordt onderzocht door vast te stellen onder welke 
omstandigheden jongeren aangeven dat zij zouden verhuizen. Er is onderzoek gedaan naar 
de ‘vertrekgeneigdheid’ van jongeren. Er wordt in kaart gebracht wat voor jongeren belangrijk 
is om naar tevredenheid in hun woonplaats te kunnen wonen. Daarbij wordt ook onderzocht 
of leefbaarheid voor verschillende groepen jongeren anders wordt bepaald, afhankelijk van 
hun waardenoriëntatie.  
 
Aanleiding van mijn onderzoek vormt het project ‘Bedreigd Bestaan 2009’. In opdracht van de 
Stichting Bedreigd Bestaan is het CAB, een bureau voor beleidsonderzoek en beleidsadvies, 
verantwoordelijk voor het projectmanagement en de uitvoering van het onderzoek. Dit 
onderzoek biedt een vervolg op de sociografische studie ‘Bedreigd Bestaan’ uit 1959 die is 
uitgevoerd door de Stichting Noord-Groningen. In de studie van 50 jaar geleden werd Noord-
Groningen op economisch, sociaal en cultureel gebied in kaart gebracht. Een belangrijke 
conclusie uit het onderzoek van 50 jaar geleden is dat het bestaan in Noord-Groningen 
bedreigd zou worden door onder andere ontvolking, een teruglopende werkgelegenheid en 
een afname van het aantal voorzieningen. Nu blijkt dat de voorspellingen van deze 
onderzoekers niet allemaal zijn uitgekomen. Het gebied is niet leeggelopen en kleine dorpen 
bestaan nog steeds. Ten opzichte van 1959 is het aantal inwoners van sommige kleine 
dorpen zelfs toegenomen. 
 
Het onderzoek ‘Bedreigd Bestaan 2009’ is onder meer interessant omdat er kan worden 
vastgesteld wat 50 jaar plattelandsbeleid heeft opgeleverd. Er kan bijvoorbeeld worden 
gekeken of het beleid een bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid. Het huidige 
plattelandsbeleid in Groningen richt zich vooral op de economische en fysieke aspecten van 
de regio. Het onderzoek ‘Bedreigd Bestaan 2009’ levert een belangrijke bijdrage omdat het 
zich richt op sociale en culturele aspecten van de regio. Het nieuwe onderzoek ‘Bedreigd 
Bestaan 2009’ is een onderzoek onder bewoners en oud-bewoners. De ideeën en meningen 
van deze mensen staan centraal (Gardenier & Nanninga, 2008).  
 
Binnen dit grootschalige onderzoek zal ook apart aandacht worden besteed aan de situatie 
van jongeren. Dat is het onderdeel waar ik mij met dit onderzoek binnen het project ‘Bedreigd 
Bestaan’ op heb gericht.  
 

1.2 Kenmerken van Noord-Groningen 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder jongeren uit Noord-Groningen. Noord-Groningen is een 
plattelandsgebied en behelst het noordelijk deel van de provincie Groningen. Er zijn in 
Nederland meer plattelandsgebieden. In deze paragraaf wordt toegelicht wat kenmerkend is 
aan Noord-Groningen en wordt een vergelijking gemaakt met het platteland in andere delen 
van Nederland. 
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Bijker & Haartsen (2010) onderzochten de populariteit van verschillende typen platteland in 
Groningen, Friesland en Drenthe. Deze populariteit stelden zij vast door te kijken naar de 
huizenprijs. Woonvoorkeuren komen namelijk tot uiting in de vraag naar huizen. In figuur 1 is 
de populariteit van de gemeenten in deze provincies weergegeven.  

 
 

Figuur 1 
Indeling populariteit woongebieden in Noord Nederland1 
 
Uit figuur 1 blijkt de gemeente Haren het enige populaire plattelandsgebied in de provincie 
Groningen is. Er zijn in Noord-Groningen twee ‘gemiddelde plattelandsgebieden’. Dit zijn de 
gemeenten Winsum en Loppersum. De overige gemeenten zijn volgens deze indeling 
allemaal ‘minder populaire plattelandsgebieden’.  
 
De ligging ten opzichte van een stedelijk centrum is niet verschillend voor de onderscheiden 
plattelandsgebieden. In de minder populaire gebieden is er sprake van een langere reistijd tot 
centrale delen van Nederland. Bovendien hebben de bewoners in deze gebieden een lager 
inkomen dan in de populaire gebieden. Voor alle plattelandstypen geldt dat er een 
vertrekoverschot is. In de minder populaire gebieden vestigen zich vooral mensen vanuit 
andere plattelandsgemeenten uit het noorden. Mensen die zich vestigen in deze gebieden 
doen dit voornamelijk vanuit persoonlijke en praktische overwegingen, namelijk de nabijheid 
van familie, vrienden, openbaar vervoer en de aanwezigheid van een basisschool.  
 

                                                            
1 Demos, Hét platteland bestaat niet: Verschillende verhuisbewegingen naar en binnen het Noord-
Nederlandse platteland (2010). 
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Met deze schets van de indeling die Bijker & Haartsen (2010) hebben gemaakt, zijn een 
aantal kenmerken van Noord-Groningen uiteengezet. Wanneer we spreken over ‘minder 
populaire plattelandsgebieden’ gaat dit zeker over Noord-Groningen omdat het grootste deel 
van dit gebied uit minder populaire plattelandsgebieden bestaat.  
 
Een ander typerend kenmerk van het platteland in Noord-Groningen is de belangrijke rol van 
de stad Groningen. “Groningen is een voorbeeld van een groeiende centrale stad in een 
stagnerende of krimpende regio” (Van Dam et al., 2009: 9). De stad Groningen is de 
belangrijkste bestemming voor vertrekkers van het platteland. Dit geldt in het bijzonder voor 
jongeren. Groningen biedt namelijk veel mogelijkheden voor hoger onderwijs. De stad 
Groningen biedt echter niet genoeg mogelijkheden om al deze studenten later aan het werk 
te helpen omdat er niet genoeg banen zijn. Daarom is er ook sprake van een trek naar de 
Randstad. Vanwege de toegenomen mobiliteit is de drempel om naar de Randstad te 
verhuizen steeds minder groot. Groningen is een kenniseconomie die op dit moment de 
concurrentie met de Randstad aankan. Maar als hier veranderingen in komen, zal ook de 
stroom naar het westen in omvang veranderen (Van Dam et al., 2009). 
 

1.3 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 
Noord-Groningen is één van de drie gebieden die in Nederland zijn aangewezen als 
krimpregio’s. In Noordoost-Groningen zal naar verwachting het aantal inwoners in 2040 met 
maar liefst 15 procent gedaald zijn. Er zijn twee belangrijke oorzaken voor dit verschijnsel, 
namelijk de vergrijzing en het wegtrekken van jongeren. Er zijn echter ook gebieden die naar 
verwachting zullen groeien, zoals de stad Groningen (De Jong & Van Duin, 2010). In figuur 2 
is goed te zien dat grote delen van Noord-Groningen te maken zullen krijgen met sterke 
krimp. De bevolking daalt dan minimaal met vijf procent.  
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Figuur 2 
Weergave bevolkingsontwikkeling per gemeente van 2008-20402 
 
Er is in Groningen veel aandacht voor bevolkingskrimp. Zo is er een Topteam Krimp 
opgericht. Het Topteam Krimp heeft een aantal oplossingen en aanbevelingen geformuleerd 
voor de bevolkingskrimp in Noordoost- en Oost-Groningen. Doelstellingen van het Topteam 
Krimp zijn het bevorderen van bewustwording, het formuleren van oplossingen en 
aanbevelingen op korte termijn en het voorstellen van structurele oplossingen voor de lange 
termijn (Dijkstal & Mans, 2009). Er wordt nu veel aandacht besteed aan hoe men met het 
verschijnsel van bevolkingskrimp om moet gaan.  
 
Vooral jongeren vertrekken van het platteland. Uit het onderzoek naar wonen en 
voorzieningen in de regio Eemsdelta blijkt dat de helft van de jongeren aangeeft binnen twee 
jaar te willen verhuizen. De andere helft wil graag in het gebied blijven wonen en is daarbij 
sterk gebonden aan de gemeente (Companen, 2009).  
 
Dat vooral jongeren vertrekken van het platteland wordt als een bedreiging gezien. Er wordt 
veel aandacht besteed aan voorzieningen, want dat zou voor bewoners erg belangrijk zijn. Er 
zijn echter veel meer aspecten die de leefbaarheid van het gebied voor jongeren kunnen 
bepalen. In het rapport van Companen (2009) geeft men aan dat er in het onderzoek weinig 
aandacht is besteed aan de groep thuiswonende jongeren. Zij hebben alleen gevraagd waar 

                                                            
2 Planbureau voor de leefomgeving, Regionale prognose 2009-2040: Vergrijzing en omslag van groei 
naar krimp (2010). 
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zij later zouden willen wonen. Hierbij is geen aandacht besteed aan de beweegredenen van 
jongeren. Door in te gaan op factoren die keuzes van jongeren bepalen, kan het huidige 
onderzoek daar een bijdrage aan leveren.  
 
In dit onderzoek zal worden nagegaan welke aspecten van leefbaarheid voor jongeren 
belangrijk zijn. Met deze uitkomsten zijn er voor beleidsmakers wellicht meer 
aanknopingspunten om gericht beleid te kunnen voeren. Het beleid hoeft dan niet gericht te 
zijn op het behouden van jongeren op het platteland. Verhuizen vanwege studie of werk kan 
naar grote waarschijnlijkheid toch niet worden tegengegaan. Om in een bepaalde regio, in dit 
onderzoek Noord-Groningen, na te gaan wat jongeren belangrijk vinden kan specifiek op dit 
gebied gericht gepast beleid worden gevoerd.  
 
Om het gedrag, hier in de vorm van vertrekgeneigdheid, te begrijpen is het goed om ook 
waardenoriëntaties van jongeren in kaart te brengen. Thissen et al. (2010) hebben 
waardenoriëntaties van jongeren in de Veenkoloniën onderzocht. Het is interessant om dit nu 
ook in Noord-Groningen te onderzoeken. Er is dan een compleet beeld van 
waardenoriëntaties voor het hele krimpgebied in de provincie Groningen. Bovendien wordt 
duidelijk of leefbaarheid anders is voor jongeren met verschillende waardenoriëntaties.  
 
Voor het onderzoeken van verschillende aspecten van leefbaarheid zal in dit onderzoek 
gebruik worden gemaakt de vignettenmethode. Deze analyse is geëigend omdat hij op een 
indirecte manier nagaat wat voor jongeren belangrijk is. Wanneer jongeren direct wordt 
gevraagd of ze iets belangrijk vinden, zullen ze waarschijnlijk neigen tot bevestigen of sociaal 
wenselijk antwoorden. Door deze aspecten min of meer ‘te verstoppen’ in een aantal 
keuzesituaties, laten jongeren zien wat ze belangrijk vinden zonder dat ze daar zelf bewust bij 
stil staan.  
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Hoofdstuk 2 

Factoren die leefbaarheid bepalen, een overzicht van de 
literatuur 

2.1 Verhouding tussen leefbaarheid en vertrekgeneigdheid 
Er zijn verschillende onderzoekers die een omschrijving van het begrip ‘leefbaarheid’ hebben 
gegeven. Leefbaarheid kan gedefinieerd worden als “de mate waarin de sociale en fysieke 
leefomgeving aan de normen en waarden van de bewoners en/of gebruikers van het landelijk 
gebied voldoet” (Van der Elst-Van der Lans & Rijk, 2006: 52). De leefbaarheid kan dus per 
persoon verschillen. Leefbaarheid uit zich indirect door verschillende gedragskeuzes die 
mensen maken. Zo is het emigratiesaldo (dat kan van een bepaalde bevolkingscategorie zijn, 
dus bijvoorbeeld jongeren) een indicator van de leefbaarheid in een bepaald gebied (Kroon & 
Rijk, 2000 aangehaald in Van der Elst-Van der Lans & Rijk, 2006 ). Leefbaarheid gaat dus 
niet alleen over de aanwezigheid van voorzieningen, leefbaarheid is subjectief (Leidelmeier et 
al., 2008).  
 
Er zijn veel factoren die de leefbaarheid van een gebied voor iemand kunnen vergroten of 
verkleinen. Over aspecten die de leefbaarheid kunnen bepalen, kan veel ontleend worden 
aan bestaande literatuur. Dit verschilt echter voor verschillende groepen mensen. Het is niet 
duidelijk of de factoren die in voorgaande onderzoeken worden aangehaald voor iedereen 
gelden en of de invloed van alle factoren even groot is.  
 
Het onderzoeken van vertrekgeneigdheid is in dit onderzoek de manier om leefbaarheid te 
operationaliseren. Van vooraf vastgestelde aspecten van leefbaarheid wordt achterhaald in 
welke mate deze aspecten eventuele plannen om al dan niet te verhuizen bepalen. Hiertoe 
wordt de vignettenmethode toegepast. Deze methode houdt in dat er een fictieve situatie van 
de woonplaats wordt geschetst, waarvan jongeren moet bepalen of zij onder die 
omstandigheden zouden blijven of vertrekken. Uitgangspunt is dat naarmate jongeren het 
gebied als minder leefbaar ervaren, zij meer geneigd zijn om te verhuizen. Met deze 
‘vertrekgeneigdheid’ laten jongeren hun waardering van de omgeving blijken. Daarmee geven 
zij dus indirect aan wat de leefbaarheid van het gebied bepaalt.  
  
In dit hoofdstuk wordt eerst het begrip ‘vertrekgeneigdheid’ toegelicht. Vervolgens worden 
aspecten besproken die de leefbaarheid kunnen bepalen en dus van invloed kunnen zijn op 
vertrekgeneigdheid. Daarna wordt uiteengezet wat waardenoriëntaties zijn en wat de invloed 
hiervan op leefbaarheid is. Tenslotte worden er een aantal achtergrondkenmerken van 
jongeren besproken die de beoordeling van leefbaarheid kunnen beïnvloeden. Het gaat hier 
om persoons- en dorpskenmerken.  
 

2.2 Vertrekgeneigdheid 
Hoe tevreden men over de leefbaarheid van een gebied is, kan worden afgemeten aan de 
migratie uit een gebied. In dit onderzoek wordt daarvoor de term ‘vertrekgeneigdheid’ 
toegepast. Het is niet alleen interessant om te weten óf jongeren vertrekken, maar ook 
waarom. Er zijn verschillende aspecten die deze vertrekgeneigdheid kunnen beïnvloeden.  
De omstandigheden die in vignetten worden voorgelegd zijn factoren die het verhuizen 
kunnen beïnvloeden. Omdat het keuzesituaties zijn die geen betrekking hebben op de 
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werkelijke omstandigheden, zegt het iets over de fictieve vertrekgeneigdheid. Bjarnason & 
Thorlindsson (2006) stelden dat vertrekgeneigdheid vooral iets over push- en pullfactoren 
zegt en dus nog niet iets over werkelijk gedrag. 
 
Uit de “theory of reasoned action” (Fishbein & Ajzen, 1975) blijkt dat de intentie van een 
persoon om bepaald gedrag te vertonen de beste voorspeller van het werkelijk vertoonde 
gedrag is. Hieruit kan worden afgeleid dat de intentie om te verhuizen (vertrekgeneigdheid) 
een voorspeller is van werkelijke migratie (Bjarnason & Thorlindsson, 2006). Bovendien blijkt 
uit het onderzoek van Fouarge & Ester (2007) dat de beslissing van mensen om te vertrekken 
en zich op een andere plek te vestigen wordt beïnvloed door factoren die zowel op de huidige 
als de toekomstige woonplaats betrekking hebben. Dit betekent dat de voorgelegde 
omstandigheden de beslissing om te verhuizen deels beïnvloeden, maar niet helemaal. 
Wanneer mensen nadenken over verhuizen, zullen zij ook een beeld hebben van een 
toekomstige woonplaats. Hierbij gebruikt men dus een eigen referentiekader. Het doel van dit 
onderzoek is echter niet om werkelijke migratie te voorspellen.  
 
Door te onderzoeken welke factoren bepalen dat jongeren vertrekken van het platteland 
wordt duidelijk wat belangrijk is voor jongeren om er naar tevredenheid te kunnen leven. 
Opleidingsmogelijkheden en werkgelegenheid zijn factoren die ervoor zorgen dat sommige 
jongeren eigenlijk genoodzaakt zijn om te verhuizen. Maar een goede leefbaarheid zorgt wel 
voor een positief beeld en goede herinneringen. Hierdoor is de kans groter dat zij later weer 
terug zullen komen om zich te vestigen in hun geboortestreek. Het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1997) voorspelt dat er in 2030 veel 
mensen zijn die graag landelijk willen wonen. 
 

2.3 Aspecten van leefbaarheid 
Bevolkingskrimp op het platteland is een actueel thema. Er is veel aandacht voor in de media. 
Er worden scenario’s geschetst dat het platteland leeg dreigt te lopen en dat voorzieningen 
onder druk staan. Hierbij is veel aandacht voor de noodzaak van het behouden van 
voorzieningen. De vraag is echter of dit voor alle bewoners wel zo belangrijk is.  
 
Leefbaarheid is subjectief en dus verschillend voor bepaalde groepen mensen. Deze 
verschillen komen ook tot uiting in verschillende soorten dorpen. Thissen (2008a, 2008b) 
maakt een onderscheid tussen het autonome dorp en het woondorp. In het autonome dorp 
wordt de leefbaarheid onder bewoners vaak bepaald door de mate waarin er voorzieningen 
aanwezig zijn. Er is in deze dorpen sprake van een traditionele dorpsbinding. De mensen zijn 
in het dorp opgegroeid en zijn op het dorp zelf gericht. In het woondorp wordt de leefbaarheid 
bepaald door de ontwikkeling van de woonfunctie. Dat wil zeggen dat mensen in het dorp 
gaan wonen omdat ze de omgeving aantrekkelijk vinden. De mensen in deze dorpen werken 
buiten het dorp en zijn niet afhankelijk van de voorzieningen binnen het dorp. In autonome 
dorpen zijn de voorzieningen een voorwaarde voor de ontwikkeling van leefbaarheid. In het 
woondorp is de ontwikkeling van voorzieningen door gemeenschapsinitiatieven (niet 
geïnstitutionaliseerd) een resultaat van de leefbaarheid. Een voorbeeld hiervan is dat 
bewoners zelf vrijwillig in de plaatselijke supermarkt gaan werken om te voorkomen dat deze 
verdwijnt. Een dorp is meestal niet volledig een autonoom dorp of een woondorp, maar er is 
de laatste tijd een ontwikkeling zichtbaar van autonoom dorp naar woondorp (Thissen, 2008a, 
2008b; “Van traditioneel dorp naar woondorp”, 2009).  
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Groot (1974) maakt een onderscheid tussen vier aspecten van leefbaarheid:  
bestaanszekerheid (hebben van werk en inkomen), verzorgingssituatie (aard en peil van 
aanwezige voorzieningen), woonklimaat (waardering van woning en woonomgeving) en 
sociaal klimaat (waardering van sociale contacten) (aangehaald in Maathuis & Peters, 2004). 
De aspecten sociaal klimaat, woonklimaat en verzorgingssituatie van Groot (1974) komen 
ook voor in het schema voor leefbaarheid van De Hart et al. (2002). Dit schema is 
weergegeven in figuur 3.  
 

Figuur 3 
Aspecten van leefbaarheid3  
 
De Hart et al. (2002) hebben het in het kader van leefbaarheid ook over veiligheid. Uit het 
onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2005) blijkt dat de 
veiligheidsbeleving in de grote steden veel belangrijker is voor de leefbaarheid dan op het 
platteland. Op het platteland geven bewoners relatief vaak aan dat ze last hebben van 
groepen jongeren in de buurt en ondervinden ze overlast van dronken mensen op straat 
(Kullberg, 2006). Jongeren op het platteland in de leeftijdscategorie 12-18 jaar blijken tevens 
meer te drinken dan jongeren in de stad. Dit kan te maken hebben met de aanwezigheid van 
drinkketens op het platteland. Plattelandsbewoners geven aan dat zij zich onveilig voelen in 
de buurt van uitgaansgelegenheden en op plaatsen waar rondhangende jongeren zijn 
(Schellingerhout & Van Campen, 2006). Hieruit blijkt dat eventuele onveiligheidsgevoelens op 
het platteland hoofdzakelijk worden veroorzaakt door jongeren. Het is dan ook denkbaar dat 
jongeren zich niet gauw onveilig zullen voelen. Daarom wordt veiligheid in dit onderzoek niet 

                                                            
3 Sociaal en Cultureel Planbureau, Zekere banden: Sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid (2002). 
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als een aspect van leefbaarheid opgenomen. Op grond van de zojuist geïntroduceerde 
indelingen wordt hieronder nu een aantal aspecten van leefbaarheid besproken die voor dit 
onderzoek interessant zijn.  
 
