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SAMENVATTING  

Het huidige onderzoek is uitgevoerd tussen woensdagmiddag 7 oktober en 
dinsdagochtend 13 oktober 2020. De meting vond dus plaats direct na de invoering 
van weer nieuwe, strengere coronamaatregelen. In dit rapport wordt uiteengezet hoe 
gelukkig Gelderlanders zijn en wat de grootste voorspellers voor hun geluk zijn. We 
maken een vergelijking naar eerdere metingen in juni 2020 (toen de 
coronamaatregelen juist versoepeld werden) en februari 2019 (toen er nog geen sprake 
was van de corona-uitbraak). Daarnaast bekijken we de relatie tussen de corona-
uitbraak en het welbevinden van burgers uit Gelderland en verdiepen we ons verder in 
onderwerpen als discriminatie en vertrouwen in de maatschappij. In deze 
samenvatting bespreken we de meest opvallende bevindingen uit het onderzoek. 
 
GELDERLANDERS ZIJN IETS MINDER GELUKKIG EN TEVREDEN  
Uit het figuur hieronder blijkt dat de stijging in geluk die we in juni 2020 zagen, vlak na 
versoepeling van de coronamaatregelen, in oktober weer gedaald is. Een mogelijke 
oorzaak kan zijn dat er in oktober op moment van meten nieuwe strengere 
coronamaatregelen werden aangekondigd. Mochten de regels in de komende weken 
of maanden nog strenger worden, dan zou een vervolgmeting interessant zijn om te 
kijken of het ons welzijn nog meer aantast. 

Gelukkig zijn en tevreden zijn hangen hoog met elkaar samen (correlatie oktober 2020 
= .85), dit komt omdat tevredenheid het cognitieve deel van geluk is. Het is dan ook 
niet verrassend dat ook algemene tevredenheid is gedaald is1. Verder valt op dat het 
percentage tevreden inwoners in oktober 2020 lager is dan in juni 2020. We vinden 

                                                
1Tevredenheid is in de vragenlijst van februari 2019 niet meegenomen. We rapporteren hier dus alleen 
de scores uit 2020. 

  

geluk: 7,4 

 
 februari 2019 

 geluk: 7,6 

tevredenheid: 7,5 

 

 juni 2020 

 

geluk: 7,4 

tevredenheid: 7,4 

 oktober 2020 
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deze daling terug op elk verschillend punt uit het leven (zie tabel hieronder). Tot slot, 
als we de scores uit de metingen van 2020 vergelijken met de scores uit de CBS-
meting in 2018, valt op dat het aantal tevreden inwoners in 2020 een stuk lager ligt. 
 

TEVREDEN MET… GEMIDDELDE SCORE  PERCENTAGE TEVREDEN INWONERS 

 JUNI ‘20 OKTOBER’20 JUNI ‘20 OKTOBER ‘20 CBS 2018 

Woning 7,5 7,5 82 82 87 

Woonomgeving 7,4 7,3 81 80 86 

Werk 7,0 6,9 74 73 84 

Opleidingskansen 6,3 6,2 50 47 82* 

Dagelijkse bezigheden 7,0 6,8 80 72 79 

Hoeveelheid vrije tijd 7,1 6,9 75 70 74 

Sociale leven 7,0 6,6 75 69 82 

Privéleven 7,5 7,3 84 81 Niet gemeten 

Psychologische gezondheid 7,1 6,8 77 71 82 

Lichamelijke gezondheid 6,3 6,1 63 59 69 

Financiële situatie 6,8 6,7 72 70 76 

Toekomstperspectief 6,6 6,3 65 59 Niet gemeten 

 
BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN VOOR GROEPEN GELDERLANDERS 
We vonden grote verschillen tussen groepen Gelderlanders op basis van hun geluk. Zo 
is er een groot verschil als we kijken naar leeftijd, opleidingsniveau, regio en 
woongebied. Slechts kleine verschillen vonden we als we keken naar geslacht en wel of 
geen migratieachtergrond. Ook de regionale verschillen waren klein. Hieronder hebben 
we een profiel geschetst van demografische kenmerken van de meest gelukkige en 
ongelukkige mensen in Gelderland. Hieronder beschrijven we deze factoren in detail. 
 

 

 

 65+ers 
Hoogopgeleiden 
Inwoners uit Cleantech, Nijmegen en Foodvalley regio 
Wonend in buitengebied 

 
Gelukkigste 

Gelderlanders 

 25- tot 34-jarigen 
Lager opgeleiden 
Inwoners uit Rivierenland 
Wonend in de stad 

 
Ongelukkigste 
Gelderlanders 



5 
 
 

 
 

 
Opleiding. We zien dat hoger geschoolden gemiddeld gelukkiger en tevredener zijn 
dan lager-en middelbaar opgeleiden. Dit kan verklaard worden doordat 
hoogopgeleiden zich meer verbonden voelen en dus minder eenzaam zijn, een 
positieve levenshouding hebben, gezonder zijn, zich weinig zorgen maken, meer 
(institutioneel) vertrouwen hebben, zich minder vaak gediscrimineerd voelen en 
makkelijk kunnen rondkomen. Daarnaast ervaren hoogopgeleiden minder bedreiging 
van het coronavirus voor hun eigen lichamelijke en psychische gezondheid en zijn zij 
minder negatief over de maatregelen die genomen worden om het coronavirus in te 
dammen.  
 
Leeftijd. We zien een algemene trend dat hoe ouder inwoners zijn, hoe gelukkiger en 
tevredener ze zijn. Dit kan verklaard worden doordat ouderen zich ook meer 
verbonden voelen met anderen, minder eenzaam zijn, meer bewegen, zich minder 
zorgen maken, minder vaak te maken krijgen met discriminatie en makkelijker kunnen 
rondkomen. Daarnaast voelen ouderen minder dreiging van het coronavirus voor hun 
psychische gezondheid. 
Jongeren voelen zich ondanks dat ze ongelukkiger zijn, wel gezonder. Ook ervaren ze 
minder bedreiging vanuit het coronavirus voor hun eigen lichamelijke gezondheid. 
 