Uit onderzoek van Thissen (1995) blijkt dat een goed sociaal netwerk voor ouderen in de 
kleine kernen van Zeeland compensatie kan bieden voor lokale afwezigheid van dagelijkse 
voorzieningen. Dit zou ook kunnen gelden voor jongeren. Het is echter ook denkbaar dat 
jongeren via de studie of een nieuwe baan eenvoudiger in contact komen met andere 
mensen en daardoor elders waarschijnlijk gemakkelijker een nieuw sociaal netwerk kunnen 
opbouwen. Het is mogelijk dat zij minder vasthouden aan contacten op het platteland. 
Het dalende aantal voorzieningen betekent voor veel plattelandsbewoners een verslechtering 
van de leefsituatie (Simon et al., 2007b). Uit dit onderzoek blijkt echter dat dit voor de meeste 
bewoners niet zodanig van belang is dat zij daarom zouden willen verhuizen. De 
plattelandsbewoners vinden het vooral belangrijk dat de rust gehandhaafd blijft en dat het 
gezellig is omdat iedereen elkaar kent. Dit kan echter ook een keerzijde hebben. Uit dit 
onderzoek blijkt dat de interesse in elkaar wat te ver kan gaan. Het wordt ook als negatief 
beoordeeld als buurtbewoners (te) veel van elkaar weten.  
 
Het is ook interessant om te onderzoeken welke voorzieningen voor jongeren van belang zijn. 
Uit een onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2005) blijkt dat 
sportvoorzieningen, openbaar vervoer en publieke voorzieningen volgens 
plattelandsbewoners het meest dringend moeten worden verbeterd. Voor stedelingen vormen 
deze aspecten geen grote problemen voor de leefbaarheid. Jongeren zijn het meest 
ontevreden over winkels, disco en bioscoop omdat deze voorzieningen vaak niet in het dorp 
aanwezig zijn (De Boer et al., 1992). Uit onderzoek van Simon et al. (2007a) blijkt dat 
jongeren uit kleine dorpen op het platteland vooral uitgaansmogelijkheden missen. Daardoor 
vinden ze het dorp te rustig en saai. Cafés en discotheken hebben volgens jongeren een 
belangrijke sociale functie. Om te kunnen uitgaan moeten jongeren vaak uitwijken naar een 
stad. Dan ervaren zij problemen met het openbaar vervoer. Jongeren uit de wat grotere 
dorpen met meer voorzieningen nemen genoegen met de uitgaansgelegenheden die er in het 
dorp zijn. 
 
Door volwassenen worden de uiterlijke aspecten van de woonomgeving over het algemeen 
erg gewaardeerd. Voor jongeren is er een minder eenduidig beeld van hun oordeel over de 
landschappelijke kenmerken van het platteland. Enerzijds zijn zij hier negatief over. Uit 
onderzoek van Haartsen (2002) en Steenbekkers et al. (2008) blijkt dat jongeren een lagere 
waardering voor het Nederlandse platteland hebben dan ouderen Ook blijken jongeren weinig 
waarde te hechten aan de bescherming van de natuur en het agrarisch landschap. Daarnaast 
hebben jongeren weinig binding met verschillende soorten landschappen, waaronder het 
dorpslandschap. Tevens zijn jongeren minder emotioneel betrokken bij de natuur (Buijs et al., 
2007). Het platteland in Noord-Groningen staat bekend om de rust en de ruimte. Uit het 
onderzoek van Van den Berg (2008) blijkt dat hoger opgeleiden in Noord-Nederland het 
woongebied vooral aantrekkelijk vinden om de rust en ruimte. In dit onderzoek betreft het 
vooral respondenten uit de leeftijdscategorie van 35-45 jaar. Wanneer jongeren wordt 
gevraagd het platteland in woorden te benoemen dan zeggen zij vaak ‘stil’ en ‘niks te doen’ 
(Haartsen et al., 2003). Het aspect ‘rust en ruimte’ wordt hier door jongeren dus negatief 
beoordeeld.  
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Aan de andere kant zijn jongeren ook positief over het fysieke woonklimaat. Uit onderzoek 
van Simon et al. (2007a) blijkt dat jongeren de landschappelijke kenmerken van het platteland 
waarderen en het belangrijk vinden dat dit behouden blijft. De Boer et al. (1992) vonden hier 
ook aanwijzingen voor. Jongeren blijken tevreden te zijn over rust en ruimte. Zij vinden dat 
huizenbouw beperkt moet worden om het dorpskarakter, de rust en de ruimte te behouden. 
 
Lidmaatschap van verenigingen is een ander aspect dat belangrijk kan zijn voor de 
leefbaarheid. Sommige jongeren blijven lid van een vereniging wanneer zij ergens anders 
gaan wonen. Ook zijn bewoners op het platteland over het algemeen tevreden over 
sportvoorzieningen, hoewel deze lang niet altijd in het dorp aanwezig zijn (Simon et al., 
2007a). Wellicht vormt het lidmaatschap van een (sport)vereniging voor sommige jongeren 
ook een reden om niet te vertrekken van het platteland. 
 
Tenslotte kan werkgelegenheid de leefbaarheid beïnvloeden. Jongeren uit de Veenkoloniën 
geven aan te vertrekken als zij verwachten geen baan te vinden in de regio (Thissen et al., 
2010). Uit onderzoek van Van der Aa & Huigen (2000) blijkt dat mensen in de 
leeftijdscategorie 15-24 jaar het meest geneigd zijn te vertrekken vanwege opleiding, werk en 
partners. Het uizicht op een betere baan elders is ook voor jongeren uit IJsland de 
belangrijkste reden om te vertrekken (Bjarnason & Thorlindsson, 2006). 
 
Uit deze bespreking blijkt dat er geen eenduidig beeld bestaat van welke factoren 
verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid. Het huidige onderzoek heeft dan ook een 
exploratief karakter. Er worden van te voren geen hypothesen opgesteld over aspecten van 
leefbaarheid die meer of minder belangrijk zullen zijn. 
 

2.4 Waardenoriëntaties 
Wat een gebied voor jongeren leefbaar maakt uit zich in verschillende aspecten die in de 
vorige paragraaf zijn beschreven. De leefbaarheid van een gebied hoeft echter niet voor alle 
jongeren gelijk te zijn. Jongeren kunnen verschillen in wat zij belangrijk vinden in hun 
woonplaats, of meer algemeen, in hun leven. Wat jongeren in hun woonplaats belangrijk 
vinden kan zich uiten in een beeld dat zij ervan hebben. Deze beeldvorming gaat niet 
algemeen op, maar verschilt van persoon tot persoon. 
 
Uit het onderzoek van De Pater & Van der Wusten (1991) blijkt dat mensen niet handelen op 
basis van hoe de ruimte is, maar op basis van hun perceptie van de ruimte. Het kan dus zo 
zijn dat jongeren het platteland willen verlaten door het beeld dat zij van het platteland 
hebben en niet zozeer vanwege de feitelijke fysieke omstandigheden. Tevens blijkt dat 
tegenwoordig de verstedelijkte leefomgeving steeds meer het referentiepunt van mensen 
vormt, terwijl dit vroeger de naaste omgeving was (Kullberg, 2006). Dit kan ook van invloed 
zijn op het beeld dat men van het platteland heeft. Veel plattelandsbewoners zetten het 
platteland af tegen de stad en definiëren het platteland dan in termen van wat de stad niet is 
(Simon et al., 2007a). 
 
Wanneer naar de betekenis van het platteland wordt gekeken blijkt dat het belang van de 
belevingswaarde is toegenomen. Plekken krijgen verschillende betekenissen voor 
verschillende groepen mensen, ongeacht van de locatie waar ze wonen en werken (Van der 
Ziel, 2006). Het beeld dat een groep mensen ergens van heeft wordt ook wel een sociale 
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representatie genoemd (Farr & Moscovici, 1984 aangehaald in Hagendoorn, 2007). 
Verschillende groepen mensen kunnen dan ook uiteenlopende representaties van het 
platteland hebben. Sociale representaties zijn anders voor mensen in verschillende 
leeftijdscategorieën. Kinderen hebben andere sociale representaties dan volwassenen. 
Verschillende stadia in het leven corresponderen met specifieke normen, waarden en 
activiteiten en die vormen samen de sociale representatie (Haartsen et al., 2003).  
 
Hugill & Foote (1994) hebben een indeling gemaakt van verschillende manieren waarop 
tegen de wereld kan worden aangekeken. Zij maken een onderscheid in drie verschillende 
soorten waardenoriëntaties: visueel-figuratieve waarden (“How the World Looks”), functionele 
waarden (“How the World Works”) en sociaal-culturele waarden (“What the World Means”).  
Sociale representaties kunnen gebaseerd zijn op deze drie soorten waardenoriëntaties. 
Afhankelijk van welke waardenoriëntatie overheerst, zullen mensen bepaalde elementen uit 
de omgeving positiever of negatiever waarnemen en beleven. In verschillende onderzoeken 
is deze indeling gebruikt om manieren waarop tegen het platteland wordt aangekeken te 
categoriseren (Van der Aa & Huigen, 2000; Haartsen, 2002; Haartsen et al., 2003; Simon et 
al., 2007a; Steenbekkers & Simon, 2006; Thissen et al., 2010). Bij deze indeling gaan 
visueel-figuratieve waarden over uiterlijke aspecten van het platteland. Functionele waarden 
gaan over functies van het platteland, de manier waarop mensen er gebruik van maken. Het 
platteland wordt dan gedefinieerd in termen van de activiteiten die er plaatsvinden en de 
functie van het platteland in de samenleving. Sociaal-culturele waarden hebben betrekking op 
een manier van leven en wat het platteland voor mensen betekent. Het gaat hierbij om het 
sociale leven en sociale verbanden van mensen. 
 
Er zijn verschillende aanwijzingen voor een verschil in waardenoriëntaties naar verschillende 
leeftijdscategorieën. Uit onderzoek van Steenbekkers et al. (2008) blijkt dat jongeren 
representaties vaak definiëren in termen van functionele waarden. In het onderzoek van 
Haartsen et al. (2003) definiëren jongeren het platteland vaak met woorden als ‘stil’ en ‘niks te 
doen’. Zij baseren hun representatie van het platteland vaak op visueel-figuratieve waarden. 
Ouderen definiëren het platteland vaker in termen van sociaal-culturele waarden. Naarmate 
men ouder is, neemt het belang van functionele en visueel-figuratieve waarden af (Haartsen, 
2002). 
 
Het beeld dat mensen van het platteland hebben, kan ook verschillen naar opleidingsniveau. 
Uit onderzoek van Van Dam et al. (2002) blijkt dat laagopgeleide stedelingen het platteland 
als meer sociaal beoordelen dan hoogopgeleide stedelingen. Uit onderzoek van Van den 
Berg (2008) blijkt dat hoogopgeleiden het Noorden als een nuchtere, eerlijke, betrouwbare en 
slimme, maar ook ouderwetse regio zien.  
 
Ook kan de beeldvorming per regio verschillen. Uit onderzoek van Steenbekkers et al. (2008) 
blijkt dat bewoners uit de drie noordelijke provincies vaker sociaal-culturele waarden en 
minder vaak functionele waarden hebben dan de bewoners uit de rest van Nederland. 
Daarnaast blijken jongeren uit de Veenkoloniën met visueel-figuratieve waardenoriëntaties 
eerder geneigd zijn te vertrekken. De Veenkoloniën wordt door jongeren als een 
onaantrekkelijke regio gezien (Thissen et al., 2010).  
 
Uit het bovenstaande blijkt dat er geen eenduidige resultaten zijn met betrekking tot het beeld 
van het platteland dat bij jongeren overheerst. Het is dan ook goed om specifiek voor het 
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gebied Noord-Groningen in kaart te brengen welke waardenoriëntaties jongeren hebben. In 
voorgaand onderzoek zijn waardenoriëntaties vaak onderzocht door te vragen naar het beeld 
dat mensen van hun woonplaats of van het platteland hebben. Dit beeld kan ook worden 
vertaald naar een meer algemene opvatting over het leven. Met dit onderzoek wordt duidelijk 
welke kenmerken van de omgeving de leefbaarheid van een gebied bepalen. Daarnaast 
krijgen we inzicht in hoe het belang dat aan de verschillende aspecten van leefbaarheid wordt 
toegekend kan variëren voor jongeren met uiteenlopende waardenoriëntaties. 
 

2.5 Dorpskenmerken 
Dorpskenmerken zijn de kenmerken van een woonplaats. Woonplaatsen kunnen zich op 
verschillende manieren van elkaar onderscheiden. In Noord-Groningen zijn er ook 
verschillende soorten woonplaatsen. Alle plaatsen in dit gebied bevinden zich dan wel op het 
platteland, maar ook deze plaatsen verschillen in andere opzichten weer van elkaar.  
 
Vermeij & Mollenhorst (2008) beschrijven op basis van verschillende kenmerken een sociale 
typologie van het platteland en onderscheiden daarbij vijf typen platteland. Op het ‘gesloten 
platteland’ bevinden zich kleine afgelegen dorpen met een lage omgevingsadressendichtheid 
en weinig voorzieningen. Het ‘dorpse platteland’ bestaat uit grotere dorpen met een 
centrumfunctie en veel voorzieningen. Het ‘woonplatteland’ kenmerkt zich door een 
agrarische omgeving en bevindt zich in de buitengebieden en gehuchten. Het ‘elitaire 
platteland’ heeft een centrale ligging ten opzichte van steden en kenmerkt zich door veel 
natuur. Tenslotte is er het ‘stedelijke platteland’ dat vooral uit woonwijken bestaat. De 
onderzoekers beschrijven ook verschillende soorten mensen die in deze onderscheiden typen 
platteland wonen. Het is echter vooral interessant dat er wordt ingegaan op verschillen in 
leefbaarheid tussen de typen platteland. Er zijn dus regionale kenmerken die de leefbaarheid 
van een gebied kunnen beïnvloeden.  
 
Figuur 4 geeft weer waar deze verschillende typen platteland zich bevinden. Het grootste deel 
van de provincie Groningen bestaat uit gesloten platteland. Toch bestaat er in Noord-
Groningen wat differentiatie. Het dorpse platteland, woonplatteland en stedelijke platteland 
komen hier ook voor.  
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Figuur 4 
Zes typen platteland4 
 
Vermeij & Mollenhorst (2008) onderzochten verschillen in sociale samenhang tussen de 
onderscheiden typen platteland. Zo bleek er in de gesloten dorpen meer sprake te zijn van 
sociale samenhang. Dit beïnvloedt de leefbaarheid gunstig. Engbersen et al. (2003) wijzen op 
het aspect kleinschaligheid, dat van toepassing is op het platteland. Kleinschaligheid 
bevordert de sociale cohesie. Volgens De Hart et al. (2002) is men in de buitengebieden 
meer gehecht aan de buurt en heerst er veel saamhorigheid tussen de bewoners. Naast 
sociale samenhang verschilt ook de sociale betrokkenheid tussen dorpen. De Graaf (2004) 
stelt dat de sociale betrokkenheid onder bewoners uit kleinere dorpen korter is dan in grotere 
dorpen. Bij sociale betrokkenheid gaat het hier om lidmaatschap van verenigingen en 
kerkgemeenschap en het verrichten van verschillende soorten vrijwilligerswerk.  
 
Het is aannemelijk dat deze binding en betrokkenheid, als gevolg van de omvang van de 
plaats, van invloed is op het verhuisgedrag van de bewoners. Uit onderzoek van Hamilton & 
Seyfrit (1993) blijkt dat in Alaska jongeren uit de grotere plaatsen meer geneigd zijn te 
vertrekken dan jongeren uit de kleinere plaatsen. 
 
Een ander aspect van woonplaats dat uit de sociale typologie van plaatsen naar voren kwam, 
is de al dan niet centrale ligging van het plattelandsgebied. Jovanović (1996) stelde vast dat 
het grootste deel van de mensen op het eiland Hvar (Kroatië) die niet migreerden, het verst 
weg van de stad wonen. Hoewel dit onderzoek niet onder jongeren werd gedaan, is het zelfde 
effect ook bij jongeren denkbaar. Jongeren die ver van de grote stad wonen, komen wellicht 
ook minder met de stad in aanraking en hebben daardoor minder de wens om daar naar toe 

                                                            
4 Sociaal en Cultureel Planbureau, Overgebleven dorpsleven: Sociaal kapitaal op het hedendaagse 
platteland (2008). Figuur 4 bevat een deel (Noord-Nederland) van de afbeelding uit dit rapport. 
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te gaan. Plaatsen die verder weg van de stad liggen hoeven echter niet minder goed 
bereikbaar te zijn. Maar deze plaatsen bevinden zich wel duidelijk in de periferie en daardoor 
is het denkbaar dat men zich er minder verbonden voelt met de stad. Het is denkbaar dat het 
dagelijks leven van jongeren zich grotendeels afspeelt in de woonplaats en directe omgeving. 
Zij hoeven meestal niet zo ver te reizen om naar school te gaan. Jongeren die dicht bij een 
stad wonen zullen zich meer op de stad oriënteren dan jongeren die verder weg wonen. 
Daardoor kan de wens om te verhuizen naar de stad groter zijn bij jongeren die er dichter bij 
wonen.  
 
Op het eerste gezicht lijkt het opmerkelijk dat mensen uit de kleinere dorpen die het verst van 
de stad af liggen juist meer geneigd zijn om daar te blijven wonen. Juist in deze dorpen zullen 
er vaak minder voorzieningen zijn. Wellicht is de rol van voorzieningen dan ook niet zo groot 
als vaak wordt verondersteld. De Boer et al. (1992) toonden aan dat Gelderse jongeren uit de 
grotere dorpen op het platteland voorzieningen die niet aanwezig zijn meer missen dan 
jongeren uit kleinere dorpen. Het zou daarom goed kunnen dat er in de kleinere afgelegen 
dorpen nog meer het dorpsgevoel heerst waardoor men meer binding met het gebied 
ondervindt.  
 
Een ander kenmerk, dat niet uit de typologie naar voren kwam maar wel interessant is in de 
context van dit onderzoek, is de mate waarin een dorp de afgelopen jaren in inwonertal is 
gekrompen. Er zal in dit onderzoek worden gekeken of de mate van krimp van invloed is op 
vertrekgeneigdheid. Van Dam et al. (2009) stellen dat naarmate de bevolkingskrimp groter is, 
jongeren sterker geneigd zijn te vertrekken.  
 

2.6 Sociale binding 
Met het begrip ‘sociale binding’ bedoelen we de binding die iemand met zijn/haar woonplaats 
heeft dankzij familie en vrienden. De directe omgeving van iemand beïnvloedt de keuze om al 
dan niet te verhuizen. De omgeving kan er voor zorgen dat iemand meer of minder binding 
met het gebied heeft en daardoor meer of juist minder geneigd is om er te blijven wonen. Uit 
onderzoek van Thissen et al. (2010) in de Veenkoloniën blijkt dat wanneer ouders in dezelfde 
plaats of in dezelfde regio zijn geboren, jongeren meer geneigd zijn om in het gebied te 
blijven wonen. De omgeving kan ook direct invloed uitoefenen op de beslissing om al dan niet 
op het platteland te blijven wonen. Uit het onderzoek van Stockdale (2002) bleek dat jongeren 
die vertrekken dat vaak doen omdat familie en vrienden dit voorheen ook gedaan hebben. 
De Boer et al. (1992) hebben aangetoond dat het grootste deel van de jongeren op het 
Gelderse platteland zich thuis voelt in zijn/haar woonplaats. Tevens bleek uit dit onderzoek 
dat naarmate er meer vrienden en kennissen in het eigen dorp wonen, jongeren meer 
tevreden over het dorp zijn. 
 

2.7 Persoonskenmerken 
Het is denkbaar dat vertrekgeneigdheid verschillend is voor jongens en meisjes. Glendinning 
et al. (2003) stelden vast dat meisjes vaker van plan zijn te verhuizen dan jongens. In dit 
onderzoek vinden meisjes vooral de sociale controle vervelend. Uit het onderzoek van 
Hamilton & Seyfrit (1993) blijkt dat meisjes meer geneigd zijn te vertrekken dan jongens, 
maar dit effect wordt grotendeels verklaard doordat meisjes niet tevreden zijn over de 
beroepsperspectieven in hun woonplaats. Bjarnason & Thorlindsson (2006) hebben ook 
aangetoond dat meisjes vaker geneigd zijn te vertrekken, maar dit effect bleek samen te 
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hangen met de sector waarin meisjes graag willen werken. Het platteland biedt voor meisjes 
vaak minder mogelijkheden.  
 
Daarnaast is het een bekend gegeven dat vooral hoogopgeleide jongeren het platteland 
verlaten vanwege een opleiding of werkgelegenheid. Thissen et al. (2010) hebben dit ook 
vastgesteld in de Veenkoloniën. Leerlingen van de Havo en het VWO bleken het meest 
geneigd te vertrekken. Het proces van ontgroening van de plattelandsbevolking zet zich voort 
omdat er voor jongeren geen mogelijkheden voor een vervolgopleiding zijn. Bovendien biedt 
de stad meer banen voor hoogopgeleiden (Van Dam et al., 2009; Simon, 2006).  
 

2.8 Tevredenheid 
Met tevredenheid wordt de waardering van de woonplaats bedoeld wanneer jongeren daarbij 
alles in aanmerking nemen. Een algemeen oordeel uit zich bijvoorbeeld in een rapportcijfer 
dat jongeren aan hun woonplaats geven. Steenbekkers et al. (2008) hebben jongeren 
gevraagd het landschap van het platteland te waarderen. Dit oordeel gaat dus specifiek over 
de uiterlijke verschijningsvorm van het platteland. In dit onderzoek beoordeelden jongeren het 
platteland gemiddeld met een rapportcijfer 6,9. 
 