Geslacht. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn over het algemeen niet 
groot. Gelderse mannen scoren gemiddeld iets hoger op geluk en tevredenheid dan 
vrouwen. Dit kan worden verklaard doordat mannen zich ook iets minder eenzaam 
voelen, iets gezonder zijn, iets vaker bewegen, zich minder vaak zorgen maken en iets 
makkelijker kunnen rondkomen. Daarnaast vinden vrouwen het coronavirus 
bedreigender voor hun eigen lichamelijke en psychische gezondheid en ervaren ze 
vaker discriminatie.  
 
Gelderse regio’s. De regionale verschillen zijn vaak klein, omdat grote verschillen 
binnen een regio uitmiddelen. Wel springen een aantal regio’s er in positieve of 
negatieve zin uit.  
Cleantech, Nijmegen en Foodvalley springen er in positieve zin licht uit. Zo scoort 
Cleantech hoger op geluk, tevredenheid, verbondenheid, gezondheid, en mate van 
lichamelijke beweging. Nijmegenaren scoren positief op geluk en tevredenheid. Ook 
ervaren Nijmegenaren meer verbondenheid, hebben ze een positieve levenshouding, 
vertrouwen in de overheid en kunnen ze makkelijk rondkomen. Inwoners uit 
Foodvalley scoren hoog op verbondenheid, positieve levenshouding en gezondheid. Ze 
vertrouwen overheidsinstanties en kunnen relatief makkelijk rondkomen. Tot slot 
ervaren ze het coronavirus als minder bedreigend voor hun lichamelijke gezondheid. 
Daarentegen scoren de regio’s Rivierland, Noord-Veluwe, Arnhem en de Achterhoek 
gemiddeld minder positief. Inwoners uit Rivierenland zijn het minst gelukkig, 
daarnaast zijn ze ontevreden en het minst gezond. Ze wantrouwen de overheid en 
ervaren meer discriminatie. Ook ervaren ze het coronavirus als bedreigend voor hun 
eigen psychische gezondheid en zijn ze sceptischer over de coronamaatregelen. In 
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Noord Veluwe voelen mensen zich gemiddeld eenzamer, hebben ze een minder 
positieve levenshouding, bewegen mensen minder, ervaren ze meer discriminatie en 
maken ze zich zorgen. Arnhemmers lijken eenzamer, ongezonder, minder te bewegen 
en meer discriminatie te ervaren. In de Achterhoek tonen inwoners vaker een 
negatievere levenshouding en lijkt er meer wantrouwen naar overheid te zijn. Ook 
kunnen inwoners gemiddeld moeilijker rondkomen. 
 
Ruimtelijke woonomgeving. Gelderlanders die aangeven in het buitengebied te 
wonen scoren gemiddeld een stuk hoger op geluk en tevredenheid dan Gelderlanders 
die in een dorp, buitenwijk of centrum van de stad wonen.  
Dit zou deels verklaard kunnen worden doordat Gelderlanders die in het buitengebied 
wonen gemiddeld genomen meer verbondenheid met de medemens ervaren. Ook 
hebben zij relatief vaker een positieve instelling, bewegen ze meer, kunnen ze 
makkelijker rondkomen, maken zich minder zorgen, en ervaren ze minder 
discriminatie. Wel ervaren zij meer bedreiging van het coronavirus voor hun 
lichamelijke gezondheid.  
Mensen die in het stadscentrum wonen springen er het negatiefst uit van de vier 
categorieën. Zij voelen zich eenzamer, zijn minder gezond, bewegen minder, maken 
zich meer zorgen, ervaren meer discriminatie en kunnen moeilijker rondkomen.  
 
Typen Gelderlanders. We hebben daarnaast ook naar het gemiddelde geluk van de 
door Kieskompas gemaakte persona’s gekeken. De groep ‘Onbegrepen Gelderlanders’ 
is het ongelukkigst, gevolgd door de groep ‘Trensettende Gelderlanders’. De 
‘Middenvelder’ en ‘dadengerichte Gelderlanders’ scoren het hoogst op geluk. De 
‘Traditiegetrouwe’ Gelderlanders scoren gemiddeld. 
 
WAT ZIJN RISICOFACTOREN VOOR ONS WELZIJN? 
Naast dat we ons verdiept hebben in de verschillen tussen groepen, hebben we ook 
verder ingezoomd op de factoren die het meest samenhangen met (on-)geluk. We zijn 
er zo achter gekomen dat de volgende factoren een rol spelen bij ongelukkige mensen: 

● Eenzaam zijn 

● Een negatieve levenshouding hebben 

● Ongezond zijn 

● Veel zorgen hebben 

● De samenleving en instituties wantrouwen 

● Gediscrimineerd worden 

IMPACT VAN CORONA 
De dreiging van het coronavirus drukt daarnaast ook een duidelijke stempel op het 
welzijn van de Gelderlanders. In vergelijking met juni 2020 vinden meer Gelderlanders 
het virus bedreigend. Nu ziet ongeveer 35% dreiging voor de eigen lichamelijke 
gezondheid, en 24% voor de eigen psychische gezondheid. In het algemeen zien 
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Gelderlanders nu sterker de negatieve kanten van het coronavirus, mensen missen 
vooral sociaal contact en uitjes. 
 
Ondanks het gemis aan sociale activiteiten, zegt 81% van de Gelderlanders zich 
redelijk streng tot streng te houden aan de maatregelen. De meeste van hen zien 
daar ook het nut van in: ongeveer driekwart van de Gelderlanders vindt dat de 
maatregelen inderdaad meer schade voorkomen dan dat ze kwaad doen. Desondanks 
zijn ze niet altijd overtuigd van de juistheid van informatie over het coronavirus. 64% 
van de Gelderlanders heeft vertrouwen in de informatie vanuit de overheid, slechts 
31% heeft vertrouwen in informatie over corona van de media. Nog minder mensen 
(slechts 3%) vertrouwt informatie over coronavirus dat op sociale media staat. 
 