Het is mogelijk dat er een verband tussen tevredenheid met betrekking tot de woonplaats en 
vertrekgeneigdheid bestaat. Uit onderzoek van Thissen et al. (2010) blijkt dat jongeren die 
meer aan hun woonplaats gehecht zijn, minder geneigd zijn te vertrekken. Gehechtheid aan 
de woonplaats is hier gemeten door stellingen voor te leggen over hoe prettig het leven in de 
woonplaats is.  
 
Als iemand besluit te vertrekken, wordt dit veroorzaakt door ontevredenheid. Deze 
ontevredenheid wordt echter weer bepaald door andere factoren. Tevredenheid kan 
bijvoorbeeld beïnvloed worden door bepaalde achtergrondkenmerken, zoals dorpskenmerken 
of persoonskenmerken. Het is dan ook mogelijk dat tevredenheid fungeert als een 
tussenliggende factor in het verband tussen achtergrondkenmerken en vertrekgeneigdheid.  
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Hoofdstuk 3 

Probleemstelling en onderzoeksmodellen 

3.1 Probleemstelling 
Voor dit onderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd:  
  
Welke factoren bepalen de leefbaarheid van het Noord-Groningse platteland voor jongeren 
en verschilt dit tussen jongeren met uiteenlopende waardenoriëntaties? 
 
De mate waarin een gebied leefbaar is wordt in dit onderzoek geïndiceerd door 
vertrekgeneigdheid. In het vorige hoofdstuk zijn factoren besproken die vertrekgeneigdheid 
kunnen beïnvloeden:  
 
• Aspecten van leefbaarheid 
• Waardenoriëntaties 
• Dorpskenmerken 
• Sociale binding 
• Persoonskenmerken 
• Tevredenheid  
 
Voor dit onderzoek heb ik ervoor gekozen om te kijken naar zes aspecten van leefbaarheid, 
drie typen waardenoriëntaties, drie dorpskenmerken en twee persoonskenmerken. 
Hoe deze factoren onderling met elkaar samenhangen wordt in twee onderzoeksmodellen 
nagegaan. Er zijn twee centrale begrippen die de basis vormen voor beide 
onderzoeksmodellen: leefbaarheidsaspecten en vertrekgeneigdheid. De aspecten van 
leefbaarheid zijn de centrale onafhankelijke variabelen. Vertrekgeneigdheid is de centrale 
afhankelijke variabele. 
 

3.2 Model 1 
In het eerste model wordt onderzocht in welke mate zes aspecten van leefbaarheid de 
vertrekgeneigdheid beïnvloeden. We kijken naar de aspecten ‘openbaar vervoer’, ‘sport’, 
‘uitgaan’, ‘familie/vrienden’, ‘rust/ruimte’ en ‘werkgelegenheid. Als een aspect een grote 
invloed op vertrekgeneigdheid heeft, betekent dit dat het belangrijk voor de leefbaarheid is.  
Naast de invloed van de leefbaarheidsaspecten, wordt in het eerste model gekeken naar de 
invloed van een aantal achtergrondkenmerken van jongeren op vertrekgeneigdheid. Er wordt 
onderzocht of er verschillen zijn tussen jongens en meisjes. Ook wordt gekeken naar de 
invloed van opleidingsniveau. Het is mogelijk dat jongeren met een hoger opleidingsniveau in 
hun vertrekgeneigdheid verschillen van jongeren met een lager opleidingsniveau. Tevens 
wordt de invloed van een aantal kenmerken van de plaats waar jongeren wonen onderzocht. 
Het gaat hier om het aantal inwoners, afstand tot de stad Groningen en de mate waarin een 
dorp de afgelopen jaren in inwonertal is gekrompen. Daarnaast wordt de invloed van sociale 
binding op vertrekgeneigdheid onderzocht. Sociale binding is groter naarmate familie meer in 
de buurt woont en ouders in het gebied zijn opgegroeid.  
 
Bij alle verbanden tussen de achtergrondkenmerken en vertrekgeneigdheid wordt vervolgens 
onderzocht of tevredenheid met betrekking tot de woonplaats daarbij fungeert als een 
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tussenliggende factor. Dat wil zeggen dat er is getraceerd of bepaalde 
achtergrondkenmerken ervoor zorgen dat jongeren meer of minder tevreden zijn en daardoor 
meer of minder geneigd zijn te verhuizen. Figuur 5 illustreert alle verbanden die in het eerste 
model getoetst worden.  
 
Het onderzoeken van model 1 is exploratief. Dat betekent dat er van te voren geen specifieke 
verwachtingen zijn geformuleerd met betrekking tot de invloed van de aspecten van 
leefbaarheid en achtergrondkenmerken op de vertrekgeneigdheid. Er zijn op basis van de 
bestaande literatuur wel enkele aanwijzingen. De insteek van dit onderzoek is echter om voor 
Noord-Groningen te achterhalen wat de leefbaarheid bepaalt, zonder daar van te voren een 
richting bij aan te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5 
Onderzoeksmodel 1 
 

3.3 Model 2 
In het tweede model wordt onderzocht of jongeren met uiteenlopende soorten 
waardenoriëntaties in hun vertrekgeneigdheid systematisch van elkaar verschillen. 
Waardenoriëntaties representeren wat mensen belangrijk vinden in hun omgeving, of meer 
algemeen, in hun leven. Eerder in deze scriptie is uitgelegd dat een waardenoriëntatie een 
manier is waarop mensen tegen de wereld aankijken. In plattelandsstudies wordt een 
waardenoriëntatie vaak omschreven als een manier waarop bewoners tegen hun woonplaats 
aankijken. In deze studies wordt een onderscheid gemaakt tussen visueel-figuratieve, 
functionele en sociaal-culturele waarden. Mensen met een visueel-figuratieve 
waardenoriëntatie denken vooral aan de uiterlijke aspecten van het platteland. Functionele 
waarden representeren de functies van het platteland, de manier waarop mensen er gebruik 

Achtergrondkenmerken: 
 
Persoonskenmerken  
 - geslacht 
 - opleidingsniveau 
 
Dorpskenmerken 
 - omvang 
 - afstand tot de stad Groningen 
 - mate van krimp 
  
Sociale binding 

Vertrekgeneigdheid

Tevredenheid

 Aspecten van leefbaarheid: 
 
 - openbaar vervoer 
 - sport 
 - uitgaan 
 - familie/vrienden 
 - rust/ruimte 
 - werkgelegenheid 
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van maken. Sociaal-culturele waarden hebben betrekking op het sociale leven en wat het 
platteland voor mensen betekent. 
 
In dit onderzoek hebben we jongeren gevraagd naar het beeld dat zij van hun woonplaats 
hebben. Het beeld dat jongeren van hun woonplaats hebben uit zich ook in bepaalde 
opvattingen over het leven, die zij in meer of mindere mate belangrijk kunnen vinden. Ter 
verduidelijking het volgende voorbeeld: jongeren die bij hun woonplaats vaker denken aan 
uiterlijke aspecten, zoals de natuur en het landschap, vinden het ook belangrijk om veel 
natuur om zich heen te hebben. Het beeld dat jongeren hebben, uit zich dus ook in het belang 
dat zij aan deze aspecten hechten. Op basis van een analyse van beelden en opvattingen die 
jongeren hebben, wordt in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen de volgende drie 
soorten waardenoriëntaties5: 
 
• Jongeren met een economische waardenoriëntatie vinden geld, werk en vrije tijd 

belangrijk. 
• Jongeren met een sociaal-actieve waardenoriëntatie vinden het belangrijk om ergens 

te wonen waar veel te beleven valt.  
• Jongeren met een landschappelijke waardenoriëntatie hechten veel waarde aan het 

fysieke woonklimaat. Dat wil zeggen dat zij natuur en ruimte belangrijk vinden. 
 
Deze typologie wordt gebruikt om te onderzoeken of jongeren met uiteenlopende 
waardenoriëntaties verschillen in de waarde die zij aan de aspecten van leefbaarheid 
hechten. Sommige aspecten kunnen zwaarder wegen voor jongeren met een bepaalde 
waardenoriëntatie ten opzichte van jongeren met een ander type waardenoriëntatie. 
  
De drie typen waardenoriëntaties worden als interactietermen in het tweede model 
opgenomen. Dit houdt in dat er wordt getoetst of het verband tussen de aspecten van 
leefbaarheid en vertrekgeneigdheid algemeen opgaat of wezenlijk varieert tussen groepen 
jongeren met verschillende soorten waardenoriëntaties. Met het verband tussen de aspecten 
van leefbaarheid en vertrekgeneigdheid wordt onderzocht hoeveel waarde jongeren hechten 
aan ieder aspect van leefbaarheid. Als er een sterk verband bestaat tussen een bepaald 
aspect, bijvoorbeeld uitgaan, en vertrekgeneigdheid, wil dit zeggen dat de mogelijkheid om 
leuk te kunnen uitgaan in sterke mate verantwoordelijk is voor de leefbaarheid die jongeren 
ervaren. De mate waarin een aspect verantwoordelijk is voor leefbaarheid, hoeft echter niet 
voor alle jongeren algemeen op te gaan. Groepen jongeren die verschillen in de 
waardenoriëntaties, kunnen ook verschillen in de waarde die zij aan aspecten van 
leefbaarheid hechten. Figuur 6 illustreert de verbanden die in het tweede model getoetst 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
5 In hoofdstuk 4 wordt een toelichting gegeven op het construeren van deze indeling.  
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Figuur 6 
Onderzoeksmodel 2 
 
 

3.4 Verwachtingen bij model 2 
Er zijn drie typen waardenoriëntaties die als interactieterm in het tweede model worden 
opgenomen. Deze drie soorten waardenoriëntaties kunnen een interactie-effect hebben op 
het verband tussen de zes aspecten van leefbaarheid en vertrekgeneigdheid. Iedere 
waardenoriëntatie kan dus verantwoordelijk zijn voor zes interactie-effecten. Dit betekent dat 
er 18 mogelijke interactie-effecten zijn (6 aspecten van leefbaarheid × 3 soorten 
waardenoriëntaties). Om enige structuur aan te brengen en richting te geven aan deze 
interactie-effecten zijn er drie hypothesen opgesteld waarin de voornaamste verwachtingen 
worden geformuleerd. 
 
Hypothese 1 
Voor jongeren met een economische waardenoriëntatie zal het aspect ‘werkgelegenheid’ 
meer invloed hebben. 
 
Jongeren met een economische waardenoriëntatie vinden een goede baan, werk en veel vrije 
tijd belangrijk. Met de eerste hypothese veronderstellen we dat deze groep jongeren meer 
waarde hecht aan de mogelijkheid om na hun opleiding gemakkelijk een goede baan in de 
buurt te krijgen. “Meer waarde hechten aan”, wil in dit verband zeggen dat voor jongeren met 
een economische waardenoriëntatie de vertrekgeneigdheid sterker is als zij geen uitzicht 
hebben op een goede baan. 
 
Er is in dit onderzoek gevraagd naar het beeld dat jongeren van hun woonplaats hebben. In 
hoofdstuk 5 wordt een hiervan een overzicht gegeven. Opvallend is dat jongeren hierbij heel 
weinig denken aan zaken die betrekking hebben op werk(gelegenheid). Dit hoeft echter niet 
te betekenen er heel weinig jongeren zijn die dit belangrijk vinden. Dit komt wellicht omdat het 
geen aspect is dat een grote rol speelt in de belevingswereld van jongeren. Het is denkbaar 
dat er ook een groep jongeren is die er zelf niet direct aan denkt, maar het toch heel 
belangrijk vindt. Deze groep onderscheidt zich daarmee in hun opvattingen van de andere 
jongeren. De veronderstelling is daarom dat werkgelegenheid belangrijker is voor de 
leefbaarheid voor jongeren met een economische waardenoriëntatie dan voor de jongeren 
met een andere waardenoriëntatie. Wanneer er in de woonplaats geen uitzicht is op een 

Aspecten van leefbaarheid: 
 
 - openbaar vervoer 
 - sport 
 - uitgaan 
 - familie/vrienden 
 - rust/ruimte 
 - werkgelegenheid 

Waardenoriëntaties: 
 
- economisch 
- sociaal-actief 
- landschappelijk 

Vertrekgeneigdheid 
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goede baan, zal dit voor jongeren met een economische waardenoriëntatie sterker de 
vertrekgeneigdheid beïnvloeden dan voor jongeren met een andere waardenoriëntatie. 
 
Hypothese 2 
Voor jongeren met een sociaal-actieve waardenoriëntatie zal het aspect ‘uitgaan’ meer 
invloed hebben. 
 
Jongeren met een sociaal-actieve waardenoriëntatie vinden het belangrijk dat er in de 
woonplaats wat te beleven valt. Met deze tweede hypothese wordt verondersteld dat voor 
jongeren met een sociaal-actieve waardenoriëntatie (zij die het belangrijk vinden dat er iets te 
beleven valt), de mogelijkheid om leuk te kunnen uitgaan belangrijker is voor de leefbaarheid 
dan voor jongeren met een andere waardenoriëntatie.  
 
Wanneer we kijken naar het beeld dat de jongeren in dit onderzoek van hun woonplaats 
hebben, valt op dat als het gaat om dingen die er te beleven zijn in de woonplaats, zij vaak 
denken aan voorzieningen met betrekking tot uitgaan. Dit ondersteunt onze verwachting dat 
voor de groep jongeren die er veel waarde aan hecht dat er iets in de woonplaats te beleven 
valt, de mogelijkheid om leuk te kunnen gaan sterker bepalend is voor de vertrekgeneigdheid. 
Dat wil zeggen dat de mogelijkheid om leuk te kunnen uitgaan voor jongeren met een sociaal-
actieve waardenoriëntatie belangrijker is voor de leefbaarheid dan voor jongeren met een 
andere waardenoriëntatie. 
 
Hypothese 3 
Voor jongeren met een landschappelijke waardenoriëntatie zal het aspect ‘rust en ruimte’ 
meer invloed hebben.  
 
Jongeren met een landschappelijke waardenoriëntatie vinden de aanwezigheid van natuur en 
ruimte in hun woonomgeving belangrijk. Zoals in hoofdstuk 2 van deze scriptie is besproken, 
blijkt uit voorgaand onderzoek dat mensen vaak aan visueel-figuratieve aspecten van het 
platteland denken. Dat zijn aspecten die te maken hebben met de uiterlijke kenmerken van 
het landschap. Hieronder vallen associaties als ‘stilte’ en ‘ruimte’.  
 
Wanneer we jongeren vragen waar zij bij hun woonplaats aan denken, komen regelmatig 
positieve landschappelijke kenmerken naar voren. Hier staat tegenover dat er ook jongeren 
zijn die de stilte negatief ervaren en het saai vinden omdat er niet veel te doen is in hun 
woonplaats. Hieruit blijkt dat er een verschil is tussen verschillende groepen jongeren. Er zijn 
dus jongeren die de rust en ruimte waarderen, maar er zijn ook jongeren die de rust en ruimte 
vervelend vinden. Dit voorbeeld onderstreept een duidelijk verschil tussen jongeren met een 
landschappelijke en sociaal-actieve waardenoriëntatie. Op basis hiervan wordt verondersteld 
dat de aanwezigheid van rust en ruimte voor jongeren met een landschappelijke 
waardenoriëntatie belangrijker is dan voor jongeren met een andere waardenoriëntatie. Voor 
jongeren met een landschappelijke waardenoriëntatie zorgt de afwezigheid van rust en ruimte 
ervoor dat zij sterker geneigd zijn te vertrekken dan jongeren met een andere 
waardenoriëntatie. 
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Hoofdstuk 4 

Onderzoeksopzet en operationalisering 

 
In dit hoofdstuk wordt eerst een beschrijving van de steekproef gegeven. Vervolgens wordt 
beschreven hoe de variabelen zijn geoperationaliseerd en welke analysemethoden er zijn 
toegepast. Er zijn in de twee onderzoeksmodellen die ik analyseer drie groepen variabelen: 
vignetten, waardenoriëntaties en de achtergrondkenmerken. Deze variabelengroepen vormen 
de leidraad voor dit hoofdstuk. 
 

4.1  Steekproef 
Voor dit onderzoek zijn data verzameld op een aantal middelbare scholen in Noord-
Groningen. Noord-Groningen is globaal gedefinieerd als het gebied tussen het Reitdiep en 
het Damsterdiep. Het onderzoeksgebied omvat de gemeenten Appingedam, Bedum, De 
Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum. De scholen die zijn benaderd 
bevinden zich allemaal binnen deze gemeenten. De meeste jongeren wonen ook in dit 
gebied. In figuur 7 zijn alle plaatsen waar de jongeren wonen gemarkeerd.  
 

 
Figuur 7 
Woonplaats jongeren6 
 
Het grootste deel van de jongeren is afkomstig uit een plaats binnen de gemeente 
Eemsmond (35 procent). Een aantal jongeren is afkomstig uit een plaats die buiten Noord-
Groningen ligt. Deze plaatsen vallen onder de gemeenten Groningen, Menterwolde, 
Schiermonnikoog, Slochteren en Zuidhorn. Het gaat in totaal om 24 respondenten, dit komt 

                                                            
6 Kaart van ‘Google Maps’. 
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neer op zes procent van de totale steekproefomvang. Het uitgangspunt van dit onderzoek 
was om jongeren uit Noord-Groningen te ondervragen. Maar omdat de vragen over 
leefbaarheid evengoed interessant zijn in andere gemeenten, zijn deze jongeren wel 
meegenomen in het onderzoek. Omdat 94 procent van de jongeren uit Noord-Groningen 
komt en slechts zes procent uit andere gemeenten in de provincie, wordt er in deze scriptie 
wel gesproken over ‘jongeren uit Noord-Groningen’. In tabel 1 is de verdeling van 
respondenten op gemeenteniveau weergegeven. 
 

Tabel 1 
Verdeling respondenten op gemeenteniveau 

Frequentie 
 

Percentage
 

Noord-Groningen: 

Eemsmond 150 34,7 

Winsum 66 15,3 

De Marne 56 13 

Loppersum 44 10,2 

Delfzijl 39 9 

Appingedam 22 5,1 

Bedum 18 4,2 

Ten Boer 8 1,9 

Overig: 

Slochteren 16 3,7 

Groningen 3 0,7 

Zuidhorn 2 0,5 

Menterwolde 1 0,2 

Schiermonnikoog 1 0,2 

Onbekend 6 1,4 
 
De schoolleiding van de scholen is telefonisch en per e-mail benaderd. Er zijn zeven scholen 
benaderd, dit zijn bijna alle middelbare scholen in Noord-Groningen. Uiteindelijk waren er zes 
scholen bereid om mee te werken. De scholen die hebben meegewerkt aan het onderzoek 
zijn de vestigingen van Het Hogeland College uit Uithuizen, Warffum en Wehe den Hoorn, het 
Ommelandercollege uit Appingedam en het AOC Terra en Wessel Gansfortcollege uit 
Winsum. 
 
Voordat ik naar de scholen toe ging heb ik met de schoolleiding en docenten zo goed 
mogelijk afgesproken op hoeveel leerlingen ik zou kunnen rekenen. Dit was noodzakelijk 
omdat ik met unieke vragenlijsten heb gewerkt. Iedere leerling kreeg een eigen set van vier 
vignetten te beoordelen en daardoor kreeg iedere leerling dan ook een andere vragenlijst. 
Naar aanleiding van de afspraken met de scholen kon ik rekenen op 488 leerlingen. 
Uiteindelijk hebben 432 leerlingen de vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 
89 procent. Van een aantal scholen had ik niet een exact aantal leerlingen doorgekregen 
waardoor ik wellicht op teveel leerlingen had gerekend. Ook waren er in veel klassen wel een 
aantal leerlingen afwezig, onder meer door ziekte.  
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Aan dit onderzoek hebben leerlingen uit het derde jaar van het VMBO, vierde jaar van de 
Havo en het vierde en vijfde jaar van het VWO meegedaan. De leerlingen variëren in leeftijd 
van 14-18 jaar. Omdat het onderzoek plaatsvond tijdens de eindexamens was het niet 
mogelijk om eindexamenleerlingen te ondervragen. De verdeling van leerlingen over de 
verschillende opleidingsniveaus in dit onderzoek is vergeleken met gegevens uit het jaar 
2009-2010 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over leerlingen uit Noord-
Groningen.7 De vergelijking is weergegeven in tabel 2. Aan mijn onderzoek hebben er in 
vergelijking met de populatie meer VMBO’ers deelgenomen. Dit komt omdat er op vier 
scholen vanaf het vierde jaar alleen maar VMBO wordt aangeboden. Er is gestreefd om 
zoveel mogelijk Havisten en VWO’ers te laten deelnemen aan het onderzoek. Uiteindelijk 
hebben er meer Havisten en duidelijk minder VWO’ers deelgenomen. Vanwege de 
beschikbare tijd voor het onderzoek en de tijd die scholen konden vrijmaken was het niet 
mogelijk om de verdeling perfect met de populatie overeen te laten komen. Dit is voor het 
onderzoek echter niet bezwaarlijk omdat we uitspraken doen over verbanden. Verbanden zijn 
namelijk niet gevoelig voor de verdeling van leerlingen over de verschillende 
opleidingsniveaus. 
 