ANDERE OPVALLENDE ZAKEN UIT HET ONDERZOEK:  

● Discriminatie komt vaker voor bij jongeren, vrouwen, mensen met 

migratieachtergrond en lager opgeleiden, die in de stad wonen. De meeste 

discriminatie werd ervaren op internet of in de openbare ruimte, door ongelijke 

of negatieve behandeling. Wat opvalt, is dat slechts 6% van de Gelderlanders 

aangeeft de discriminatie gemeld te hebben bij een instantie. Beleid zou zich 

in eerste instantie kunnen richten op het verhogen van het aantal mensen dat 

discriminatie meldt. 

● Wantrouwen richting de samenleving en instituties wordt ervaren door 17% 

van de Gelderlanders. Beleid kan zich richten op het verhogen van vertrouwen 

met een regionale aanpak. 

● Mensen die zich thuis voelen in hun buurt zijn een stuk gelukkiger dan 

mensen die zich niet thuis voelen (7,9 vs. 6,1). Daarnaast zijn mensen die in hun 

buurt willen blijven wonen ook gelukkiger dan mensen die dit niet willen (7,8 vs. 

6,2). Beleid dat geluk wil verhogen onder bewoners kan zich richten op het 

aantrekkelijk maken van een buurt.   

● Gelderlanders missen voorzieningen die minder of niet meer toegankelijk zijn 

door de corona uitbraak zoals de horeca. Daarnaast missen ze ook 

voorzieningen waar ze door de corona uitbraak op aangewezen zijn, zoals 

openlucht ontmoetingsplekken en fitnessplekken. Beleid kan hierop inspelen. 

● Het thuiswerken is wennen. Mensen die door corona moesten thuiswerken 

zijn minder gelukkig dan mensen die voorheen ook al thuiswerkten. Dit kan 

worden verklaard doordat zij ook meer moeite hebben met hun werk en privé 

in balans houden. Beleid kan zich richten op aan Gelderse werkgevers tips 

geven over hoe werknemers het beste thuis kunnen werken en wat zij hiervoor 

nodig hebben.  
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OVER HET ONDERZOEK 

UITVOERING PANELONDERZOEK EN WEGING GELDERLAND-PANEL  
Dataverzameling van dit onderzoek naar de impact van het coronavirus (COVID-19) op 
het sociale welzijn van Gelderlanders heeft plaatsgevonden tussen woensdagmiddag 7 
oktober en dinsdagochtend 13 oktober. Dit heeft geresulteerd in een steekproef van 
3.376 respondenten uit Gelderland. Om de resultaten generaliseerbaar voor inwoners 
van Gelderland (18+) te maken, voert Kieskompas een weging uit op de resultaten van 
het onderzoek. De resultaten zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding, 
migratieachtergrond en stemgedrag om de data ten aanzien van deze variabelen 
(binnen de gebruikte categorieën) representatief voor Gelderland te 
maken. Gewichten hoger dan het 99,5e percentiel zijn getrimd. Deze representativiteit 
trekt zich door naar variabelen en categorieën waarop niet gewogen is, maar zal nooit 
volledig corrigeren. Een perfecte afspiegeling van de bevolking is in de praktijk niet te 
realiseren, maar de uitkomsten van dit onderzoek geven een goed beeld van de 
maatschappelijke impact van COVID-19 op de inwoners van Gelderland.  
 
Samenstelling Gelderland-panel 
Het Gelderland-panel is samengesteld op basis van een gestratificeerde willekeurige 
steekproef (stratified random sampling) uit het opt-in non-probability Kieskompas-
panel als steekproefkader, rekening houdend met vier karakteristieken: geslacht, 
leeftijdscategorie, opleidingsniveau, en migratie-achtergrond. Het populatiekader 
wordt opgemaakt door de Gouden Standaard van CBS. Daarnaast is het 
gestratificeerde Gelderland-panel aangevuld middels snowball sampling. 
 
Het onderzoek woensdagmiddag 7 oktober onder het Gelderland-panel (7258 mensen) 
verspreid. Dinsdagochtend 13 oktober hadden 3536 mensen het onderzoek volledig 
ingevuld, waarvan 3337 mensen uit het Gelderlandpanel (antwoordratio van 46%) en 
199 mensen via de anonieme link. Van de 3536 mensen die het onderzoek invulden, 
gaven 3497 mensen aan in Gelderland te wonen. Om deze respondenten een gewicht 
toe te kennen, moet hun leeftijd, geslacht, migratie-achtergrond, opleiding en het 
stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen bekend zijn, hetgeen 3376 
Gelderlanders met ons deelden. 
 
Weging Gelderland-panel 
Om de resultaten generaliseerbaar voor stemgerechtigde inwoners van Gelderland 
maken, voert Kieskompas een weging uit op de resultaten van het onderzoek. Hierbij 
wordt gebruikt gemaakt van een multidimensionele post-stratificatie en iteratieve 
proportional fitting-methode op basis van verschillende populatie-eigenschappen. Er 
wordt gewogen met een zogenaamde joint distribution (bron: Gouden Standaard van 
CBS) met de volgende populatie-eigenschappen: 
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● Leeftijd (4 categorieën) 
● Opleiding (3 categorieën) 
● Geslacht (2 categorieën) 
● Migratie-achtergrond (2 categorieën) 

 
Vervolgens is gewogen op basis van een zogenaamde marginal distributions van de 
Gelderse verkiezingsresultaten van de Tweede Kamerverkiezingen 2017 (bron: 
verkiezingsuitslagen.nl van de Kiesraad). Hierbij wordt elke zetelende partij 
afzonderlijk gewogen, net als alle andere partijen samen, blanco-stemmers en niet-
stemmers. Inwoners van Gelderland die ouder dan 18 jaar zijn, maar bij de vorige 
Tweede Kamerverkiezingen niet mochten stemmen, worden afzonderlijk gewogen. 
Vervolgens worden de toegekende gewichten getrimd op het 99,5e percentiel, waarbij 
het laagste gewicht 0.06 en het hoogste gewicht 17.11 wordt. 
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HOOFDSTUK 1: GELUK IN GELDERLAND 

Het huidige onderzoek is uitgevoerd tussen 7 oktober en 13 oktober 2020 en vond dus 
plaats direct na de invoering van nieuwe, strengere coronamaatregelen. De eerdere 
meting van juni 2020 vond juist plaats nadat de coronamaatregelen werden 
versoepeld. De resultaten in het rapport uit 2020 weerspiegelen dus een 
momentopname in een uitzonderlijke situatie. De resultaten van ons onderzoek in 
februari 2019 en het CBS-rapport ‘Trends in Geluk en Tevredenheid’ (2018) 
weerspiegelen een situatie waarin er geen sprake was van het coronavirus of 
grootschalige lockdown.  
 