Tabel 2 
De verdeling van leerlingen over opleidingniveaus uit dit onderzoek vergeleken met gegevens van 
StatLine (elektronische databank van het CBS) 

Percentage in onderzoek Percentage in populatie
2009-2010 

VMBO leerjaar 3 54 (N=234) 45 (N=827) 
Havo leerlaar 4 30 (N=130) 24 (N=435) 
VWO leerjaar 4+5 15 (N=66) 31 (N=565) 
 
De leerlingen hebben een schriftelijke vragenlijst ingevuld. Ik ben zelf naar de scholen toe 
gegaan om tijdens lesuren de vragenlijsten af te nemen. Tijdens elk lesuur heb ik eerst kort 
iets over het onderzoek verteld en vervolgens uitleg gegeven over de vragen in de vragenlijst. 
Ook was ik tijdens het invullen van de vragenlijst aanwezig in de klas zodat ik eventuele 
vragen direct kon beantwoorden. Op deze manier werd zo goed mogelijk vermeden dat 
vragen verkeerd begrepen zouden worden. 
 

4.2 Vignetten 
Om de leefbaarheid van het gebied voor jongeren te bepalen is gebruik gemaakt van 
vignetten. Een vignet is een fictief geschetste situatie die aan de hand van verschillende 
kenmerken (attributen) wordt omschreven. Deze methode wordt gebruikt om te achterhalen 
wat het belang is van verschillende aspecten die een rol spelen bij het maken van een keuze. 
De vignettenmethode is afkomstig uit de marketing, waar het conjunctmeten wordt genoemd. 
Omdat deze methode in de sociale wetenschappen nog niet vaak wordt toegepast, zal ik er 
nu een toelichting op geven. Binnen de vignettenmethode zijn er overigens nog weer 
verschillende manieren waarop deze methode kan worden toegepast.  
 

                                                            
7 Noord-Groningen is bij het CBS gedefinieerd op basis van de indeling in werkgebieden van de 
Regionale Platforms voor de Arbeidsmarkt (RPA). Noord-Groningen omvat in deze RPA-indeling de acht 
gemeenten die ook in dit onderzoek als Noord-Groningen zijn gedefinieerd. 
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In het onderzoek van Martin et al. (1991) werden vignetten met definities van het woord ‘werk’ 
voorgelegd. Respondenten moesten aangeven of zij de definitie wel of niet als werk zien. Op 
deze manier werd achterhaald welke definitie mensen hanteren wanneer ze spreken over 
werk. De vignettenmethode is ook gebruikt voor de waardering van publieke goederen 
(Kahneman & Knetsch, 1992). Er werden verschillende publieke goederen voorgelegd 
waarvan respondenten moesten aangeven hoeveel zij hiervoor bereid zijn te betalen 
(‘willingness to pay’). 
 
Een andere manier van toepassen is het meer uitgebreid schetsen van een situatie (dus niet 
alleen stellingen) die respondenten vervolgens op verschillende manieren kunnen waarderen. 
Van Beek & Van Praag (1992) pasten deze methode toe om te achterhalen op basis van 
welke eigenschappen een werkgever de keuze maakt om een sollicitant wel of niet aan te 
nemen. Er werden verschillende profielen van sollicitanten voorgelegd. Werkgevers moesten 
een voorkeursvolgorde aanbrengen in deze profielen. De methode wordt in dat onderzoek 
‘conjunctmeting’ genoemd (term die door marktonderzoekers wordt gebruikt). Uit het 
onderzoek bleek dat werkgevers sollicitanten op basis van heel andere kenmerken selecteren 
dan dat zij zouden zeggen als ‘gewoon’ gevraagd zou worden waar zij op letten. Hieruit volgt 
dat mensen bij een ‘gewone vraag’ eerder sociaal wenselijke antwoorden geven. Uit de 
vignettenanalyse blijkt dat werkgevers (onbewust) op andere kenmerken selecteren dan zij 
zeggen. 
 
Vignetten kunnen op verschillende manieren beoordeeld worden. Vignetten kunnen 
beoordeeld worden met een rapportcijfer, ‘ja of nee’ (bijvoorbeeld wel of niet aannemen van 
een fictieve sollicitant) of er kan gevraagd worden een voorkeursvolgorde aan te brengen in 
de verschillende vignetten. 
 
In dit onderzoek wordt de vignettenmethode toegepast om het belang van verschillende 
aspecten van leefbaarheid te meten. Er wordt een fictieve situatie van de woonplaats 
geschetst, waarvan jongeren moeten bepalen of zij onder die omstandigheden in de 
woonplaats zouden blijven of vertrekken. In verschillende vignetten kan steeds gewisseld 
worden tussen aspecten van leefbaarheid. Uit een analyse van deze vignetten zal dan blijken 
welke aspecten belangrijk zijn voor de leefbaarheid. Met de uitspraak om te blijven of 
vertrekken laten jongeren hun waardering van de situatie blijken. Hiermee geven zij impliciet 
aan wat ze belangrijk vinden, zonder dat daar direct naar wordt gevraagd.  
Voor de waardering van de vignetten worden vier antwoordopties voorgelegd. Deze opties 
zijn: ‘ik zou in mijn woonplaats blijven wonen’, ‘ik zou verhuizen, maar wel in Noord-
Groningen blijven wonen’, ik zou verhuizen naar de stad Groningen’ en ‘ ik zou verhuizen weg 
uit het noorden van Nederland’.  Deze antwoorden vormen strikt genomen een ordinale 
schaal, maar benaderen voldoende een continue schaal waardoor er een regressieanalyse 
mee uitgevoerd kan worden.  
 
In hoofdstuk 2 zijn verschillende aspecten van leefbaarheid aan de orde gekomen. Een aantal 
aspecten is in de vignetten voorgelegd. Om de keuzesituaties overzichtelijk te houden, 
hebben we gekozen voor zes kenmerken. Tabel 3 biedt een overzicht van de gekozen 
kenmerken. Deze zijn dus als attributen in de vignetten opgenomen.  
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Tabel 3 
Attributen en attribuutniveaus zoals opgenomen in de vignetten 
Attributen (aspecten van leefbaarheid) 
 

Attribuutniveaus 

1. Openbaar vervoer (voorzieningen) 
 
 

- De trein- en busverbinding is goed 
- De trein- en busverbinding is slecht 

2. Sporten (voorzieningen) - Je kunt hier goed sporten, er zijn leuke 
verenigingen 
- Je kunt hier niet goed sporten, er zijn 
geen leuke vereniging 
 

3. Uitgaan (voorzieningen) - Je kunt hier leuk uitgaan 
- Je kunt hier niet leuk uitgaan 
 

4. Familie/vrienden (sociaal) 
 
 

- Familie en vrienden wonen vlakbij 
- Familie en vrienden wonen ver weg 

5. Rust/ruimte (omgeving) 
 
 

- Er is veel rust en ruimte 
- Er is weinig rust en ruimte 

6. Werkgelegenheid (economisch) - Je kunt hier na je opleiding gemakkelijk 
een goede baan krijgen 
- Je kunt hier na je opleiding moeilijk een 
goede baan krijgen 

 
In elk vignet variëren de attribuutniveaus die gekoppeld zijn aan de attributen. Ieder attribuut 
kan een gunstige of ongunstige variant aannemen. Zo kan er in een afzonderlijk vignet sprake 
zijn van ‘veel rust en ruimte’ of ‘weinig rust en ruimte’. In figuur 8 is een voorbeeldvignet 
weergegeven. De attribuutniveaus bepalen hoeveel unieke vignetten er mogelijk zijn 
(Cozijnsen et al., 2005). Omdat er in dit onderzoek 6 attributen met elk 2 attribuutniveaus zijn 
gebruikt, bestaan er 64 unieke vignetten (2^6). 
 
Eerder is genoemd dat met behulp van de vignettenmethode de kans op sociaal wenselijke 
antwoorden wordt verkleind. Dat zou in dit onderzoek ook een voordeel kunnen zijn. 
Beïnvloed door de mening van hun klasgenoten, zullen jongeren die bijvoorbeeld rust en 
ruimte belangrijk vinden, dit wellicht niet zonder meer toegeven. Echter, wanneer dit aspect 
verstopt zit tussen andere kenmerken, valt het minder op hoe dit aspect wordt beoordeeld. 
Rossi & Anderson (1982) wijzen op nog twee andere belangrijke voordelen van de 
vignettenmethode die enerzijds berusten op het experimentele karakter en anderzijds op het 
survey-onderzoek. Ten eerste heeft men het voordeel van onafhankelijke waarnemingen 
zoals in een experiment. Er wordt namelijk door toeval bepaald welke vignetten iemand krijgt. 
Het tweede voordeel is de mogelijkheid om met vignetten grootschalig onderzoek te doen, 
waarbij men de beschikking krijgt over veel uitgebreide en gedetailleerde data zoals in een 
survey. 
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Figuur 8 
Voorbeeldvignet 
 
Vignetten worden met behulp van statistische computerprogramma’s geconstrueerd. Hierdoor 
variëren de kenmerken binnen de vignetten willekeurig en worden er ook willekeurig vignetten 
aan de respondenten toegewezen. Respondenten krijgen in dit onderzoek vier vignetten 
voorgelegd. Dit betekent dat indien we een regressieanalyse willen uitvoeren, multilevel 
regressie vereist is. Dit komt omdat de analyse-eenheid het afzonderlijke vignet is, dat deel 
uitmaakt van het uit vier vignetten bestaande antwoordpatroon van elke respondent. Het 
nadeel hiervan is dat de antwoorden op de vignetten van één persoon meer op elkaar kunnen 
lijken dan de antwoorden van een andere persoon. Er kunnen gemeten en ongemeten 
persoonskenmerken zijn die voor een verschillende beoordeling van de vignetten zorgen. Om 
voor dit effect te corrigeren wordt multilevel regressie uitgevoerd. De variatie in de 
afhankelijke variabele wordt dan opgesplitst in een persoonsgerelateerde component en een 
vignetgerelateerde component. Vignetten zijn namelijk ‘genest’ in personen. Er zijn dus twee 
eenheden: vignetten zijn de eenheden op niveau 1 en de respondenten zijn de eenheden op 
niveau 2. Multilevel regressie neemt deze beide eenheden mee in één analyse. 
 

4.3 Achtergrondkenmerken 
In hoofdstuk 3 is besproken dat er bij het eerste onderzoeksmodel naast de aspecten van 
leefbaarheid ook wordt onderzocht wat de invloed van een aantal achtergrondkenmerken op 
vertrekgeneigdheid is. Deze achtergrondkenmerken bestaan uit een aantal dorpskenmerken, 
persoonskenmerken en de mate van sociale binding. Tevens wordt getraceerd of 
tevredenheid met betrekking tot het wonen in de woonplaats daarbij fungeert als een 
tussenliggende factor. De operationalisering van alle afzonderlijke variabelen wordt in de 
volgende paragrafen beschreven. 

Situatie # 1 
  
Als dit in jouw woonplaats zo zou zijn, wat zou je dan doen? 
(Omcirkel onderaan het nummer van je antwoord). 
  
De trein- en busverbinding is goed 
Je kunt hier goed sporten, er zijn leuke verenigingen 
Je kunt hier niet leuk uitgaan 
Familie en vrienden wonen ver weg 
Er is veel rust en ruimte 
Je kunt hier na je opleiding gemakkelijk een goede baan krijgen 
  
1.  Ik zou in mijn woonplaats blijven wonen  
 
2.  Ik zou verhuizen, maar wel in Noord-Groningen blijven wonen 
  
3.  Ik zou verhuizen naar de stad Groningen  
 
4.  Ik zou verhuizen weg uit het noorden van Nederland 
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4.3.1 Dorpskenmerken 
In de vragenlijst hebben jongeren hun woonplaats ingevuld. Met dit gegeven kunnen op 
zichzelf geen analyses uitgevoerd worden. Daarom wordt deze variabele ingedeeld aan de 
hand van een aantal criteria, namelijk de omvang, de afstand tot de stad Groningen en de 
mate van krimp. 
 
Voor de omvang van de woonplaats wordt gekeken naar het aantal inwoners. De plaatsen 
waar de respondenten van dit onderzoek wonen hebben minimaal 20 inwoners en maximaal 
183.280 inwoners. Het aantal inwoners is gebaseerd op gegevens van het CBS uit 2009. Het 
aantal inwoners is ingedeeld in categorieën die ook zijn gehanteerd door de Rijksuniversiteit 
Groningen in een noordelijk krimponderzoek dat zij uitvoert in samenwerking met de 
Vereniging Groninger Dorpen. In dat onderzoek wordt de volgende indeling gebruikt: <500, 
500 tot 1500, 1500 tot 5000, 5000 tot 10.000 en >10.000. 
 
De afstand tot de stad Groningen is gemeten door vanaf iedere woonplaats de afstand tot de 
Grote Markt in de stad Groningen op te zoeken. Deze afstand is gemeten in kilometers en 
varieert van 0 tot 56 kilometer. De frequentieverdeling van deze variabele is in categorieën 
weergegeven in tabel 4. In de analyses is deze variabele in de oorspronkelijke, continue vorm 
gebruikt. 
 

Tabel 4 
Frequentieverdeling ‘afstand tot de Grote Markt’ 
Afstand in kilometers 
 

Percentage 
 

<10 4,5 

10-15 2,8 

16-20 18,3 

21-25 27,5 

26-30 31,2 

>30 15,7 

Totaal 100 
 
Om de mate van krimp te meten is het procentuele verschil tussen het aantal inwoners in 
1995 en 2009 berekend. Hiervoor zijn gegevens van het CBS gebruikt. De positieve 
percentages (groei) zijn gelijk gesteld aan 0. Alle negatieve percentages duiden dan op krimp. 
Op deze manier wordt de meest zuivere vorm van krimp gemeten omdat alleen de 
krimppercentages variëren. De mate van krimp varieert van 87% tot 0%. In tabel 5 is de 
frequentieverdeling van deze variabele in categorieën weergegeven. In de analyse is deze 
variabele in de oorspronkelijke, continue vorm gebruikt. 
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Tabel 5 
Frequentieverdeling ‘mate van krimp’ 
Mate van krimp in percentages 
 

Percentage 
 

>60 0,7 

50-60 0,9 

40-49 0,5 

30-39 1,2 

20-29 1,4 

10-19 17,8 

>0-9 11,1 

0 (=groei) 66,4 

Totaal 100 
 

4.3.2 Persoonskenmerken 
Er worden in de analyse twee variabelen opgenomen die betrekking hebben op persoonlijke 
kenmerken: geslacht en opleidingsniveau. De variabele geslacht is gecodeerd als 1=jongen 
en 2=meisje. De variabele opleidingsniveau bestaat uit vijf categorieën waarbij 1=VMBO-bb, 
2=VMBO-kb, 3=VMBO-tl, 4=Havo en 5=VWO.  
 
De variabelen opleidingsniveau en leeftijd vallen bijna volledig met elkaar samen. Dit komt 
omdat de hogere klassen van de Havo en het VWO en de lagere klassen van het VMBO zijn 
ondervraagd. Daarnaast bestaat er weinig variatie in leeftijd omdat alle respondenten 
jongeren zijn. Er is daarom voor gekozen om alleen opleidingsniveau op te nemen in de 
analyses. Het opleidingseffect kan dus ook als een leeftijdseffect worden geduid. 
 

4.3.3 Sociale binding 
Er zijn vier variabelen die onder het concept ‘sociale binding’ kunnen vallen: plaats waar de 
vader is opgegroeid, plaats waar de moeder is opgegroeid, de woonplaats van de meeste 
vrienden en de woonplaats van het grootste deel van de familie. De antwoordcategorieën bij 
deze vragen zijn 1=in de plaats waar we nu wonen, 2=in de stad Groningen, 3=in een andere 
plaats in de provincie Groningen, 4=ergens anders in Nederland en 5=in het buitenland. In de 
variabele ‘woonplaats van de meeste vrienden’ zit erg weinig variatie. Bijna alle respondenten 
(94 procent) gaven aan dat hun vrienden wonen in de plaats waar zij zelf wonen of in een 
andere plaats in de provincie Groningen. Daarom wordt deze variabele hier niet gebruikt.  
 
Met de overige vragen is een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. Daartoe zijn eerst de 
antwoordcategorieën in de omgekeerde richting gecodeerd zodat de schaal loopt van weinig 
naar veel binding. De Cronbach’s Alpha bij deze schaal is 0,672. Vervolgens is nog de 
mogelijkheid van een andere variant onderzocht. Hiertoe zijn de antwoordcategorieën 2 en 3 
samengenomen, omdat dit allebei in de provincie Groningen is. Hierdoor stijgt de Cronbach’s 
Alpha naar 0,733. Door de variabelen uit de schaal zo te coderen, geeft deze schaal ook de 
hoogste correlatie met de afhankelijke variabele ‘vertrekgeneigdheid’. Deze schaal wordt dan 
ook in de analyses toegepast. De sociale binding is dus sterker als ouders in het gebied zijn 
opgegroeid en familie in de buurt woont. De schaal bestaat uit scores die variëren tussen 1 
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en 4. De frequentieverdeling van deze variabele is in categorieën weergegeven in tabel 6. We 
kunnen zeggen dat jongeren een behoorlijke mate van sociale binding hebben. In de analyse 
is deze variabele in de oorspronkelijke, continue vorm gebruikt.  
 

Tabel 6 
Frequentieverdeling ‘Sociale binding’ 
Score op de schaal 
 

Percentage 
 

1 tot 2 5,3 

2 tot 3 35,8 

3 tot 4 52,1 

4 6,8 

Totaal 100 
 

4.3.4 Tevredenheid 
Tevredenheid is gemeten met de vraag: “Hoe leuk vind je het om te wonen in de plaats waar 
je nu woont?” Respondenten konden antwoorden door een cijfer op een schaal van 1 tot en 
met 10 te omcirkelen. Deze variabele bestaat dus uit een 10-puntsschaal waarbij 1 ‘totaal niet 
leuk om hier te wonen’ en 10 ‘heel erg leuk om hier te wonen’ is. In tabel 7 is de 
frequentieverdeling van deze variabele weergegeven. Jongeren zijn overwegend positief over 
hun woonplaats. Tweederde beoordeelt zijn/haar woonplaats met een rapportcijfer 7 of hoger. 
 

Tabel 7 
Frequentieverdeling ‘Tevredenheid’ 

Rapportcijfer 
 

Percentage 
 

1 (totaal niet leuk om hier te wonen) 1,6 

2 1,4 

3 2,6 

4 5,3 

5 7,7 

6 15,1 

7 28,1 

8 24,4 

9 8,4 

10 (heel erg leuk om hier te wonen) 5,3 
 

4.4. Waardenoriëntaties 
In voorgaande onderzoeken zijn waardenoriëntaties gemeten door te vragen naar woorden of 
korte zinnen die direct bij de respondent opkomen wanneer hij/zij denkt aan zijn/haar 
woonplaats. Deze woorden zijn vervolgens onderverdeeld in verschillende categorieën. 
Thissen et al. (2010) hebben in hun onderzoek onder jongeren in België en de Veenkoloniën 
naar een aantal woorden gevraagd die als eerste bij hen opkomen wanneer zij denken aan 
de regio waar zij wonen. De woorden zijn ondergebracht in twee dimensies: de “image based 
dimension” en de “valuation dimension”. Onder de “image based dimension” vallen de drie 
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categorieën waardenoriëntaties die besproken zijn in hoofdstuk 2: visueel-figuratieve 
waarden, functionele waarden en sociaal-culturele waarden. Voor de “valuation dimension” 
zijn de woorden geclassificeerd als ‘positief’, ‘neutraal’ of ‘negatief’.  
 
In dit onderzoek is gekozen voor een soortgelijke methode. In de vragenlijst zijn voor het 
meten van waardenoriëntaties twee vragen opgenomen. De eerste vraag luidt:“Vul hieronder 
5 woorden of korte zinnetjes in die als eerste in je opkomen als je denkt aan de plaats waar je 
woont en omcirkel daarnaast of je dat leuk of niet leuk vindt. Probeer er niet te lang over na te 
denken, het gaat erom wat direct bij je opkomt.” Door te vragen om aan te geven of de 
jongere het opgeschreven woord leuk of niet vindt, wordt er aan ieder woord een positieve of 
negatieve lading gegeven.  
 