In dit rapport wordt uiteengezet hoe gelukkig Gelderlanders zijn en wat de grootste 
voorspellers voor hun geluk zijn. Daarnaast bekijken we de relatie tussen de corona- 
uitbraak en het welbevinden van burgers uit Gelderland. We bekijken de gemiddelden 
van geluk, evenals de frequentie waarmee een groep aangeeft gelukkig te zijn. We 
baseerden de definitie van ‘gelukkig zijn’ op de definitie gebruikt door het CBS: een 
score van 7 of hoger. De scores 5 en 6 gelden als ‘niet gelukkig – niet ongelukkig’ en 
een score van 1 tot en met 4 als ‘ongelukkig’.  

● Het gemiddelde geluk van Gelderlanders is tussen 2019 en 2020 niet veel 

veranderd. Burgers scoren in oktober 2020 gemiddeld een 7,4 op geluk, in juni 

2020 een 7,6 en in februari 2019 een 7,4.  

● Deze scores komen overeen met de score uit het World Happiness Report 

(2020), waar Nederland een 7,5 scoort. 

● Meer dan 8 op de 10 inwoners van Gelderland geeft in oktober 2020 aan 

gelukkig te zijn (82%). Het CBS heeft in het rapport ‘Trends in Geluk en 

Tevredenheid’ (2018) gevonden dat het percentage gelukkige Nederlanders 

tussen 1997 en 2018 tussen de 87 en 89 procent schommelde. Het percentage 

gelukkige inwoners is dus iets lager in Gelderland. 2 

● Opvallend is dat het percentage inwoners dat gelukkig is een stuk hoger was 

in juni 2020 (88%) dan in februari 2019 en oktober 2020 (beide 82%). 

 

                                                
2 Onze meting is een momentopname in een uitzonderlijke situatie (door het coronavirus), en de 
vergelijkende maat (het CBS-rapport Trends in Geluk en Tevredenheid) een doorlopend onderzoek. 
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WIE IS GELUKKIG EN WIE IS ONGELUKKIG IN OKTOBER 2020? 
● 65+ers zijn het gelukkigst en ook het vaakst gelukkig (7,6 en 89%). 

Gelderlanders tussen de 25-43 jaar geven percentueel gezien het minst vaak 

aan gelukkig te zijn (76%) ook lijken zij het ongelukkigst (7,2).  

● Hoogopgeleide Gelderlanders zijn percentueel gezien het vaakst (87%) 

gelukkig. Daarnaast zijn ze gemiddeld gezien ook gelukkiger (7,6) dan inwoners 

met een lage of middelhoge opleiding (beide 7,3). 

● Mannen zijn iets vaker gelukkig dan vrouwen (respectievelijk 84% en 81%). Ook 

scoren mannen iets hoger op geluk dan vrouwen (7,5 vs. 7.3).  

● Inwoners uit Nijmegen en Cleantech zijn percentueel het meest gelukkig 

(respectievelijk 88% en 87%), inwoners uit Rivierland iets minder (79%). Dit 

zien we ook terug in de gemiddelde gelukscijfers waar Nijmegen en Cleantech 

gemiddeld een 7,6 scoren en Rivierenland een 7,1.  

● Burgers zonder migratieachtergrond (83%, zijn net iets vaker gelukkiger dan 

burgers met een migratieachtergrond (80%), maar burgers met 

migratieachtergrond scoren iets hoger op geluk (7,5 vs. 7,4). 

● Daarnaast zien we dat burgers die in een buitengebied wonen percentueel 

vaker gelukkig zijn dan burgers in de stad (88% vs. 79%). Dit zien we ook terug 

in de gemiddelde score op geluk (7,7 vs. 7,2). 

We hebben daarnaast ook naar de door Kieskompas gemaakte persona’s gekeken. 
Ondanks dat het niet mogelijk was om alle deelnemers in een cluster in te delen, 
konden we gebruik maken van al eerder ingedeelde panelleden. De groep ‘Onbegrepen 
Gelderlanders’ is het ongelukkigst, gevolgd door de groep ‘Trensettende 
Gelderlanders’. De ‘Middenvelder’ en ‘Dadengerichte Gelderlanders’ scoren het 
hoogst op geluk. De ‘Traditiegetrouwe’ Gelderlanders’ zitten precies tussen deze 4 
groepen in. De grootte van de groepen zijn klein, maar de uitkomsten komen overeen 
met eerdere metingen van Kieskompas3.  
 
 

 GEMIDDELD 
GELUK 

AANTAL DEELNEMERS 

Cluster 1: Gelderse Middenvelder 7,9 166 
Cluster 2: Traditiegetrouwe 7,4 125 
Cluster 3: Onbegrepen Gelderlanders 6,5 132 

Cluster 4: Trendsettende 6,9 75 

Cluster 5: Dadengerichte 7,9 119 

                                                
3 https://www.gelderland.nl/COVID-19/Monitor-welbevinden 
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HOOFDSTUK 2: ALGEMENE TEVREDENHEID4 

Naast geluk geven we scores voor tevredenheid. Geluk wordt vaak verdeeld in een 
affectieve component (dit is de verhouding positieve en negatieve emoties) en een 
cognitieve component (ook wel tevredenheid). Tevredenheid en geluk hangen dan ook 
heel hoog met elkaar samen (correlatie oktober 2020 = .85). In dit onderzoek maken 
we voor de volledigheid onderscheid tussen beide. 

● Op tevredenheid scoort Gelderland in oktober 2020 een gemiddelde van 7,4. 

In juni 2020 scoren ze ongeveer gelijk namelijk een 7,5. De score op 

tevredenheid is dus zoals verwacht vrijwel gelijk aan de score op geluk.   

● 8 op de 10 inwoners van Gelderland geeft aan tevreden te zijn (80%). 

Opvallend is dat het aantal inwoners dat tevreden is iets lager is dan in juni 

2020 (86 vs. 80%). Desalniettemin komen deze scores vrijwel overeen met het 

CBS-rapport ‘Trends in Geluk en Tevredenheid’ (2018) waar werd gevonden dat 

in 2018 86 procent van de volwassenen in Nederland naar eigen zeggen 

tevreden met het leven was. Volgens hen schommelt dit percentage vanaf 1997 

tussen de 84 en 86 procent. 

  
 
WIE IS TEVREDEN IN OKTOBER 2020? 

● 65+ers zijn gemiddeld het meest tevreden en ook percentueel het vaakst 

tevreden (7,7 en 87%).  Gelderlanders tussen de 25-43 jaar geven percentueel 

gezien het minst vaak aan tevreden te zijn (7,1 en 72%). 

● Hoogopgeleiden zijn tevredener (7,6) en percentueel vaker tevreden (87%) dan 

laag- (7,4) en middelhoog (7,2) opgeleiden (respectievelijk 78% en 76%).  

● Mannen zijn iets tevredener dan vrouwen (7,5 vs. 7,3) en percentueel meer 

mannen geven aan tevredener te zijn (82% vs. 78%) 

● Inwoners uit Nijmegen en Cleantech zijn percentueel het meest tevreden 

(respectievelijk 88% en 84%), inwoners uit Rivierland het minst (74%). Dit zien 

                                                
4 Tevredenheid is in de vragenlijst van februari 2019 niet meegenomen. We rapporteren hier dus alleen 
de scores uit 2020. 
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we ook terug in de gemiddelde gelukscijfers waar Nijmegen en Cleantech een 

7,7 en 7,5 scoren en Rivierenland een 7,0.  

● Gelderlanders die in het buitengebied wonen zijn een stuk vaker tevreden met 

hun leven dan inwoners die in de stad wonen (82% vs. 77%). Ook zijn deze 

inwoners gemiddeld meer tevreden dan inwoners in de stad (7,7 vs. 7,2).  

● Inwoners met een migratieachtergrond zijn iets minder tevreden dan inwoners 

zonder migratieachtergrond (7,4 en 7,5). Percentueel zijn ongeveer evenveel 

inwoners tevreden in beide groepen. 

Het geschetste beeld per groep komt overeen met de meting van juni 2020. 
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TEVREDENHEID MET VERSCHILLENDE PUNTEN IN HET LEVEN 

Naast het tevreden met het leven hebben we gekeken naar hoe tevreden inwoners 
zijn met verschillende punten uit het leven. Denk hierbij aan hun woning, gezondheid 
en sociale leven. In de tabel hieronder zien we dat de factoren over het algemeen hoog 
samenhangen met geluk en dat tevreden zijn met 1) het privéleven, 2) de 
psychologische gezondheid en 3) het toekomstperspectief het hoogst 
samenhangen met geluk. Daarna volgen tevreden zijn met dagelijkse bezigheden en 
het sociale leven. Dit komt overeen met de uitkomsten uit de meting in juni 2020. 
 
Verder valt op dat het percentage tevreden inwoners op al deze verschillende 
punten uit het leven in oktober lager is dan in juni 2020. Het aantal inwoners dat 
tevreden is, is dus gedaald. Als we de scores uit onze metingen vergelijken met de 
scores uit de CBS-meting in 2018, valt op de het aantal tevreden inwoners in 2020 een 
stuk lager ligt. 
 
 

TEVREDEN MET… GEMIDDELDE 
SCORE 

SAMENHANG MET 
GELUK 

PERCENTAGE TEVREDEN 
INWONERS 

 JUNI  OKTOBER  JUNI OKTOBER JUNI  OKTOBER  CBS 2018 

Woning 7,5 7,5 .26 .29 82 82 87 

Woonomgeving 7,4 7,3 .33 .35 81 80 86 

Werk 7,0 6,9 .32 .35 74 73 84 

Opleidingskansen   6,3 6,2 .24 .31 50 47 82* 

Dagelijkse bezigheden 7,0 6,8 .53 .55 80 72 79 

Hoeveelheid vrije tijd 7,1 6,9 .33 .29 75 70 74 

Sociale leven 7,0 6,6 .49 .51 75 69 82 

Privéleven 7,5 7,3 .62 .62 84 81 Niet 
gemeten 

Psychologische 
gezondheid 

7,1 6,8 .60 .58 77 71 82 

Lichamelijke 
gezondheid 

6,3 6,1 .36 .43 63 59 69 

Financiële situatie 6,8 6,7 .33 .41 72 70 76 

Toekomstperspectief 6,6 6,3 .52 .57 65 59 Niet 
gemeten 

 
*Vraagstelling van CBS wijkt af van onze vraagstelling (CBS: Ik ben tevreden met de opleidingskansen 
die ik tot nu toe heb gehad vs. ons eigen onderzoek: Ik ben tevreden met mijn opleidingskansen). 
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HOOFDSTUK 3: VOORSPELLERS VAN GELUK 

We zien dat geluk en tevredenheid veel op elkaar lijken. In de rest van het onderzoek 
beschouwen we geluk als belangrijkste factor. We hebben ons allereerst verdiept in de 
factoren die het hoogst samenhangen met geluk. In de volgende tabel staan 16 
factoren die het hoogst samenhangen met geluk. De factoren met een hoge correlatie 
op geluk staan bovenaan en worden steeds lager. De factoren met een * hebben een 
negatieve samenhang. Dat wil zeggen: hoe lager men scoort, hoe beter. Items over 
de coronasituatie hebben we buiten deze lijst gelaten. Hier komen we later op terug.  
 