Bij de tweede vraag met betrekking tot waardenoriëntaties zijn zeven stellingen voorgelegd 
waarvan jongeren op een 5-puntsschaal konden aangeven in hoeverre zij dit belangrijk 
vinden in hun leven. De volgende stellingen zijn voorgelegd: 
 
• Tijd hebben voor familie en vrienden 
• Een goede baan krijgen 
• Ergens wonen waar veel te beleven valt 
• Veel vrije tijd hebben 
• Veel geld verdienen 
• Mezelf veilig voelen 
• Natuur en ruimte om me heen hebben 
 
De woorden die jongeren hebben geformuleerd wanneer ze denken aan hun woonplaats zijn 
eerst ondergebracht in de drie categorieën waardenoriëntaties zoals gehanteerd door 
Thissen et al. (2010).8 Van elke categorie bestaat er een positieve en negatieve variant. 
Tijdens het indelen werd duidelijk dat de categorieën erg algemeen zijn, waardoor er direct 
veel informatie verloren ging. Daarom zijn de woorden in plaats daarvan ingedeeld in 11 
nieuwe categorieën. Deze categorieën bestaan uit de onderwerpen van de zeven stellingen 
die zijn voorgelegd en vier aanvullende categorieën. De volgende categorieën zijn 
gehanteerd: 
 
• Familie/vrienden (stelling) 
• Werk (stelling) 
• Beleven (stelling) 
• Vrije tijd (stelling) 
• Geld (stelling) 
• Veiligheid (stelling) 
• Landschappelijk (stelling) 
• Voorzieningen 
• Bereikbaarheid 
• Sfeer 
• Overig 
 

                                                            
8 Het indelen van woorden was soms lastig omdat er woorden zijn die onder meerdere categorieën 
zouden kunnen vallen. Daarvoor is contact gezocht met Thissen en Strijker. Zij hebben hun bestanden 
beschikbaar gesteld. Deze bestanden zijn geraadpleegd voor woorden die moeilijk in te delen waren. 
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De aanvullende categorieën zijn gehanteerd omdat veel woorden niet konden worden 
ondergebracht bij de stellingen. Er zijn uiteindelijk negen bruikbare categorieën. In de 
categorie ‘geld’ (stelling ‘veel geld verdienen’) waren geen woorden onder te brengen en de 
categorie ‘overig’ is niet interessant omdat het niet duidelijk is waar dit over gaat. De negen 
categorieën zijn later gereduceerd tot drie typen waardenoriëntaties, namelijk een 
economische, landschappelijke en sociaal-actieve waardenoriëntatie. Een beschrijving van 
deze datareductie wordt in de volgende paragraaf gegeven.  
 

4.4.1 Datareductie 
Voordat waardenoriëntaties als variabelen in de analyse opgenomen konden worden, heeft er 
een proces van datareductie plaatsgevonden. De stellingen en woorden meten in beginsel 
hetzelfde: de waardenoriëntaties. Daarom is het goed mogelijk dat deze stellingen en 
woorden met elkaar samenhangen en daardoor te combineren zijn. Er is geprobeerd de data 
uit deze variabelen te reduceren. Het proces en de uitkomsten worden hieronder beschreven.  
Eerst is gekeken naar de mogelijkheden die de stellingen bieden om te gebruiken voor het 
construeren van waardenoriëntatievariabelen. Waardenoriëntaties worden in de analyse 
opgenomen als interactievariabelen. Het is daarom noodzakelijk om deze waardenoriëntaties 
zoveel mogelijk te reduceren, omdat er anders te veel interactie-effecten zijn waardoor het 
gevaar bestaat dat er per toeval effecten worden gevonden. Om de mogelijkheden van 
reductie te onderzoeken is met de zeven stellingen een factoranalyse uitgevoerd. De factoren 
die hier uit kwamen bleken echter niet betrouwbaar (genoeg) te zijn. Vervolgens is 
geprobeerd om met de woordcategorieën een factoranalyse uit te voeren. Wellicht is het 
mogelijk om de negen bruikbare categorieën waaronder de woorden zijn ingedeeld verder te 
reduceren. Hiertoe moesten er een aantal nieuwe variabelen worden aangemaakt.  
 
Aan ieder woord is een categorie en een lading (positief of negatief) gekoppeld. Iedere 
categorie heeft daarom twee varianten: een positieve en een negatieve. Respondenten 
kunnen op deze varianten een score hebben die varieert tussen 0 en 5. Iemand scoort 
bijvoorbeeld 0 op de positieve variant van de categorie ‘landschappelijk’ als hij/zij nooit een 
woord uit deze categorie heeft genoemd, of nooit een woord uit deze categorie positief heeft 
beoordeeld.  
 
Een respondent kan ook 1, 2, 3, 4 of 5 scoren, afhankelijk van hoe vaak hij/zij woorden uit 
deze categorie met een positieve lading heeft genoemd. Dit geldt ook voor de negatieve 
varianten. Een respondent krijgt daar de score 0 indien hij/zij de categorie nooit of nooit in 
combinatie met een negatieve lading heeft genoemd.  
 
Daarna is er nog een ‘totaalvariabele’ gemaakt. De respondent krijgt hier ook een score 0 tot 
en met 5, afhankelijk van hoe vaak hij/zij een woord in de desbetreffende categorie heeft 
genoemd. Het maakt hier niet uit of het woord positief of negatief is gewaardeerd. Voor elke 
categorie zijn nu dus drie nieuwe varianten: positief, negatief en totaal.  
 
Vervolgens zijn er factoranalyses uitgevoerd waarbij de woordcategorieën stapsgewijs zijn 
toegevoegd aan de stellingen. Dit is geprobeerd met de positieve-, negatieve- en 
totaalvariabelen. In de totaalvariabelen zit de meeste variatie. Al snel bleek dat het beter was 
om hiermee verder te gaan. Op alle variabelen konden respondenten 0-5 scoren. Als de 
respondenten scoorden, was dit vaak een 1 of 2. Dit betekent dat respondenten niet vaak 
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meerdere woorden uit een zelfde categorie noemen, en al helemaal niet allemaal positief of 
negatief. Meer variatie in de totaalvariabelen wil zeggen dat de waardes 3, 4 en 5 ook wat 
meer voorkwamen. Dit is logisch omdat de negatief en positief geladen woorden bij elkaar zijn 
opgeteld. Inhoudelijk hoeft dit geen probleem te zijn voor het meten van waardenoriëntaties, 
want uit het feit dat respondenten iets noemen blijkt ook al een waardenoriëntatie. Ze denken 
er in ieder geval aan, of dit nu positief of negatief is.  
 
Bij de factoranalyses zijn de stellingen als uitgangspunt genomen. De totaalvariabelen van de 
woordcategorieën zijn daar vervolgens stapsgewijs aan toegevoegd. Echter, naarmate er 
meerdere totaalvariabelen tegelijk in de factoranalyse werden meegenomen, kwamen er vaak 
negatieve factorladingen uit. Dit is logisch, omdat een score op de ene categorie een score 
op de andere categorie deels uitsluit. Respondenten waren namelijk beperkt tot het noemen 
van vijf woorden. Daarom zijn de woordcategorieën slechts met één tegelijk aan de stellingen 
toegevoegd. In de tabellen 8 en 9 zijn de resultaten van de factoranalyses weergegeven 
waaruit aanwijzingen voor schalen blijken. De variabelen die samen een schaal zouden 
kunnen vormen zijn in de tabellen vetgedrukt. 
 

Tabel 8 
Factoranalyse 1, met opname van de woordcategorie ‘beleven’   

 Factoren   

   1   2   3 

Veel geld verdienen   0,869 –0,135   0,002 

Een goede baan krijgen   0,685   0,121   0,041 

Veel vrije tijd hebben   0,555   0,201   0,195 

Mezelf veilig voelen   0,086   0,778   0,019 

Natuur en ruimte om me heen hebben   0,132   0,729 –0,304 

Ergens wonen waar veel te beleven valt   0,358   0,007   0,680 

Woordcategorie beleven   0,022 –0,236   0,664 

Tijd hebben voor familie en vrienden –0,097   0,549   0,580 
 

 
Tabel 9 
Factoranalyse 2, met opname van de woordcategorie ‘landschappelijk’  

 Factoren   

   1   2   3 

Veel geld verdienen   0,868 –0,108 –0,053 

Een goede baan krijgen   0,699   0,134   0,038 

Veel vrije tijd hebben   0,518   0,085   0,330 

Natuur en ruimte om me heen hebben   0,137   0,800 –0,019 

Mezelf veilig voelen   0,095   0,732   0,279 

Woordcategorie landschappelijk –0,193   0,430 –0,276 

Tijd hebben voor familie en vrienden –0,118   0,215   0,825 

Ergens wonen waar veel te beleven valt   0,355 –0,236   0,615 

 

Er lijken dus drie relevante factoren te bestaan. De eerste factor staat in tabel 8 en bevat de 
stellingen ‘veel geld verdienen’, ‘een goede baan krijgen’ en ‘veel vrije tijd hebben’. Deze 
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items bevatten allemaal een soort ‘economische component’: geld, werk en tijd. Het is dan 
ook goed denkbaar dat deze items een schaal kunnen vormen. De tweede factor staat in 
tabel 9 en bestaat uit de stellingen ‘natuur en ruimte om me heen hebben’, ‘mezelf veilig 
voelen’ en de woordcategorie ‘landschappelijk’. Deze items hebben allemaal iets met de 
landschappelijke omgeving te maken. De derde factor staat in tabel 8 en bestaat uit de 
stellingen ‘ergens wonen waar veel te beleven valt’, ‘tijd hebben voor familie en vrienden’ en 
de woordcategorie ‘beleven’. De samenhang tussen de stelling ‘ergens wonen waar veel te 
beleven valt’ en de woordcategorie ‘beleven’ is helder. Het gaat hier om mensen die 
gebeurtenissen in de omgeving belangrijk vinden. Zij zijn meer sociaal-actief ingesteld. Het is 
niet duidelijk of de stelling ‘tijd hebben voor familie en vrienden’ hier goed bij past. Bij deze 
stelling valt ook op dat de factorlading bijna net zo hoog is in de tweede factor (0,549 ten 
opzichte van 0,580). Dit kan worden verklaard doordat er weinig variatie bestaat binnen deze 
variabele. Bijna iedereen beoordeelde deze stelling met ‘belangrijk’ of ‘heel belangrijk’. 
Daarom zou deze stelling problematisch kunnen zijn bij het vormen van een schaal. Met een 
betrouwbaarheidsanalyse kunnen we onderzoeken of de indicatoren uit elke factor samen 
een betrouwbare schaal vormen. 
 
De betrouwbaarheidsanalyses zijn uitgevoerd met de drie factoren uit de tabellen 8 en 9. De 
Cronbach’s Alpha’s van de factoren 1, 2 en 3 zijn respectievelijk 0,557, 0,386 en 0,401. De 
betrouwbaarheid van de tweede en derde factor is duidelijk te laag. De Cronbach’s Alpha van 
de eerste factor is echter ook niet hoog, maar er is wel besloten om van de items onder deze 
factor een schaal te maken. Met deze schaal wordt de economische waardenoriëntatie 
geoperationaliseerd. Vanwege de lage betrouwbaarheid van de andere twee factoren is 
besloten om daar te kiezen voor één indicator uit elke factor. Een lage betrouwbaarheid 
betekent namelijk dat alle indicatoren een eigen betekenis hebben waardoor we deze niet 
zonder meer kunnen samennemen. Met de stelling ‘natuur en ruimte om me heen hebben’ 
wordt de landschappelijke waardenoriëntatie gemeten. De stelling ‘ergens wonen waar veel 
te beleven valt’ vormt de sociaal-actieve waardenoriëntatie. In hoofdstuk 5 worden de 
inhoudelijke uitkomsten met betrekking tot de waardenoriëntaties besproken. 
 
Tabel 10 biedt een overzicht van de beschrijvende statistieken van alle variabelen zoals deze 
in de analyse zijn meegenomen. De beschrijvende statistieken van de vignetkenmerken zijn 
niet in de tabel opgenomen. Dit is gedaan omdat deze getallen geen betekenisvolle waarde 
hebben. De vignetkenmerken kunnen steeds twee scores (1 of 2) aannemen. Score 1 is de 
‘slechte’ variant en score 2 is de ‘goede’ variant. De toewijzing van deze waardes is random 
door het computerprogramma Excel bepaald. Het gemiddelde ligt daarom vanzelfsprekend in 
het midden. 
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Tabel 10 
Beschrijving van alle in de analyse gebruikte variabelen: gemiddelde, standaarddeviatie, minimum- en 
maximumwaarde en totaal aantal respondenten (exclusief ontbrekende waarden) 
Variabele 

 

Gemiddelde 

 

Standaard-

deviatie 

Minimum-

waarde 

Maximum-

waarde 

N 

totaal 

Vertrekgeneigdheid 2,25 0,98 1 4 430 

Geslacht 49,5% jongen 430 

50,5% meisje 

Opleidingsniveau 3,2 1,24 1 5 430 

Afstand tot de stad 

Groningen 23,8 6,33 0 55,8 426 

Percentage krimp –5,17 10,86 –86,96 0 422 

Aantal inwoners 3,08 1,16 1 5 426 

Sociale binding 2,86 0,65 1 4 399 

Tevredenheid 6,84 1,82 1 10 430 

Economische 

waardenoriëntatie 4,19 0,55 2,33 5 428 

Sociaal-actieve 

waardenoriëntatie 3,95 0,82 1 5 429 

Landschappelijke 

waardenoriëntatie 3,57 0,98 1 5 428 
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Hoofdstuk 5  

Resultaten 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de analyses gepresenteerd. In hoofdstuk 3 zijn 
twee modellen geïntroduceerd. De verbanden die in deze modellen worden weergegeven zijn 
getoetst met multilevel regressieanalyses. De uitkomsten van de twee onderzoeksmodellen 
worden hier achtereenvolgens besproken. Tenslotte worden aan het eind van dit hoofdstuk 
resultaten getoond van een aanvullende analyse. Deze aanvullende analyse is beschrijvend 
en gaat dieper in op de waardenoriëntaties van jongeren.  
 
Gaandeweg in dit hoofdstuk zal de lezer verschillende boxen aantreffen. In deze boxen wordt 
een technische toelichting gegeven op de analyse. Voor het begrijpen van de tekst is het niet 
noodzakelijk om de toelichting in deze boxen te lezen. Een enkele keer dient een box als een 
geheugensteuntje voor iets dat eerder in de scriptie aan de orde kwam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Resultaten model 1 
Het eerste onderzoeksmodel dat in hoofdstuk 3 is besproken, wordt in box 2 nog eens 
weergegeven. Op deze manier krijgen we weer duidelijk voor ogen wat hier precies getoetst 
wordt. Eerst wordt onderzocht in welke mate de zes aspecten van leefbaarheid de 
vertrekgeneigdheid beïnvloeden (stap 1). Daarna wordt de invloed van een aantal 
achtergrondkenmerken op vertrekgeneigdheid onderzocht (stap 2). Tenslotte wordt 
onderzocht of tevredenheid bij het verband tussen achtergrondkenmerken en 

Box 1: Toetsing leeg model 
 
Voordat op de daadwerkelijke multilevel regressieanalyse wordt overgegaan is het noodzakelijk om eerst een leeg model te 
toetsen. In een leeg model wordt alleen de afhankelijke variabele opgenomen. Met deze toets wordt gekeken of er 
verschillen in de gemiddelde scores tussen personen zijn. Dat wil zeggen dat er wordt nagegaan of er duidelijk verschillen 
zijn tussen de antwoorden die één persoon heeft gegeven ten opzichte van een ander persoon. Elke persoon heeft vier 
vignetten beoordeeld. Als er verschillen op persoonsniveau zijn, betekent dit dat er tussen personen, en dus tussen ieder 
cluster van vier vignetten, variatie bestaat. Als er variatie op persoonsniveau aanwezig is, moet daarvoor gecontroleerd 
worden omdat we alleen variatie op vignetniveau willen interpreteren. Dit kan door een multilevel regressie uit te voeren. Als 
deze variatie op persoonsniveau ontbreekt, is multilevel regressie niet nodig. Alle variatie zit dan op het niveau van de 
vignetten. 
 
In tabel 11 zijn de resultaten van de analyse van het lege model weergegeven. Om verschillen tussen personen te 
onderzoeken wordt gekeken naar de ‘intercept variance’. Deze waarde is significant, dat betekent dat er verschillen tussen 
personen bestaan. Hieruit kunnen we concluderen dat het nodig is om een multilevel regressieanalyse uit te voeren. 
Overigens is de coëfficiënt voor de ‘residual’ ook significant. De ‘residual’ is de coëfficiënt die weergeeft of er verschillen op 
vignetniveau zijn. Het is aannemelijk, maar ook noodzakelijk, dat deze waarde significant is. Het is uitdrukkelijk de 
bedoeling dat er verschillen tussen de vignetten zijn. Vignetten vormen namelijk de analyse-eenheid in dit onderzoek. 
 
Tabel 11 
Toetsing leeg model   

 
Coëfficiënt 
 

Significantieniveau 
 

Residual 0,70 0,00 

Intercept variance 0,25 0,00 
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    Box 2: Onderzoeksmodel 1 

 

 

 

 

 

 

vertrekgeneigdheid fungeert als een tussenliggende factor. Er wordt dan getraceerd of 
bepaalde achtergrondkenmerken ervoor zorgen dat jongeren meer of minder tevreden zijn en 
daardoor meer of minder geneigd zijn te verhuizen (stap 3).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
       
         
 
       
       
 
 
    
       
       
 
 
 
 
 
De uitkomsten van de analyse van model 1 zijn weergegeven in tabel 12. In deze tabel zijn de 
drie stappen waaruit de analyse is opgebouwd te zien. De achtergrondkenmerken zijn in de 
tweede stap toegevoegd, nadat in de eerste stap de aspecten van leefbaarheid zijn 
opgenomen. Deze volgorde is gehanteerd omdat het niet mogelijk is het zelfstandige effect 
van de achtergrondkenmerken op vertrekgeneigdheid vast te stellen. De reden hiervoor is dat 
de respondenten verschillende vignetten hebben beoordeeld, waardoor de 
vertrekgeneigdheid mede afhankelijk is van de aan hem/haar voorgelegde vignetten.  
 
Bij de eerste stap zien we dat de coëfficiënten voor alle aspecten van leefbaarheid (de 
vignetkenmerken) een negatieve waarde hebben en significant zijn. Dit betekent dat gunstige 
omstandigheden in de woonplaats ervoor zorgen dat jongeren minder geneigd zijn te 
verhuizen. Met “gunstige omstandigheden” wordt bijvoorbeeld bedoeld dat je er goed kunt 
uitgaan, familie/vrienden in de buurt wonen en dat de trein- en busverbinding goed is. 
Omgekeerd betekent dit ook dat jongeren onder de ongunstige omstandigheden juist meer 
geneigd zijn te verhuizen. 
 
Het effect is echter niet voor alle aspecten van leefbaarheid even groot. Wanneer de effecten 
van de aspecten van leefbaarheid onderling worden vergeleken, valt op dat een slechte 

Achtergrondkenmerken: 
 
Persoonskenmerken  
 - geslacht 
 - opleidingsniveau 
 
Dorpskenmerken 
 - omvang 
 - afstand tot de stad Groningen 
 - mate van krimp 
  
Sociale binding 

Vertrekgeneigdheid

Tevredenheid

 Aspecten van leefbaarheid: 
 
 - openbaar vervoer 
 - sport 
 - uitgaan 
 - familie/vrienden 
 - rust/ruimte 
 - werkgelegenheid 
 

Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 
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werkgelegenheid er het meest voor zorgt dat jongeren willen verhuizen. Dit is een actueel 
thema waar tegenwoordig veel over wordt gesproken.  
 
Er zijn na werkgelegenheid drie aspecten van leefbaarheid die tevens een grote invloed 
hebben op de vertrekgeneigdheid van jongeren. De aanwezigheid van familie en vrienden in 
de buurt alsmede de mogelijkheid om goed te kunnen sporten en leuk te kunnen uitgaan 
zorgen er allemaal in ongeveer even sterke mate voor dat jongeren meer geneigd zijn om in 
hun woonplaats te blijven wonen. Dit zijn alle drie aspecten waarbij sociale contacten een 
belangrijke rol spelen. Sport- en uitgaansgelegenheden vormen beide een omgeving waar 
mensen elkaar ontmoeten en waar sociale interactie centraal staat. We kunnen hieruit 
concluderen dat een gunstige sociale omgeving ervoor zorgt dat jongeren minder willen 
verhuizen.  
 
Dan zijn er nog twee aspecten van leefbaarheid die slechts een kleine invloed hebben op 
plannen van jongeren om al dan niet te verhuizen. Een goede trein- en busverbinding zorgt er 
in veel mindere mate voor dat jongeren in hun woonplaats willen blijven wonen. Dit betekent 
ook dat een slechte trein- en busverbinding geen grote belemmering vormt. Jongeren zijn 
onder deze ongunstige omstandigheden niet sterk geneigd om te verhuizen. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat jongeren op het platteland eraan gewend zijn dat niet alle 
voorzieningen in de buurt zijn en dat zij daarvoor moeten pendelen. Het is mogelijk dat zij 
hiervoor bereid zijn te fietsen. Het is echter ook goed denkbaar dat zij op deze leeftijd 
anticiperen op een brommer of auto en daarbij beseffen dat de afstanden op het Noord-
Groningse platteland te overbruggen zijn.  
 
De aanwezigheid van rust en ruimte vormt voor jongeren de minst belangrijke reden om op 
het platteland te blijven wonen. Volwassenen vestigen zich juist vaak in Noord-Groningen 
omdat zij de rust en ruimte erg waarderen. Het is niet gezegd dat jongeren uit Noord-
Groningen dit niet waarderen, maar het is in ieder geval geen belangrijke reden om er te 
blijven wonen. Jongeren vinden het belangrijker dat er iets te beleven is en hechten waarde 
aan de sociale omgeving.  
 