BELANGRIJKSTE ONDERWERPEN GEMIDDELDE OP ITEM SAMENHANG MET GELUK 

 
feb’ 2019 

 
juni 2020 

 
okt 2020 

 
Feb’19 juni’20 okt’20 

Algemene zorgen in het leven* 4.4 3.9 4,1 -.44 -.44 -.50 

Gevoel van eenzaamheid* 2.8 2.9 3,1 -.44 -.51 -.57 

Optimisme over de toekomst 6.1 6.2 5,9 .40 .38 .49 

Betekenisvol leven 7.4 7.4 7.3 .37 .49 .49 

Algemene gezondheid 6.6 6.6 6.6 .35 .36 .49 

Goed omgaan met tegenslagen 6.5 6.6 6.5 .32 .32 .35 

NL voelt niet voor mensen zoals ik* 3.7 3.4 3.7 -.31 -.21 .32 

Het gaat de verkeerde kant op met NL*  5.9 5.4 6.1 -.31 -.20 -.27 

Veilig gevoel in de buurt 7.3 7.4 7.4 .30 .29 .20 

Vertrouwen in medemens 6.1 6.2 6.0 .28 .23 .32 

Verbondenheid met  
medemens 

6.8 6.9 6.8 .26 .38 .42 

Makkelijk kunnen rondkomen 6.9 7.0 6.9 .26 .31 .34 

Thuishoren in de buurt 6.3 6.7 6.6 .25 .29 .29 

Steun van de medemens 7.4 7.5 7.5 .25 .33 .43 

 
Als we naar de gemiddelden over tijd kijken is er weinig verschil te zien. De 
gemiddelden op deze belangrijkste factoren lijken dus redelijk constant. Opvallend is 
dat factoren rondom verbondenheid met anderen, het hebben van zorgen, 
gezondheid, rondkomen en optimisme in oktober 2020 een stuk hoger samenhangen 
met geluk dan in de eerdere metingen.  
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Uit de afgelopen drie metingen zien we een aantal overkoepelende thema’s terug 
namelijk: Verbondenheid met anderen, positieve levenshouding, gezondheid, 
zorgen hebben, wantrouwen in de maatschappij en overheid.  
 
Hieronder bespreken we deze factoren in detail. We kijken naar het gemiddelde van 
het thema in Gelderland in oktober en juni 2020 en waar mogelijk maken we ook een 
vergelijking naar onze eerste meting in februari 2019. Daarnaast bespreken we op basis 
van de huidige meting het percentage mensen dat hoog en laag scoort op een thema, 
de verhouding van het thema met geluk en we maken een opdeling tussen 
demografische groepen. 
 

HOOFDSTUK 3.1 VERBONDENHEID MET ANDEREN 

Net als bij geluk codeerde we een score van 7 of hoger op verbondenheid als 
‘verbonden voelen met medemens’. Een score tussen 5 en 6 geldt als ‘neutraal’ en een 
score tussen 0 en 4 als ‘niet verbonden’. Bij eenzaamheid gold het tegenovergestelde: 
een score tussen de 0 en 4 als ‘niet eenzaam’. Een score tussen de 5 en 6 geldt als 
‘neutraal’ en een score tussen de 7 en 10 als ‘eenzaam’. 
 

● Inwoners van Gelderland scoren in oktober gemiddeld een 6,8 op 

verbondenheid en een 3,1 op eenzaamheid. In juni was dit nog een 6,9 en 2,9. In 

februari 2019 waren de scores vergelijkbaar, namelijk een 6,8 en 2,8. Het gevoel 

van verbondenheid met anderen is over tijd dus nauwelijks veranderd. 

● 7 op de 10 Gelderlanders voelt zich in oktober verbonden met de medemens 

(71%) en 13% voelt zich eenzaam.  

● Van de Gelderlanders die aangeven zich verbonden met de medemens te 

voelen, geeft 90% aan zich ook gelukkig te voelen. Als we kijken naar de 

inwoners die zich niet verbonden voelen is dit slechts 51%. Van de mensen die 

zich eenzaam voelen, is slechts 40% gelukkig, en als we kijken naar mensen die 

zich niet eenzaam voelen is dit 94%. Verbonden voelen met anderen is dus erg 

belangrijk voor ons geluk. 
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Uit de data blijkt dat verbondenheid met anderen in positieve maar ook negatieve zin 
(in de vorm van eenzaamheid) hoog samenhangt met het geluk van Gelderlanders. Als 
we verder kijken naar hoe inwoners met een verschillende mate van verbondenheid en 
eenzaamheid scoren op geluk zie je grote verschillen. Zo zijn Gelderlanders die zich 
heel erg verbonden voelen met de medemens gemiddeld een stuk gelukkig dan 
Gelderlanders die zich helemaal niet verbonden voelen (7,7 vs. 5,9). Hetzelfde geldt 
voor eenzaamheid, inwoners die zich helemaal niet eenzaam voelen scoren een stuk 
hoger op geluk dan inwoners die zich heel erg eenzaam voelen (7,9 vs. 5,6).  

 
WIE VOELT ZICH EENZAAM OF JUIST VERBONDEN MET DE MEDEMENS? 

● Hoe ouder, hoe meer verbonden Gelderlanders zich voelen. Waar de jongeren 

(18-34 jaar) nog een 6,4 scoren op verbondenheid, scoren 65+ers een 7,2. Dit 

zelfde patroon zien we terug als we kijken naar het aantal mensen dat zich 

verbonden voelt (jongeren: 64% vs. 65+ers: 78%). Eenzaamheid vindt dus 

vooral plaats onder jongeren (18- tot 34-jarigen). 