Nu is vastgesteld welke aspecten meer of minder belangrijk zijn voor de leefbaarheid. Er is 
echter nog geen rekening gehouden met achtergrondkenmerken van jongeren. In stap 2 zijn 
de achtergrondkenmerken aan het model toegevoegd. Deze resultaten zijn nu 
interpreteerbaar omdat er constant wordt gehouden voor de aspecten van leefbaarheid die in 
de vignetten zijn voorgelegd. De achtergrondkenmerken vallen uiteen in persoons- en 
dorpskenmerken en sociale binding.  
 
Onder persoonskenmerken vallen het geslacht en opleidingsniveau van de jongeren. Er is 
een verschil tussen jongens en meisjes. Meisjes blijken vaker geneigd te verhuizen dan 
jongens. Daarnaast zijn er geen verschillen in vertrekgeneigdheid voor jongeren met 
uiteenlopende opleidingsniveaus. Het is belangrijk dat men zich hierbij bedenkt dat dit geldt 
onder het constant houden van de aspecten van leefbaarheid. Het is aannemelijk om te 
verwachten dat hoger opgeleiden meer geneigd zijn te vertrekken dan laagopgeleiden 
vanwege de beperkte baankansen voor hoger opgeleiden. We kunnen op basis van deze 
analyse echter niet zeggen dat er gegeven de ongelijke baankansen nog verschillen tussen 
hoger en lager opgeleiden zijn. De baankansen zijn namelijk al in de vignetten meegenomen, 
daar is voor constant gehouden.  
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Dorpskenmerken zijn het aantal inwoners van de woonplaats, de afstand tot de stad 
Groningen en de mate waarin het aantal inwoners van de woonplaats de afgelopen jaren is 
gekrompen. Jongeren die wonen in een woonplaats met meer inwoners zijn vaker van plan 
om te verhuizen. Gebrek aan onderlinge betrokkenheid en binding zou de verklaring hiervoor 
kunnen zijn. In hoofdstuk 2 van deze scriptie is genoemd dat uit voorgaand onderzoek blijkt 
dat er in plaatsen met meer inwoners minder sprake is van binding en betrokkenheid. Het is 
dus denkbaar dat jongeren uit de grotere dorpen eerder verhuizen omdat zij daar minder een 
gevoel van dorpsbinding ervaren.  
 
De afstand tot de stad Groningen ten opzichte van de woonplaats speelt geen rol in de 
eventuele plannen van jongeren om te verhuizen. Bij stap 1 vonden we dat wanneer de trein- 
en busverbinding goed is, jongeren eerder in hun woonplaats zullen blijven wonen. Dit effect 
was echter heel zwak, het openbaar vervoer is geen belangrijke reden om te blijven. Nu 
hebben we in stap 2 vastgesteld dat ook de afstand tot de stad Groningen niet van invloed is 
op de vertrekgeneigdheid. Dit geldt overigens onder het constant houden van de trein- en 
busverbinding. Uit deze twee bevindingen tezamen zouden we kunnen afleiden dat afstand 
en bereikbaarheid voor jongeren niet van groot belang zijn. 
 
De mate waarin het inwonertal van de woonplaats de afgelopen jaren is gekrompen is 
daarentegen wel van invloed op de plannen van jongeren om al dan niet te verhuizen. 
Naarmate de woonplaats van jongeren de afgelopen jaren meer kromp, zijn zij sterker 
geneigd te verhuizen. Het is mogelijk dat jongeren door de krimp ervaren dat het in de 
woonplaats achteruit gaat. Zo kan bijvoorbeeld het aantal voorzieningen teruglopen. Het hoeft 
niet vervelend te zijn dat bepaalde voorzieningen er niet zijn, want eerder zagen we dat 
jongeren uit dorpen met meer inwoners (waar juist meer voorzieningen zijn) vaker aangeven 
dat zij zouden verhuizen. Door de krimp moeten jongeren echter iets missen dat er eerst wel 
was. Juist deze ervaring kan heel onprettig zijn. 
 
Daarnaast is de invloed van sociale binding onderzocht. De sociale binding van iemand is 
groot als de ouders in het gebied zijn opgegroeid en familie in de buurt woont. Jongeren met 
meer sociale binding zijn minder geneigd te verhuizen. Uit deze bevinding kunnen we 
concluderen dat meer binding met de sociale omgeving ook zorgt voor meer binding met de 
woonplaats zelf. Dit onderstreept nog eens dat jongeren waarde hechten aan de sociale 
omgeving. 
 
De laatste stap van deze analyse (stap 3) is om te onderzoeken of het verband tussen de 
achtergrondkenmerken en vertrekgeneigdheid verandert als we rekening houden met hoe 
tevreden jongeren over hun woonplaats zijn. We kijken dan naar het bemiddelende effect van 
tevredenheid. We zien dat er bij één van de achtergrondkenmerken sprake is van een 
dergelijk bemiddelend effect. Bij stap 2 stelden we vast dat jongeren uit plaatsen die de 
afgelopen jaren meer krompen, minder van plan zijn om in hun woonplaats te blijven wonen. 
Dit komt duidelijk omdat deze jongeren minder tevreden zijn. Zij vinden het minder leuk om er 
te wonen en zijn daarom eerder geneigd te verhuizen. Hiermee kunnen we dus vaststellen 
dat krimp aantoonbaar tot ontevredenheid leidt.  
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Tabel 12 
Multilevel regressie van vertrekgeneigdheid op de vignetkenmerken, persoons- en dorpskenmerken, 
sociale binding en tevredenheid (model 1)9 

 Stap 1 Stap 2 Stap 3 

    

 Coëfficiënt Coëfficiënt Coëfficiënt 

Intercept   2,25**   2,26**   2,26** 

    

Vignetkenmerken    

Openbaar vervoer –0,13** –0,13** –0,13** 

Sport –0,20** –0,21** –0,21** 

Uitgaan –0,19** –0,19** –0,19** 

Familie/vrienden –0,22** –0,22** –0,21** 

Rust/ruimte –0,09** –0,10** –0,10** 

Werkgelegenheid –0,25** –0,24** –0,24** 

    

Persoons- en dorpskenmerken    

Geslacht    0,10**   0,07* 

Opleidingsniveau    0,02   0,03 

Afstand tot de stad Groningen    0,02   0,01 

Percentage krimp  –0,07* –0,02 

Aantal inwoners    0,09**   0,11** 

    

Sociale binding  –0,15** –0,10** 

    

Tevredenheid   –0,23** 
Toelichting: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
9 Alle onafhankelijke variabelen zijn gestandaardiseerd. Hierdoor zijn de coëfficiënten van de aspecten 
van leefbaarheid onderling te vergelijken. Dit is nodig omdat het ons vooral gaat om het relatieve gewicht 
van de aspecten van leefbaarheid. 
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5.3 Resultaten model 2 
Met het tweede model wordt onderzocht of het belang dat aan de verschillende aspecten van 
leefbaarheid wordt toegekend varieert voor jongeren met uiteenlopende waardenoriëntaties. 
Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen drie typen waardenoriëntaties. Het verband 
tussen een aspect van leefbaarheid en vertrekgeneigdheid kan zwakker of juist sterker zijn 
voor jongeren met een bepaalde waardenoriëntatie. Het tweede onderzoeksmodel wordt in 
box 4 nog eens weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Box 3: ‘Deviance test’ model 1 (de verklaringskracht van model 1) 
 
Bij een gewone regressieanalyse wordt gekeken naar de R² als maat voor de verklaringskracht van een model. Bij 
multilevel regressie is er een andere manier om de verklaringskracht van een model te toetsen. Dit wordt gedaan door een 
‘deviance test’ uit te voeren. De deviance test wordt ook wel ‘likelihood ratio test’ genoemd. De maat voor deviance is 
namelijk de -2 Log Likelihood. Deze waarde is echter niet direct te interpreteren. Er kunnen alleen verschillen in ‘deviance’ 
tussen modellen berekend worden. Aan de hand daarvan wordt duidelijk of de verklaringskracht van een model ten 
opzichte van het vorige model significant is toegenomen (Snijders & Bosker, 1999).  

Om de significante toe- of afname van de verklaringskracht te berekenen wordt de -2 Log Likelihood van het 
model met toegevoegde variabelen afgetrokken van de -2 Log Likelihood van het vorige model. De resultaten van de 
deviance test staan in tabel 13. Het model voorafgaand aan stap 1 is het ‘lege model’. Deze twee waardes worden van 
elkaar afgetrokken. De uitkomst is 547,67, dat is de kritieke Chi²-waarde. Dit getal wordt opgezocht in de Chi²-tabel bij het 
bijbehorend aantal vrijheidsgraden (df). Het aantal vrijheidsgraden is hier het aantal variabelen dat is toegevoegd ten 
opzichte van het vorige model. In stap 1 zijn zes variabelen toegevoegd ten opzichte van het lege model. In het lege model 
zijn er namelijk geen onafhankelijke variabelen. De waarde is significant, dat wil zeggen dat de verklaringskracht van stap 1 
significant is toegenomen ten opzichte van het lege model. 
 Dezelfde berekening wordt uitgevoerd voor stap 2. Met behulp van een deviance test wordt hier gekeken of de 
verklaringskracht van stap 2 is toegenomen ten opzichte van stap 1. De -2 Log Likelihood van stap 2 wordt afgetrokken van 
de -2 Log Likelihood van stap 1. De uitkomst is 432,09. Het aantal vrijheidsgraden is zes, omdat er in stap 2 zes variabelen 
aan het model zijn toegevoegd. Deze kritieke Chi²-waarde is significant. Dit betekent dat ook hier de verklaringskracht van 
het model significant is toegenomen.  
 Tenslotte wordt er een deviance test uitgevoerd voor stap 3. Er is hier sprake van één vrijheidsgraad omdat 
alleen de interveniërende variabele ‘tevredenheid’ aan het model is toegevoegd. De kritieke Chi²-waarde is 54,08. Deze 
waarde is significant, dat betekent dat de verklaringskracht van stap 3 ook significant is toegenomen ten opzichte van stap 
2.  
 
Tabel 13 
Deviance test model 1 

 Leeg model Stap 1 Stap 2 Stap 3 

-2 Log Likelihood 4653,78 4106,11 3674,021 3619,94 

Vrijheidsgraden (df)  6 6 1 

Chi² kritieke waarde  547,67 432,09 54,08 
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Box 4: Onderzoeksmodel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jongeren met een economische waardenoriëntatie vinden geld, werk en vrije tijd belangrijk. 
Jongeren met een sociaal-actieve waardenoriëntatie vinden het belangrijk om ergens te wonen waar veel te beleven valt. 
Jongeren met een landschappelijke waardenoriëntatie hechten veel waarde aan het fysieke woonklimaat. Zij vinden natuur 
en ruimte belangrijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer het verband tussen een aspect van leefbaarheid en vertrekgeneigdheid anders is 
voor jongeren met verschillende waardenoriëntaties, spreken we van een interactie-effect. 
Voor elk van de drie typen waardenoriëntaties kan er een interactie bestaan met de zes 
aspecten van leefbaarheid. Dit betekent dat er 18 interactie-effecten mogelijk zijn (3 
waardenoriëntaties × 6 aspecten van leefbaarheid). Er zijn drie interactie-effecten waarover in 
hypothesen de voornaamste verwachting is geformuleerd. Deze drie interactie-effecten zijn 
dan ook leidend in de bespreking van de resultaten. Per hypothese wordt nu besproken of er 
ondersteuning voor is gevonden. Tevens wordt aandacht besteed aan een interactie-effect 
dat uit de analyse naar voren kwam, maar waar van te voren geen verwachting over was. 
 
In de eerste analyse zijn interactietermen voor de economische waardenoriëntatie 
opgenomen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 14. Met betrekking tot de economische 
waardenoriëntatie is de volgende hypothese geformuleerd: 
 
Voor jongeren met een economische waardenoriëntatie zal het aspect ‘werkgelegenheid’ 
meer invloed hebben. 
 
Uit de analyse van model 1 is gebleken dat een slechte werkgelegenheid ervoor zorgt dat 
jongeren sterker geneigd zijn te vertrekken. De invloed van werkgelegenheid bleek het sterkst 
in vergelijking met alle andere aspecten van leefbaarheid. Met de bovenstaande hypothese 
veronderstellen we dat jongeren met een economische waardenoriëntatie nog sterker 
geneigd zijn om hun woonplaats te verlaten als zij geen uitzicht hebben op een goede baan. 
Uit de analyse blijkt echter dat dit niet het geval is. De opvatting dat het uitzicht op een goede 
baan belangrijk is, gaat algemeen op. Jongeren met een economische waardenoriëntatie 

Aspecten van leefbaarheid: 
 
 - openbaar vervoer 
 - sport 
 - uitgaan 
 - familie/vrienden 
 - rust/ruimte 
 - werkgelegenheid 
 

Waardenoriëntaties: 
 
- economisch 
- sociaal-actief 
- landschappelijk 

Vertrekgeneigdheid 
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wijken op dit punt niet wezenlijk af van jongeren met een andere waardenoriëntatie. Er is dan 
ook geen ondersteuning voor de eerste hypothese gevonden. 
 
Er zijn eveneens geen interactie-effecten gevonden voor de andere aspecten van 
leefbaarheid. Dit betekent dat jongeren met een economische waardenoriëntatie in hun 
beoordeling van de aspecten van leefbaarheid niet systematisch afwijken van jongeren met 
een andere waardenoriëntatie. 
 

Tabel 14 
Multilevel regressie van vertrekgeneigdheid op de aspecten van leefbaarheid met interactievariabelen 
voor de economische waardenoriëntatie (model 2)10 

 Coëfficiënt model 1 Coëfficiënt model 2

   

Intercept   2,25**   2,26** 

   

Aspecten van leefbaarheid   

Openbaar vervoer –0,13** –0,13** 

Sport –0,20** –0,20** 

Uitgaan –0,19** –0,19** 

Familie/vrienden –0,22** –0,23** 

Rust/ruimte –0,09** –0,09** 

Werkgelegenheid –0,25** –0,25** 

   

Interactievariabelen   

Openbaar vervoer × economisch  –0,01 

Sport × economisch  –0,003 

Uitgaan × economisch  –0,001 

Familie/vrienden × economisch    0,02 

Rust/ruimte × economisch    0,01 

Werkgelegenheid × economisch    0,003 
Toelichting: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01 
 
Dan worden nu de resultaten met betrekking tot de sociaal-actieve waardenoriëntatie 
besproken. De resultaten zijn weergegeven in tabel 15. Voor dit type waardenoriëntatie is de 
volgende hypothese geformuleerd: 
 
Voor jongeren met een sociaal-actieve waardenoriëntatie zal het aspect ‘uitgaan’ meer 
invloed hebben. 
 
Uit de analyse van model 1 kwam naar voren dat uitgaan voor jongeren erg belangrijk is. We 
hebben nu verondersteld dat jongeren met een sociaal-actieve waardenoriëntatie nog sterker 
geneigd zijn om in hun woonplaats te blijven wonen als zij daar leuk kunnen uitgaan. 

                                                            
10 Voordat de analyses zijn uitgevoerd, zijn alle variabelen gestandaardiseerd. Zie voor een toelichting 
box 5. 
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De resultaten laten zien dat er geen ondersteuning is gevonden voor deze hypothese. Het 
belang dat aan uitgaan wordt toegekend is voor jongeren met een sociaal-actieve 
waardenoriëntatie niet groter dan voor jongeren met een andere waardenoriëntatie. Er is 
echter wel een ander interactie-effect, waar van te voren geen verwachting over geformuleerd 
is. Jongeren met een sociaal-actieve waardenoriëntatie hechten minder waarde aan rust en 
ruimte. Dit houdt dus in dat voor jongeren die het belangrijk vinden dat er iets in de 
woonplaats te beleven is, de aanwezigheid van rust en ruimte een minder belangrijke reden 
vormt om er te blijven wonen. Dit is begrijpelijk omdat het hier twee tegenovergestelde 
voorkeuren betreft. Rust en ruimte gaan mogelijk niet samen met een omgeving waar veel te 
beleven valt. 
 

Tabel 15 
Multilevel regressie van vertrekgeneigdheid op de aspecten van leefbaarheid met interactievariabelen 
voor de sociaal-actieve waardenoriëntatie (model 2) 

 Coëfficiënt model 1 Coëfficiënt model 2

   

Intercept   2,25**   2,26** 

   

Aspecten van leefbaarheid   

Openbaar vervoer –0,13** –0,13** 

Sport –0,20** –0,20** 

Uitgaan –0,19** –0,20** 

Familie/vrienden –0,22** –0,22** 

Rust/ruimte –0,09** –0,09** 

Werkgelegenheid –0,25** –0,25** 

   

Interactievariabelen   

Openbaar vervoer × sociaal-actief  –0,03 

Sport × sociaal-actief  –0,01 

Uitgaan × sociaal-actief  –0,02 

Familie/vrienden × sociaal –actief    0,02 

Rust/ruimte × sociaal-actief    0,04* 

Werkgelegenheid × sociaal-actief    0,03 
Toelichting: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01 
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Box 5: Rekenvoorbeeld voor het interpreteren van het interactie-effect ‘rust/ruimte × sociaal-actief’

De hoofdeffecten van de aspecten van leefbaarheid moeten geïnterpreteerd worden als het effect bij een score 0 op de (in 
dit geval sociaal-actieve) waardenoriëntatie. De score 0 moet dan ook een duidelijke betekenis hebben (Snijders & Bosker, 
1999). Daarom zijn alle variabelen gestandaardiseerd waardoor de score 0 het gemiddelde is. De coëfficiënten voor de 
aspecten van leefbaarheid (tabel 15, tweede kolom) zijn de hoofdeffecten bij de score 0, dus bij een gemiddelde sociaal-
actieve waardenoriëntatie. Het standaardiseren heeft ook plaatsgevonden bij de analyses met de andere typen 
waardenoriëntaties. Deze resultaten dienen dan ook op dezelfde manier geïnterpreteerd te worden. De formule voor het 
berekenen van het totale effect van het leefbaarheidsaspect ‘rust en ruimte’ is als volgt: 
 
Hoofdeffect ‘rust en ruimte’ + (coëfficiënt interactievariabele × score op sociaal-actieve waardenoriëntatie). 
 
Bij een gemiddelde sociaal-actieve waardenoriëntatie wordt de formule op de volgende manier ingevuld: 

 
–0,09 + (0,04 × 0) = –0,09 
 
De coëfficiënt voor het totale effect is dan –0,09. Dit is de waarde die ook is af te lezen uit tabel 12. Dit rekenvoorbeeld 
wordt nu ook gegeven voor de laagste en hoogste score op de sociaal-actieve waardenoriëntatie. Hiermee kunnen we het 
bereik van de sociaal-actieve waardenoriëntatie illustreren.  
 
De laagste score op de sociaal-actieve waardenoriëntatie variabele is –3,61. Bij deze score wordt de formule op de 
volgende manier ingevuld: 
 
–0,09 + (0,04 × –3,61) = –0,23 
 
De hoogste score op de sociaal-actieve waardenoriëntatie variabele is 1,28. Bij deze score wordt de formule als volgt 
ingevuld: 
 
–0,09 + (0,04 × 1,28) = –0,04 
 
We zien nu duidelijk dat het totale effect van ‘rust en ruimte’ bij de hoogste score op de sociaal-actieve waardenoriëntatie 
beduidend kleiner is dan het totale effect bij de laagste score op de sociaal-actieve waardenoriëntatie. Aan het zeer kleine 
effect (–0,04) voor jongeren met een sterke sociaal-actieve waardenoriëntatie zien we dat deze jongeren rust en ruimte 
helemaal niet belangrijk vinden. Aan het grote effect (–0,23) zien we dat jongeren met een zwakke sociaal-actieve 
waardenoriëntatie rust en ruimte juist heel belangrijk vinden. Het effect voor deze groep is zelfs even groot als het effect 
voor het aspect ‘werkgelegenheid’. Door het bereik van het effect op deze wijze te illustreren zien we dat het gemiddelde 
effect (–0,09) een totstandkoming is van twee zeer verschillende groepen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenslotte worden de resultaten met betrekking tot de landschappelijke waardenoriëntatie 
besproken. De resultaten zijn weergegeven in tabel 16. Bij deze waardenoriëntatie is de 
volgende hypothese geformuleerd: 
 
Voor jongeren met een landschappelijke waardenoriëntatie zal het aspect ‘rust en ruimte’ 
meer invloed hebben. 
 
Bij de analyse van model 1 is geconstateerd dat rust en ruimte voor jongeren niet zo 
belangrijk zijn. De aanwezigheid van rust en ruimte is geen belangrijke reden om in de 
woonplaats te blijven wonen. Met de bovenstaande hypothese wordt verondersteld dat rust 
en ruimte voor jongeren met een landschappelijke waardenoriëntatie belangrijker zullen zijn. 
Dat houdt in dat de aanwezigheid van rust en ruimte voor deze jongeren juist meer een reden 
vormt om niet te verhuizen. 
  