● Hoger opgeleiden mensen voelen zich meer verbonden dan lager of 

middelbaar opgeleiden. Daarnaast voelen ook meer hoger opgeleiden zich 

verbonden (78%) dan lager of middelbaaropgeleide mensen (respectievelijk 
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70% en 68%). Eenzaamheid is het hoogst onder laag- en 

middelbaaropgeleiden. 

● Inwoners van Cleantech voelen zich het meest verbonden met de medemens, 

daarna volgen de inwoners van Foodvalley en Nijmegen. Inwoners van Noord-

Veluwe en Arnhem voelen zich het minst verbonden en scoren ook het hoogst 

op eenzaamheid. 

● Mensen wonend in een buitengebied voelen zich meer verbonden met de 

medemens (7,1) dan mensen in een buitenwijk of centrum van een stad (6,7). 

Eenzaamheid is het hoogst onder mensen die in het centrum van een stad 

wonnen.  

● Er is vrijwel geen verschil in de gemiddelde verbondenheid tussen mannen en 

vrouwen. Wel voelen meer vrouwen zich verbonden dan mannen 

(respectievelijk 73% vs. 70%). Wel zien we dat vrouwen zich iets eenzamer 

voelen dan mannen (3,3 vs. 3,0). Ongeveer hetzelfde patroon zien we terug bij 

mensen met of zonder migratieachtergrond: er is vrijwel geen verschil in 

gemiddelde verbondenheid, maar percentueel gezien voelen mensen met een 

migratieachtergrond zich vaker verbonden dan mensen zonder 

migratieachtergrond (74% vs. 71%). 

Opvallend is dat de samenhang tussen eenzaamheid en ontevreden zijn met de eigen 

psychische gezondheid hoog is (-.53). Mensen die zich eenzaam voelen scoren een 4,0 

op tevredenheid met psychische gezondheid en mensen die zich niet eenzaam 

voelen een 7,5.  

HOOFDSTUK 3.2 POSITIEVE LEVENSHOUDING 

Of iemand een positieve levenshouding heeft wordt bepaald door de scores op de 
volgende factoren: autonomie, betekenis, optimisme, veerkracht, zelfredzaamheid, en 
de emotionele steun van anderen. Een score van een 7 of hoger zien we als positieve 
levenshouding en een score onder de 5 als ‘geen positieve levenshouding’.5 
 

● Gemiddeld scoren Gelderlanders in oktober 2020 een 7,2 op het hebben van 

een positieve levenshouding. In juni van hetzelfde jaar scoorden Gelderlanders 

een 7,3. 

● Meer dan 8 op de 10 mensen van Gelderland geeft aan een positieve 

levenshouding te hebben (86%). In juni 2020 was dit iets hoger namelijk, 89%. 

                                                
5 Zelfredzaamheid is niet meegenomen in de meting van 2019. Waar rapporteren daarom alleen de 
metingen van 2020.  
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● Hoe positiever de levenshouding, des te gelukkiger Gelderlanders zijn. Zo is 

93% van de mensen met een positieve levenshouding ook gelukkig. Bij de groep 

die een neutrale positieve levenshouding heeft is dit slecht 49% en van de 

mensen zonder positieve levenshouding is slechts 15% gelukkig. Hierbij moet 

wel worden vermeld dat deze groep te klein is om er betrouwbare uitspraken 

over te doen. In de grafiek hieronder vergelijken we daarom de groep die wel 

een positieve levenshouding heeft met de groep met een neutrale houding. 

 
 
Verder blijkt dat mensen met een positieve levenshouding gemiddeld een stuk hoger 
scoren op geluk dan mensen met een neutrale en negatieve levenshouding 
(respectievelijk 7,9 6,2, 3,6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIE HEEFT EEN POSITIEVE LEVENSHOUDING? 

● De verschillen in positieve levenshouding over de leeftijden zijn erg klein 

(tussen 7,0 en 7,2). Dit geldt ook voor de verschillen tussen mannen en vrouwen 

(respectievelijk een 7,1 en 7,2).  

● Hoogopgeleiden hebben percentueel gezien vaker een positieve levenshouding 

(90%) in vergelijking met lager (84%) en middelbaar opgeleiden (82%). 

Daarnaast scoren hoger opgeleiden ook hoger (7,5) op het hebben van een 

positieve levenshouding dan de andere twee groepen (beide een 7,0). 
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● Inwoners uit Nijmegen scoren het hoogst op positieve levenshouding (7,4), 

gevolgd door inwoners uit Foodvalley (7,3). Zij zijn percentueel gezien het 

vaakst positief ingesteld (90%). Inwoners uit de Achterhoek en Noord-Veluwe 

scoren het laagst (beide een 6,9). 

● Mensen met een migratieachtergrond scoren gemiddeld iets hoger op het 

hebben van een positieve levenshouding (7,3) dan mensen zonder 

migratieachtergrond (7,1).  

● Gelderlanders wonend in het buitengebied hebben het vaakst (93%) en de 

meest positieve instelling (7,3).  

 
HOOFDSTUK 3.3 GEZONDHEID & LICHAMELIJKE BEWEGING 

Ook hier codeerden we een score van 7 of hoger als ‘gezond’, een score tussen de 5 en 
6 als ‘niet gezond, niet ongezond’ en een score lager dan 5 als ‘ongezond’. Dezelfde 
verdeling geldt voor genoeg lichamelijke beweging krijgen. 

● Gelderlanders geven hun algemene gezondheid een 6,6. Dit komt overeen met 

de score die ze in juni 2020 en februari 2019 gaven (beide ook een 6,6). 

● Bijna 7 op de 10 Gelderlanders voelt zich in oktober 2020 gezond (69%).  

● Van de Gelderlanders die aangeven zich gezond te voelen, geeft 91% aan zich 

ook gelukkig te voelen. Als we kijken naar de inwoners die zich ongezond voelen 

is dit slechts 56%. Gezondheid en geluk zijn dus erg belangrijk voor elkaar.  