De resultaten laten zien dat rust en ruimte voor jongeren met een landschappelijke 
waardenoriëntatie inderdaad belangrijker zijn. Er is dan ook ondersteuning voor deze 
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hypothese gevonden. Gecombineerd met de bevinding in tabel 15 betekent dit dus dat ‘rust 
en ruimte’ het enige leefbaarheidsaspect vormt dat varieert tussen subgroepen met een 
verschillende waardenoriëntatie. Het is belangrijk om bij dit aspect ook naar het totale effect 
te kijken omdat het hoofdeffect (dat uitgaat van een gemiddelde landschappelijke 
waardenoriëntatie) geen volledig beeld geeft.  
 
Het hoofdeffect voor het aspect ‘rust en ruimte’ is –0,09. Dit is een zwak effect en betekent 
dat jongeren met een gemiddelde landschappelijke waardenoriëntatie rust en ruimte niet zo 
belangrijk vinden. Bij de laagste score op de landschappelijke waardenoriëntatie is het totale 
effect 0,15. De positieve coëfficiënt bekent dat jongeren zonder landschappelijke 
waardenoriëntatie bij de aanwezigheid van rust en ruimte juist eerder zouden vertrekken. Het 
aspect ‘rust en ruimte’ is voor deze jongeren dus erg onbelangrijk. Bij de hoogste score op de 
landschappelijke waardenoriëntatie is het totale effect –0,22. Dit betekent dat jongeren met 
een sterke landschappelijke waardenoriëntatie rust en ruimte juist erg belangrijk vinden. Door 
het bereik van het effect te illustreren zien we dat ook hier het gemiddelde effect een 
totstandkoming is van twee verschillende groepen. 

 
 
Tabel 16 
Multilevel regressie van vertrekgeneigdheid op de aspecten van leefbaarheid met interactievariabelen 
voor de landschappelijke waardenoriëntatie (model 2) 

   

 Coëfficiënt model 1 Coëfficiënt model 2

Intercept   2,25**   2,26** 

   

Aspecten van leefbaarheid   

Openbaar vervoer –0,13** –0,13** 

Sport –0,20** –0,21** 

Uitgaan –0,19** –0,19** 

Familie/vrienden –0,22** –0,23** 

Rust/ruimte –0,09** –0,09** 

Werkgelegenheid –0,25** –0,24** 

   

Interactievariabelen   

Openbaar vervoer × landschappelijk    0,02 

Sport × landschappelijk  –0,03 

Uitgaan × landschappelijk    0,03 

Familie/vrienden × landschappelijk  –0,01 

Rust/ruimte × landschappelijk  –0,09** 

Werkgelegenheid × landschappelijk    0,03 
Toelichting: * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01 
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5.4 Aanvullende resultaten over de waardenoriëntaties 
Eén van de manieren om waardenoriëntaties in kaart te brengen was om jongeren te vragen 
een aantal woorden op te schrijven die als eerste bij hen opkomen als zij denken aan de 
plaats waar zij wonen. In hoofdstuk 4 van deze scriptie is uitgelegd dat de woorden die 
jongeren hebben ingevuld zijn onderverdeeld in 11 categorieën. In tabel 18 is per categorie 
aangegeven hoe vaak er woorden in de betreffende categorie zijn genoemd. De meeste 
woorden vallen onder de categorieën ‘beleven’ en ‘landschappelijk’. Er zijn ook veel woorden 
genoemd met betrekking tot vrije tijd, voorzieningen en sfeer. Jongeren dachten erg weinig 
aan woorden met betrekking tot werk en veiligheid. Niemand noemde woorden onder de 
categorie ‘geld’. Bij ieder ingevuld woord hebben jongeren aangegeven of zij dit leuk of niet 
leuk vinden. Tabel 19 biedt een overzicht van het percentage positieve en negatieve woorden 
dat per categorie is genoemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Box 6: ‘Deviance test’ model 2 (de verklaringskracht van model 2) 
 
In box 3 is uitgelegd dat er voor het bepalen van de verklaringskracht van het model een ‘deviance test’ wordt uitgevoerd. 
Daar is uitgelegd wat een deviance test inhoudt en hoe deze moet worden uitgevoerd. Deze uitleg wordt hier dan ook niet 
opnieuw gegeven. Wel worden de uitkomsten van de deviance test van model 2 besproken. 
 Model 2 bestaat eigenlijk uit 3 ‘deelmodellen’ waarin steeds interactievariabelen met betrekking tot  een ander 
type waardenoriëntatie zijn opgenomen. Nu wordt steeds de -2 Log Likelihood van het model met interactievariabelen 
afgetrokken van het model waarin alleen de zes aspecten van leefbaarheid zijn opgenomen (stap 1 uit model 1). De 
resultaten van de deviance test zijn weergegeven in  tabel 17. Er is steeds sprake van zes vrijheidsgraden, omdat er in 
ieder ‘deelmodel’ zes nieuwe interactievariabelen worden opgenomen. Alle Chi² kritieke waardes zijn significant. Dit 
betekent dat voor alle ‘deelmodellen’ uit model 2 de verklaringskracht ten opzichte van een model met alleen de aspecten 
van leefbaarheid significant is toegenomen. Hoewel de afzonderlijke interactie-effecten dus zelden significant waren, geven 
zij in gezamenlijkheid wel een betere beschrijving van de data dan alleen de hoofdeffecten. 
 
Tabel 17 
Deviance tests model 2 

 
Alleen aspecten van 
leefbaarheid Interacties economisch 

Interacties sociaal-
actief 

Interacties 
landschappelijk 

2 Log Likelihood 4106,11 4081,78 4079,58 4052,48 

Vrijheidsgraden (df)  6 6 6 

Chi² kritieke waarde  24,33 26,53 53,63 
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Tabel 18 
Percentage en aantal woorden dat onder de verschillende categorieën is ingedeeld (gerangschikt naar 
N) 

 
Percentage 
 

N 

Beleven 22,3 462 

Landschappelijk 22,3 462 

Voorzieningen 16,4 339 

Vrije tijd 12,4 256 

Sfeer 11,9 247 

Bereikbaarheid 6,4 133 

Familie/vrienden 3,2 67 

Overig 2,4 49 

Veiligheid 1,7 36 

Werk 0,8 17 

Geld 0 0 
 
Voor sommige categorieën is het helder wat voor soort woorden hieronder vallen. Echter, 
voor een aantal categorieën is dit wellicht minder duidelijk. Om dit te verhelderen, maar ook 
om interessante woorden te vermelden, wordt nu per categorie besproken welke woorden 
vaak zijn genoemd. 
  
De benaming van categorie ‘familie/vrienden’ illustreert precies de woorden die vaak zijn 
genoemd. Dit zijn namelijk de woorden ‘familie’, ‘vrienden’, ‘vrienden(groep)’ en ‘vriendinnen’. 
Overigens zijn bijna alle woorden in deze categorie positief gewaardeerd (96 procent).  
  
De categorie ‘werk’ geeft ook precies weer welk woord hier vaak genoemd is. Er zijn slechts 
17 woorden in deze categorie genoemd. De woorden die hier genoemd werden zijn ‘werk’ en 
‘werkgelegenheid’. In het kader van krimp wordt er vaak gesproken over de geringe 
werkgelegenheid op het Noord-Groningse platteland waardoor veel jongeren wegtrekken. Uit 
de woorden die jongeren hebben genoemd blijkt dat zij hier zelf niet vaak aan denken, of het 
in ieder geval niet noemen. Echter, van de woorden die er in deze categorie genoemd zijn 
was de meerderheid negatief (65 procent). 
  
Onder de categorie ‘beleven’ vallen woorden die betrekking hebben op dingen die er in de 
woonplaats te beleven zijn. Dit kunnen activiteiten zijn, maar ook algemene oordelen met 
betrekking tot wat er te beleven is. ‘Uitgaan’, ‘saai’ en ‘weinig te doen’ zijn woorden die vaak 
genoemd werden. Over de belevenissen in Noord-Groningen liggen de percentages positief 
en negatief erg dicht bij elkaar. Toch is een kleine meerderheid van de woorden positief (53 
procent).  
  
De categorie ‘vrije tijd’ bevat vooral woorden met betrekking tot sport. Men noemt met name 
‘voetbal’, of de naam van de betreffende vereniging, en ‘zwembad’. Een ruime meerderheid 
(82 procent) van de woorden is positief gewaardeerd.  
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De categorie ‘veiligheid’ illustreert ook heel duidelijk welke woorden hieronder vallen. Het gaat 
hier vooral om de woorden ‘criminaliteit’ en ‘politie’. Er zijn heel weinig jongeren die dergelijke 
woorden hebben genoemd. Van de woorden die er binnen deze categorie zijn genoemd is 
echter 89 procent negatief. Het is dan ook goed denkbaar dat het hier gaat om een specifieke 
groep jongeren die hiermee in aanraking is gekomen. Op basis van de lage frequentie kan in 
ieder geval niet worden gesteld dat er onder jongeren op het platteland een algeheel gevoel 
van onveiligheid heerst.  
  
Bij de categorie ‘landschappelijk’ gaat het om woorden met betrekking tot de uiterlijke 
kenmerken van de omgeving. Woorden die hier vaak genoemd worden zijn ‘rust’, ‘ruimte’, 
‘natuur’, ‘klein’ en ‘boeren’. Een meerderheid van de woorden (61 procent) is positief 
gewaardeerd, maar er is ook een substantiële minderheid van 37 procent negatief. 
  
Onder de categorie ‘voorzieningen’ vallen, zoals de naam van de categorie aangeeft, 
verschillende soorten voorzieningen. ‘Winkels’, ‘supermarkt’ (of de naam van een 
supermarkt), ‘speeltuin’ en ‘school’ zijn een aantal veel genoemde voorzieningen. Het komt 
ook vaak voor dat jongeren ‘geen winkels’ of ‘weinig winkels’ noemden. Een kleine 
meerderheid van de woorden onder deze categorie is positief gewaardeerd (53 procent).  
  
De categorie ‘bereikbaarheid’ bevat woorden die te maken hebben met de bereikbaarheid 
van de woonplaats en de afstand tot bepaalde voorzieningen. Jongeren noemen hier met 
name woorden met betrekking tot het openbaar vervoer, zoals ‘trein’, ‘bus’ en ‘station’. De 
jongeren die dit noemen zijn hierover meestal positief. In deze categorie zijn 40 procent van 
de woorden negatief gewaardeerd. Bij deze negatief gewaardeerde woorden gaat het 
meestal om uitdrukkingen die betrekking hebben op de afstand tot voorzieningen. 
  
Bij de categorie ‘sfeer’ gaat het om woorden die betrekking hebben op de sfeer in de 
woonplaats, zoals ‘gezelligheid’ en ‘iedereen kent elkaar’. Onder deze categorie vallen ook 
woorden die gaan over het soort mensen dat er woont, zoals ‘veel bejaarden’, ‘weinig jeugd’ 
en ‘hangjongeren’. Woorden die betrekking hebben op het Groningse dialect geven ook een 
impressie van de sfeer en worden dan ook onder deze categorie ingedeeld. De woorden in 
deze categorie zijn in 53 procent van de gevallen positief gewaardeerd. 
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Tabel 19 
Categorieën opgesplitst naar positief en negatief (gerangschikt naar N)11 

 
Positief (%) 
 

Negatief (%)

Beleven (462) 53,2 45,8 

Landschappelijk (462) 61,3 37 

Voorzieningen (339) 53,1 46 

Vrije tijd (256) 81,6 18,4 

Sfeer (248) 52,6 47,4 

Bereikbaarheid (134) 60,2 39,8 

Familie/vrienden (67) 95,5 4,5 

Veiligheid (36) 11,1 88,9 

Werk (17) 35,3 64,7 

 
We weten nu dat er veel diversiteit tussen personen is. Jongeren noemen veel verschillende 
dingen als zij aan hun woonplaats denken. Het is interessant om daarnaast nog te kijken of er 
ook diversiteit binnen personen bestaat. Dit kan door na te gaan of een persoon die meerdere 
woorden uit één categorie heeft genoemd, deze zowel positief als negatief heeft beoordeeld. 
Dat is onderzocht door het aantal keren dat een jongere iets positiefs heeft genoemd in een 
kruistabel af te zetten tegen het aantal keren dat dezelfde jongere iets negatiefs heeft 
genoemd. We kijken dan naar ambivalentie binnen personen. Voor de woordcategorieën 
‘beleven’ en ‘landschappelijk’ wordt dit nu beschreven omdat de meeste woorden onder deze 
categorieën zijn ingedeeld. 
  
Tabel 20 is de kruistabel voor de categorie ‘beleven’. Op de x-as is weergegeven hoe vaak 
iemand een negatief woord heeft genoemd en op de y-as is weergegeven hoe vaak iemand 
een positief woord heeft genoemd. Jongeren konden maximaal vijf woorden noemen. In de 
tabel zijn alle mogelijke combinaties weergegeven. In totaal zijn er 308 jongeren die één of 
meer woorden in de categorie ‘beleven’ hebben genoemd en positief of negatief hebben 
beoordeeld. Alle combinaties met 0 geven de niet ambivalente jongeren weer. De linker 
kolom geeft bijvoorbeeld de jongeren weer die nooit een negatief woorden noemden, maar 
wel één keer of vaker een positief woord. We zien direct dat het merendeel van de jongeren 
niet ambivalent is.  
 
Jongeren met de combinaties 1×1, 2×2, 1×2 en 2×3 zijn duidelijk ambivalent. Bij de 
combinatie 1×1 noemt een jongere twee woorden uit de betreffende categorie, waarvan één 
woord positief en één woord negatief is. De combinatie 2×2 heeft dezelfde verhouding, alleen 
noemen jongeren dan twee positieve en twee negatieve woorden. Bij de combinatie 1×2 
noemt iemand één keer een positief woord en twee keer een negatief woord, of andersom. 
Deze jongeren zijn iets meer positief of iets meer negatief, maar toch ‘dubbel’ in hun oordeel. 
De combinatie 2×3 betekent dat iemand twee positieve woorden en drie negatieve woorden 
heeft genoemd, of andersom. Deze jongeren zijn enerzijds erg eenduidig in het beeld dat zij 
hebben omdat ze alleen maar woorden noemen die in dezelfde categorie kunnen worden 
ondergebracht. Anderzijds zijn deze jongeren zeer dubbel omdat hun oordeel over deze 
woorden zowel positief als negatief is. Bij de combinaties 1×3 en 1×4 zijn jongeren minder 

                                                            
11 De percentages ‘positief’ en ‘negatief’ tellen niet altijd precies op tot 100 procent omdat er in sommige 
categorieën een aantal woorden niet positief of negatief is gewaardeerd. 
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dubbel dan bij de andere combinaties. Bij deze combinaties is een persoon duidelijk 
overwegend positief of overwegend negatief. Deze jongeren worden dan ook niet als 
ambivalent beoordeeld. 
 
Het aantal jongeren met een duidelijk ambivalent oordeel is in de tabel onderstreept. Er zijn 
33 jongeren die één keer een negatief woord in de categorie ‘beleven’ hebben genoemd, 
maar ook één keer een positief woord in dezelfde categorie hebben genoemd. Opgeteld zijn 
er 11 jongeren met de combinatie 1×2. Slechts één respondent noemt twee positieve en twee 
negatieve woorden. Er zijn in de categorie ‘beleven’ in totaal 45 jongeren met een dubbel 
oordeel. Dit betekent dat 15 procent van deze groep ambivalent is in de lading die zij aan de 
woorden binnen de categorie ‘beleven’ hebben toegekend. 
 

Tabel 20 
Kruistabel voor het aantal jongeren dat positieve en negatieve woorden in de categorie ‘beleven’ heeft 
genoemd (N=308) 

Categorie  
'beleven' Negatief

0 1 2 3 4 5
Positief 0 86 25 7 0 0

1 105 33 6 1 0

2 29 5 1 0 

3 9 0 0 

4 1 0 

5 0 
 
Tabel 21 is de kruistabel voor de categorie ‘landschappelijk’. Het aantal jongeren met een 
dubbel oordeel is onderstreept. In totaal zijn er 261 jongeren die één of meer woorden in de 
categorie ‘landschappelijk’ hebben genoemd en positief of negatief hebben beoordeeld. 
Hiervan zijn 57 jongeren dubbel in hun oordeel. Dit komt neer op 22 procent. Er zijn 28 
jongeren die één positief en één negatief woord hebben genoemd. Dit aantal is bijna even 
groot als bij de categorie ‘beleven’. Er zijn 26 jongeren met een combinatie 1×2. Dat zijn er 
duidelijk meer ten opzichte van het aantal jongeren met deze combinatie onder de categorie 
‘beleven’. De combinatie 2×2 komt twee keer voor en de combinatie 2×3 slechts één keer. 
Binnen deze categorie zijn er meer ambivalente jongeren dan bij de categorie ‘beleven’. 
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Tabel 21 
Kruistabel voor het aantal jongeren dat positieve en negatieve woorden in de categorie ‘landschappelijk’ heeft 
genoemd (N=261) 

Categorie  
'landschappelijk' Negatief

0 1 2 3 4 5
Positief 0 52 10 5 1 0

1 83 28 10 2 0

2 34 16 2 0 

3 11 4 1 

4 2 0 

5 0 
 
We kunnen concluderen dat jongeren die vaak woorden binnen één categorie hebben 
genoemd, niet vaak ambivalent zijn. De combinaties 2×2 en 2×3 komen namelijk bijna niet 
voor. Jongeren die minder woorden hebben genoemd, zijn wat vaker ambivalent en binnen 
de categorie ‘landschappelijk’ komt dit meer voor dan in de categorie ‘beleven’. In totaal is 
echter het merendeel van de jongeren niet ambivalent. 
  
Nu hebben we gekeken naar ambivalente respondenten binnen de twee categorieën waar de 
meeste woorden ingedeeld konden worden: ‘beleven’ en ‘landschappelijk’. Ook binnen de 
andere woordcategorieën zijn er ambivalente respondenten. In tabel 22 is het percentage 
ambivalente respondenten voor alle woordcategorieën weergegeven. Binnen de 
woordcategorieën ‘voorzieningen’ en ‘sfeer’ is 12 procent van de jongeren ambivalent. 
Respondenten die woorden hebben genoemd in de categorieën ‘vrije tijd’ en ‘bereikbaarheid’ 
zijn duidelijk minder vaak ambivalent. In de categorieën waar de minste respondenten 
voorkomen (‘familie/vrienden’, ‘veiligheid’ en ‘werk’) heeft niemand een ‘dubbel’ oordeel. Het 
kleine aandeel jongeren dat woorden onder deze categorieën noemt is dus wel eenduidig in 
hun oordeel. 
 
Tabel 22 
Percentage ambivalente respondenten in alle woordcategorieën (gerangschikt naar 
percentage ambivalent) 

Percentage ambivalent 
 

N (aantal respondenten) 
 

Landschappelijk 22 261 

Beleven 15 308 

Voorzieningen 12 250 

Sfeer 12 184 

Vrije tijd 6 194 

Bereikbaarheid 2 115 

Familie/vrienden 0 65 

Veiligheid 0 30 

Werk 0 17 
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Tenslotte zijn er nog twee opvallende bevindingen. Er werden erg weinig woorden uit de 
categorie ‘werk’ genoemd. Dit is opvallend, omdat uit de multilevel regressieanalyse blijkt dat 
het aspect werkgelegenheid wel het meest de vertrekgeneigdheid beïnvloedt. 
Werkgelegenheid bleek het meest belangrijk voor de leefbaarheid. Het omgekeerde geldt 
voor woorden uit de categorie ‘landschappelijk’. Er zijn veel jongeren die woorden uit deze 
categorie noemden en een meerderheid is hier ook positief over. Echter, uit de multilevel 
regressieanalyse blijkt dat het aspect ‘rust en ruimte’ het minst de vertrekgeneigdheid 
beïnvloedt. Rust en ruimte zijn dan ook het minst belangrijk voor de leefbaarheid. 
  
Het is dus niet automatisch zo dat aspecten die de vertrekgeneigdheid het sterkst of minst 
sterk bepalen, ook het vaakst of minst vaak bij jongeren opkomen wanneer zij aan hun 
woonplaats denken. Dit onderstreept dat we met de vignettenmethode in staat zijn om andere 
belangrijke aspecten van leefbaarheid te achterhalen die niet naar voren komen wanneer we 
jongeren er direct naar vragen. 
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Hoofdstuk 6  

Conclusie 

6.1 Samenvatting van de resultaten 
Het doel van dit onderzoek was om in kaart te 
brengen wat de leefbaarheid van het gebied Noord-
Groningen voor jongeren bepaalt. De toepassing 
van de vignettenmethode was succesvol om het 
belang dat jongeren aan verschillende aspecten van 
leefbaarheid toekennen te achterhalen. Daarnaast 
hebben we door te kijken naar verschillen tussen 
jongeren met uiteenlopende waardenoriëntaties 
onderzocht of deze groepen systematisch van 
elkaar verschillen in de waarde die zij aan de 
aspecten van leefbaarheid hechten. Er kunnen met 
de resultaten dus zinvolle uitspraken gedaan 
worden over wat jongeren in Noord-Groningen 
belangrijk vinden. 
 
Met dit onderzoek is vastgesteld dat alle gekozen 
aspecten van leefbaarheid er toe doen. Zij zorgen 
er allemaal voor dat jongeren onder de gunstige 
omstandigheden minder vaak willen verhuizen. 
Maar niet ieder aspect van leefbaarheid bleek even 
belangrijk. Als jongeren wordt verteld dat zij na hun 
opleiding geen goede baan kunnen krijgen, zijn zij 
het sterkst geneigd te verhuizen. Jongeren hechten 
ook veel waarde aan de sociale omgeving. We 
hebben vastgesteld dat de aanwezigheid van 
familie en vrienden, sportgelegenheden en 
uitgaansgelegenheden ervoor zorgen dat jongeren 
vaker in hun woonplaats willen blijven wonen. 
Sporten en uitgaan vinden beide plaats in een 
omgeving waar sociale contacten een belangrijke 
rol spelen. Het minst geneigd te verhuizen zijn 
jongeren bij afwezigheid van rust en ruimte. Dit 
betekent dat jongeren rust en ruimte niet zo 
belangrijk vinden, daar hechten zij weinig waarde 
aan. Het openbaar vervoer vinden jongeren ook niet 
zo belangrijk. Daarnaast maakt het voor 
vertrekgeneigdheid niet uit of een jongere dichtbij of 
juist verder weg van de stad Groningen woont. Uit 
deze laatste twee bevindingen tezamen zouden we 
kunnen concluderen dat jongeren vinden dat de 
afstanden in Noord-Groningen te overbruggen zijn.  
 

Opvallende resultaten 

Werkgelegenheid is voor jongeren erg 
belangrijk. Een slechte 
werkgelegenheid zorgt er het 
meest voor dat jongeren 
geneigd zijn te vertrekken. Rust 
en ruimte zijn voor jongeren 
daarentegen niet belangrijk. Zij 
vinden het belangrijker dat er 
iets te beleven valt. 

Het belang dat jongeren aan de zes 
aspecten van leefbaarheid 
hechten gaat grotendeels 
algemeen op. Er zijn weinig 
verschillen tussen jongeren met 
uiteenlopende 
waardenoriëntaties. 

Met hun oordeel over ‘rust en ruimte’ 
kunnen we echter wel een 
onderscheid maken tussen twee 
groepen jongeren. Jongeren 
met een sociaal-actieve 
waardenoriëntatie vinden rust 
en ruimte niet belangrijk. 
Jongeren met een 
landschappelijke 
waardenoriëntatie vinden dit 
juist wel heel belangrijk. 

Jongeren uit dorpen die de afgelopen 
jaren meer zijn gekrompen, zijn 
meer geneigd te vertrekken. 
Daarnaast hebben we 
vastgesteld dat krimp 
aantoonbaar tot ontevredenheid 
leidt. Door de krimp verdwijnen 
er voorzieningen. Het is echter 
niet het aantal voorzieningen 
dat voor ontevredenheid zorgt. 
Dit kunnen we stellen omdat 
jongeren uit dorpen met meer 
inwoners (waar juist meer 
voorzieningen zijn) ook meer 
geneigd zijn te vertrekken. Door 
de krimp ervaren jongeren het in 
de woonplaats achteruit gaat. 
Het is aannemelijk dat juist de 
ervaring om iets te moeten 
missen dat er eerst wel was 
voor jongeren heel onprettig is. 
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Een opvallende bevinding is dat jongeren uit dorpen waar de afgelopen jaren meer sprake 
van bevolkingskrimp was, vaker geneigd zijn te vertrekken. We hebben vastgesteld dat 
jongeren uit dorpen die meer krimpen het minder leuk vinden om er te wonen en daardoor 
eerder geneigd zijn te vertrekken. Krimp leidt dus aantoonbaar tot ontevredenheid. Het is 
aannemelijk dat jongeren door de krimp ervaren dat het in de woonplaats achteruit gaat, 
bijvoorbeeld door het verdwijnen van voorzieningen. Maar als er altijd al weinig voorzieningen 
waren, hoeven jongeren daar echter niet per definitie ontevreden over te zijn. Dat blijkt uit de 
bevinding dat jongeren uit dorpen met meer inwoners meer geneigd zijn te vertrekken. Juist in 
deze dorpen zijn er vaak meer voorzieningen. Het hoeft dus niet vervelend te zijn dat 
bepaalde voorzieningen er niet zijn, maar de ervaring om iets te moeten missen dat er eerst 
wel was is heel onprettig. 
 
Verder kunnen we stellen dat het belang dat aan de verschillende aspecten van leefbaarheid 
wordt gehecht grotendeels algemeen opgaat. Er zijn niet veel verschillen tussen jongeren met 
uiteenlopende waardenoriëntaties. We kunnen op basis van de analyse echter op één punt 
duidelijk een onderscheid maken tussen twee groepen jongeren. ‘Rust en ruimte’ is het enige 
aspect van leefbaarheid dat varieert tussen jongeren met verschillende waardenoriëntaties. 
Over het algemeen vinden jongeren rust en ruimte niet zo belangrijk. Jongeren met een 
landschappelijke waardenoriëntatie vinden rust en ruimte echter belangrijker ten opzichte van 
jongeren met een ander type waardenoriëntatie. Voor jongeren met een sociaal-actieve 
waardenoriëntatie is dit juist minder belangrijk. Hieruit kunnen we afleiden dat jongeren met 
een landschappelijke waardenoriëntatie genieten van het landschap en daar bewust mee 
bezig zijn. Jongeren met een sociaal-actieve waardenoriëntatie begeven zich in het 
landschap, maar genieten er minder van. Zonder onderscheid te maken tussen jongeren met 
uiteenlopende waardenoriëntaties zagen we dat rust en ruimte niet zo belangrijk wordt 
gevonden. Door te kijken naar verschillen tussen jongeren met verschillende 
waardenoriëntaties zien we dat er een subgroep is voor wie rust en ruimte juist wel heel 
belangrijk is. 
 

6.2 Terugkoppeling naar de literatuur 
Het is interessant om de gevonden resultaten te vergelijken met voorgaand onderzoek. Uit 
het huidige onderzoek is gebleken dat een slechte werkgelegenheid voor jongeren de 
belangrijkste reden is om eventueel te vertrekken. Dit werd ook gevonden in voorgaand 
onderzoek naar vertrekgeneigdheid onder jongeren op het platteland, onder meer in de 
Veenkoloniën (Thissen et al., 2010). 
 
Er zijn nog een aantal andere punten waarop we de jongeren uit Noord-Groningen kunnen 
vergelijken met de jongeren uit de Veenkoloniën. Thissen et al. (2010) deden in de 
Veenkoloniën onderzoek naar waardenoriëntaties van jongeren. Zij vonden dat jongeren met 
een visueel-figuratieve waardenoriëntatie eerder geneigd zijn te vertrekken. Jongeren met 
een visueel-figuratieve waardenoriëntatie hebben een beeld van hun regio dat vooral bestaat 
uit landschappelijke kenmerken. Dat deze jongeren eerder vertrekken wordt toegeschreven 
aan het feit dat zij vooral negatief zijn over de landschappelijke kenmerken. De visueel-
figuratieve waardenoriëntatie lijkt op de landschappelijke waardenoriëntatie in dit onderzoek. 
Dat deze subgroep eerder geneigd is te vertrekken hebben we in dit onderzoek ook 
vastgesteld, maar dit geldt alleen bij de afwezigheid van rust en ruimte in de woonplaats. 



 

60 
Leefbaarheid  jongeren Noord-Groningen – project Bedreigd Bestaan

Jongeren met een landschappelijke waardenoriëntatie zijn in dit onderzoek overigens niet 
negatief over het landschap, maar vinden het juist belangrijk en waarderen het. 
 
In hetzelfde onderzoek stelden Thissen et al. (2010) ook vast dat wanneer ouders in dezelfde 
plaats of in dezelfde regio zijn geboren, jongeren meer geneigd zijn om in het gebied te 
blijven wonen. Ook op dit punt komen lijken de jongeren uit de Veenkoloniën op de jongeren 
uit Noord-Groningen. Wij zagen namelijk ook dat jongeren met meer sociale binding, dat zijn 
jongeren waarvan de ouders in het gebied zijn opgegroeid en familie in de buurt woont, 
minder geneigd zijn te verhuizen. 
 
Uit onderzoek van Glendinning et al. (2003) blijkt dat meisjes vaker van plan zijn te verhuizen 
dan jongens. Daarnaast stelden zowel Hamilton & Seyfrit (1993) als Bjarnason & 
Thorlindsson (2006) in hun onderzoek vast dat meisjes meer geneigd zijn te vertrekken van 
het platteland dan jongens. In beide onderzoeken werd dit toegeschreven aan het feit dat er 
voor meisjes minder (passende) werkgelegenheid is. De meisjes uit Noord-Groningen zijn in 
dit onderzoek ook eerder geneigd te verhuizen dan de jongens. Dit komt echter niet door 
werkgelegenheid. Verschillen in werkgelegenheid zijn namelijk al in de vignetten 
meegenomen, daar is voor constant gehouden. Het verschil in vertrekgeneigdheid tussen 
jongens en meisjes lijkt dan ook een zelfstandig effect te zijn. 
 
In dit onderzoek hebben we vastgesteld dat jongeren uit dorpen met meer inwoners sterker 
geneigd zijn te vertrekken. Dit hebben Hamilton & Seyfrit (1993) ook vastgesteld bij jongeren 
uit Alaska. Dat lijkt vreemd, want juist in de grote dorpen zijn er vaak meer voorzieningen. Het 
is echter mogelijk dat jongeren uit dorpen waar toch al weinig voorzieningen zijn, hier ook 
minder behoefte aan hebben. De Boer et al. (1992) komen met een zelfde conclusie. In dat 
onderzoek missen de jongeren uit de grote dorpen voorzieningen die er niet zijn meer dan 
jongeren uit de kleinere dorpen. In de kleinere dorpen is mogelijk meer sprake van sociale 
samenhang. Het is denkbaar dat de jongeren uit deze dorpen daar meer waarde aan hechten 
en daarom minder geneigd zijn te vertrekken. 
 
Een belangrijke bevinding uit dit onderzoek is dat jongeren uit dorpen die krimpen meer 
geneigd zijn te vertrekken. Van Dam et al. (2009) stelden ook dat naarmate de 
bevolkingskrimp groter is, jongeren sterker geneigd zijn te verhuizen. Dit onderzoek biedt 
daarop een belangrijke aanvulling omdat we ook hebben kunnen vaststellen dat krimp 
aantoonbaar tot ontevredenheid leidt. 
 
We kunnen concluderen dat de bevindingen uit dit onderzoek grotendeels een ondersteuning 
zijn voor het bestaande beeld. Er is echter een opvallend verschil tussen jongeren uit de 
Veenkoloniën en jongeren uit Noord-Groningen. In de Veenkoloniën zijn jongeren vooral 
negatief over de landschappelijke kenmerken van de regio. Dit geldt niet voor de jongeren uit 
Noord-Groningen. Daarnaast zijn meisjes meer geneigd te vertrekken dan jongens. Dit bleek 
ook uit voorgaand onderzoek, waar dit wordt toegeschreven aan verschillen in 
werkgelegenheid tussen jongens en meisjes. Deze verklaring geldt echter niet voor de 
jongeren uit Noord-Groningen. 

 



 

61 
Leefbaarheid  jongeren Noord-Groningen – project Bedreigd Bestaan

6.3 Implicaties 
Bevolkingskrimp is vanaf het moment dat dit onderzoek werd gestart een actueel thema. 
Krimp was niet de directe aanleiding tot dit onderzoek, maar past wel erg goed binnen de 
discussie. Aanvankelijk werd veel gepraat over mogelijkheden om de groep die massaal het 
platteland verlaat, de jongeren, ‘vast te houden’. Er moest worden voorkomen dat zij massaal 
zouden wegtrekken. Inmiddels is deze visie bijgesteld. Men accepteert dat jongeren 
wegtrekken, omdat het een proces lijkt dat niet gekeerd kan worden. Met de vignettenanalyse 
hebben we niet voorspeld welk aandeel van de jongeren in de toekomst daadwerkelijk zal 
gaan verhuizen en het is de vraag in hoeverre dit zinvol zou zijn. Uit de analyse blijkt echter 
wel wat jongeren belangrijk vinden. Dit kan belangrijke aanknopingspunten voor 
beleidsmakers bieden. Het is namelijk van groot belang dat jongeren een positief beeld 
overhouden aan de plaats waar zij zijn opgegroeid. Dan is de kans groot dat zij ooit 
terugkeren naar het platteland. We weten nu ook dat jongeren uit de dorpen die krimpen 
minder tevreden zijn over het wonen in hun woonplaats. Het is dan ook in het bijzonder voor 
deze groep belangrijk om te zorgen voor een goede leefbaarheid zodat zij meer tevreden 
over hun woonplaats worden. 
  
Uit de bevinding dat werkgelegenheid voor jongeren het belangrijkst is, blijkt dat het 
waarschijnlijk is dat zij zullen vertrekken. Met name voor hoogopgeleiden zijn er in Noord-
Groningen namelijk niet genoeg (geschikte) banen. Dit onderzoek biedt echter een aantal 
implicaties voor de gedachte dat jongeren later zullen terugkeren. Over het algemeen zijn de 
jongeren uit Noord-Groningen erg tevreden over hun woonplaats. Ook is een meerderheid 
positief over de landschappelijke kenmerken van Noord-Groningen. Daarnaast lijken jongeren 
over het algemeen niet sterk te verlangen naar de typische kenmerken van een stad. Zo 
vinden zij afstand en bereikbaarheid niet erg belangrijk. Ze zijn bereid te pendelen en een 
slechte trein- en busverbinding bleek geen belangrijke reden om te vertrekken. Op grond van 
deze implicaties kunnen we stellen dat Noord-Groningen een grote landschappelijke waarde 
heeft. Het is dan ook belangrijk om zuinig te zijn op het landschap van Noord-Groningen. Het 
kan er namelijk voor zorgen dat jongeren op termijn weer terugkeren naar het platteland. 
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Hoofdstuk 7  
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Bijlage 1  

Vragenlijst 
 

Beste leerling(e), 
 
Graag zou ik je willen vragen om deze vragenlijst voor mij in te vullen. 
Je hoeft je naam niet op de vragenlijst te zetten. Als ik de vragenlijsten terug heb weet ik dus 
niet wie welke antwoorden heeft ingevuld. 
 
Alvast bedankt! 
 
 

1. Vul hieronder 5 woorden of korte zinnetjes in die als eerste in je opkomen als je denkt 
aan de plaats waar je woont en omcirkel daarnaast of je dat leuk of niet leuk vindt.  
Probeer er niet te lang over na te denken, het gaat erom wat direct bij je opkomt.  
 
 
 Woorden  Leuk of niet leuk 

 
1 

 
 

leuk / niet leuk 

 
2 

 
leuk / niet leuk 

 
3 

 
leuk / niet leuk 

 
4 

 
leuk / niet leuk 

 
5 

 
leuk / niet leuk 
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2. Geef bij de onderstaande zinnetjes met een kruisje aan in hoeverre dit belangrijk is in 
jouw leven.  
 

  Heel 
onbelangrijk 

Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Heel 
belangrijk 
 

 
1 

 
Tijd hebben voor familie en 
vrienden 

  

 
2 

 
Een goede baan krijgen 
 

  

 
3 

 
Ergens wonen waar veel te 
beleven valt 

  

 
4 

 
Veel vrije tijd hebben 
 

  

 
5 

 
Veel geld verdienen 
 

  

 
6 

 
Mezelf veilig voelen 
 

  

 
7 

 
Natuur en ruimte om me 
heen hebben 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEES DIT voordat je verder gaat naar de volgende bladzijde! 
 
Op de volgende twee bladzijden staan 4 hele korte verhaaltjes. Daarin staat omschreven hoe 
het in de plaats waar je woont zou kunnen zijn. Het gaat er dus niet om hoe het in het echt is! 
De vraag bij elk verhaaltje is of je zou verhuizen en waarheen. Er zijn steeds 4 
antwoordmogelijkheden. Omcirkel onder elke situatie het nummer van je antwoord.  
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Situatie # 1 
  
Als dit in jouw woonplaats zo zou zijn, wat zou je dan doen? 
(Omcirkel onderaan het nummer van je antwoord). 
  
De trein- en busverbinding is  goed 
Je kunt hier  goed sporten, er zijn leuke verenigingen 
Je kunt hier  niet leuk uitgaan 
Familie en vrienden wonen  ver weg 
Er is  veel rust en ruimte 
Je kunt hier na je opleiding  gemakkelijk een goede baan krijgen 
  
1.  Ik zou in mijn woonplaats blijven wonen 
  
2.  Ik zou verhuizen, maar wel in Noord-Groningen blijven wonen 
  
3.  Ik zou verhuizen naar de stad Groningen 
  
4.  Ik zou verhuizen weg uit het noorden van Nederland 
  
  
  
  
  
 
Situatie # 2 
  
Als dit in jouw woonplaats zo zou zijn, wat zou je dan doen? 
(Omcirkel onderaan het nummer van je antwoord). 
  
De trein- en busverbinding is  slecht 
Je kunt hier  niet goed sporten, er zijn geen leuke verenigingen 
Je kunt hier  leuk uitgaan 
Familie en vrienden wonen  vlakbij 
Er is  weinig rust en ruimte 
Je kunt hier na je opleiding  gemakkelijk een goede baan krijgen 
  
1.  Ik zou in mijn woonplaats blijven wonen 
  
2.  Ik zou verhuizen, maar wel in Noord-Groningen blijven wonen 
  
3.  Ik zou verhuizen naar de stad Groningen 
  
4.  Ik zou verhuizen weg uit het noorden van Nederland 
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Situatie # 3 
  
Als dit in jouw woonplaats zo zou zijn, wat zou je dan doen? 
(Omcirkel onderaan het nummer van je antwoord). 
  
De trein- en busverbinding is  slecht 
Je kunt hier  goed sporten, er zijn leuke verenigingen 
Je kunt hier  niet leuk uitgaan 
Familie en vrienden wonen  ver weg 
Er is  weinig rust en ruimte 
Je kunt hier na je opleiding  moeilijk een goede baan krijgen 
  
1.  Ik zou in mijn woonplaats blijven wonen 
  
2.  Ik zou verhuizen, maar wel in Noord-Groningen blijven wonen 
  
3.  Ik zou verhuizen naar de stad Groningen 
  
4.  Ik zou verhuizen weg uit het noorden van Nederland 
  
  
  
  
  
 
Situatie # 4 
  
Als dit in jouw woonplaats zo zou zijn, wat zou je dan doen? 
(Omcirkel onderaan het nummer van je antwoord). 
  
De trein- en busverbinding is  goed 
Je kunt hier  niet goed sporten, er zijn geen leuke verenigingen 
Je kunt hier  leuk uitgaan 
Familie en vrienden wonen  ver weg 
Er is  veel rust en ruimte 
Je kunt hier na je opleiding  moeilijk een goede baan krijgen 
  
1.  Ik zou in mijn woonplaats blijven wonen 
  
2.  Ik zou verhuizen, maar wel in Noord-Groningen blijven wonen 
  
3.  Ik zou verhuizen naar de stad Groningen 
  
4.  Ik zou verhuizen weg uit het noorden van Nederland 
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Hieronder volgen tot slot nog een aantal algemene vragen.  
 
 
1. Ben je een jongen of een meisje? 

o jongen 
o meisje 

 
2. Wat is je leeftijd? Vul op het stippellijntje in hoeveel jaar oud je bent. 
  
  …… jaar 
 
3. Wat is je woonplaats? Vul op het stippellijntje je woonplaats in. 
  
 …………………………. 
 
4. Welke opleiding volg je? 

o vmbo-bb (basisberoepsgerichte leerweg) 
o vmbo-kb (kaderberoepsgerichte leerweg) 
o vmbo-gl (gemengde leerweg) 
o vmbo-tl (theoretische leerweg) 
o havo 
o vwo 

 
5. Waar is je moeder opgegroeid? 

o in de plaats waar we nu wonen 
o in de stad Groningen 
o in een andere plaats in de provincie Groningen 
o ergens anders in Nederland 
o in het buitenland 
o weet ik niet 

 
6. Waar is je vader opgegroeid? 

o in de plaats waar we nu wonen 
o in de stad Groningen 
o in een andere plaats in de provincie Groningen 
o ergens anders in Nederland 
o in het buitenland 
o weet ik niet 

 
7. Waar woont het grootste deel van je familie? 

o in de plaats waar we nu wonen 
o in de stad Groningen 
o in een andere plaats in de provincie Groningen 
o ergens anders in Nederland 
o in het buitenland 
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8. Waar wonen de meeste vrienden van je? 
o in de plaats waar we nu wonen 
o in de stad Groningen 
o in een andere plaats in de provincie Groningen 
o ergens anders in Nederland 
o in het buitenland 

 
9. Hoe leuk vind je het om te wonen in de plaats waar je nu woont? Omcirkel een 
rapportcijfer dat dit het beste aangeeft. 
 
 1  (totaal niet leuk om hier te wonen)  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10 (heel erg leuk om hier te wonen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EINDE VAN DE VRAGENLIJST 
 
Bedankt voor het invullen! 



 

 

 
 

 

   

CAB 
Martinikerkhof 30, 9712 JH Groningen 
T (050) 311 51 13 
E cab@cabgroningen.nl  
I www.cabgroningen.nl 
KvK 02060926 
BTW NL806242139 
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