 
Als we verder kijken naar hoe inwoners met een verschillende mate van gezondheid 
scoren op geluk zie je grote verschillen. Inwoners die aangeven zich erg gezond te 
voelen, zijn gelukkiger dan inwoners die zich helemaal niet gezond voelen (8,4 vs. 
5,0).  
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WIE ZIJN ER (ON-)GEZOND? 

● Jongeren (18- tot 34-jarigen) geven aan een stuk gezonder te zijn dan 

ouderen. Zo scoren 18- tot 24-jarigen een 7,4 en 25- tot 34-jarigen een 7,0 terwijl 

de andere groepen tussen de 6.2 en 6,6 scoren. 

● Hoger opgeleiden zijn gezonder (7,1) dan lager (6,2) of middelbaar opgeleiden 

(6,4). Ook zijn percentueel gezien meer hoger opgeleiden dan lager of 

middelbaar opgeleiden gezond (respectievelijk 79%, 63%, 65%). 

● Mannen lijken een stuk gezonder te zijn dan vrouwen (6,9 vs. 6,3). Ook zijn 

mannen percentueel gezien vaker gezond dan vrouwen (75% vs. 62%). 

● Inwoners uit Cleantech en Foodvalley zijn gemiddeld het meest gezond 

(respectievelijk 7,0 en 6,8). Inwoners uit Arnhem en Rivierenland zijn het minst 

gezond (respectievelijk een 6,4 en 6,1). 

● Mensen met een migratieachtergrond zijn gemiddeld gezonder dan mensen 

zonder migratieachtergrond (6,8 vs. 6,5) 

● Mensen wonend in een buitenwijk van een stad (6,7) of een dorp (6,6) zijn 

gezonder dan mensen wonend in het centrum van een stad (6,3) of 

buitengebied (6,4).  Ook het percentage mensen dat gezond is in een buitenwijk 

of dorp is hoger (70%) dan het percentage gezonde mensen in het centrum van 

een stad of buitengebied (62%).  

Gezondheid kan worden uitgesplitst in psychische en lichamelijke gezondheid. 

Opvallend is dat Gelderlanders tevredener zijn met hun psychische gezondheid (6,8) 

dan met hun lichamelijke gezondheid (6,1). 

Als we verder kijken naar hoe inwoners met een verschillende mate van tevredenheid 
met psychische en lichamelijke gezondheid scoren op geluk zie je grote verschillen. 
Inwoners die aangeven erg tevreden te zijn met hun psychische gezond, zijn 
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gelukkiger dan inwoners die zich helemaal niet tevreden voelen (8,3 vs. 3,9. 
Hetzelfde geldt voor de tevredenheid met lichamelijke gezondheid (8,5 vs. 5,3). 
 

 

 
GEZONDHEID, LICHAMELIJKE BEWEGING EN GELUK 
Gezondheid hangt voor een deel samen met de mate van lichamelijke beweging 
(correlatie. = .30). Dit houdt onder andere in dat mensen die meer bewegen zich ook 
gezonder voelen.  

● Gelderlanders geven hun mate van lichamelijke beweging gemiddelde een 

5,9. In juni 2020 was dit een 6,0 en in februari 2019 een 6,0   

● Meer dan 5 op de 10 Gelderlanders geeft aan genoeg lichamelijke beweging te 

krijgen (57%). In juni 2020 (55%) en februari 2019 (54% was dit percentage 

redelijk vergelijkbaar. 

● Van de Gelderlanders die aangeeft genoeg lichamelijke beweging te krijgen 

gedurende een week, geeft 86% aan zich ook gelukkig te voelen. Als we kijken 

naar de inwoners die niet genoeg beweging krijgen, is dit slechts 75%. 

Lichamelijke beweging en geluk zijn dus belangrijk voor elkaar. 

 
Als we verder kijken naar hoe genoeg lichamelijke beweging en geluk verdeeld is zien 
we grote verschillen. Inwoners die aangeven genoeg te bewegen, zijn gelukkiger dan 
inwoners die helemaal niet genoeg bewegen (7,8 vs. 6,4). Een beleid dat zich richt op 
het stimuleren van beweging is aan te raden.  

10
3

15
11

75
86

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% van te weinig beweging

% van genoeg beweging

Percentage gelukkige Gelderlanders & beweging

Ongelukkig Niet gelukkig/ongelukkig Gelukkig

0
2
4
6
8

10

Helemaal
niet

tevreden

Niet
tevreden

Neutraal Tevreden Heel erg
tevreden

Gemiddelde gelukscore per 
tevredenheid met psychische 

gezondheid

0
2
4
6
8

10

Helemaal
niet

tevreden

Niet
tevreden

Neutraal Tevreden Heel erg
tevreden

Gemiddelde gelukscore per 
tevredenheid met lichamelijke 

gezondheid



23 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
WIE KRIJGT GENOEG LICHAMELIJKE BEWEGING EN WIE NIET? 

● Met uitzondering van de jongste groep (18-24 jaar), zien we terug dat hoe ouder 

mensen zijn, hoe meer ze bewegen. De jongste groep beweegt echter meer dan 

de mensen tussen de 25 en 54 jaar. 

● Percentueel gezien bewegen laagopgeleiden vaker (64%) dan middelbaar 

(54%) of hoogopgeleiden (55%).  

● Mannen geven aan iets vaker te bewegen dan vrouwen (6,1 vs. 5,7). 

● Inwoners uit de Achterhoek en Cleantech (beide en 6,5) bewegen het meest. 

Inwoners uit Noord-Veluwe (5,1) en Arnhem (5,6) bewegen het minst. In Noord-

Veluwe geeft slechts 37% aan genoeg te bewegen terwijl dit in alle andere 

gebieden tussen de 54% en 66% is. 

● Mensen met en zonder migratieachtergrond verschillen niet veel in de mate 

waarin ze bewegen (respectievelijk 5,8 vs. 5,9). 

● Mensen die in het buitengebied wonen bewegen het meest (6,6 en 68%) en 

mensen die in het centrum van de stad wonen het minst (5,4 en 50%). 

 

HOOFDSTUK 3.4 ZORGEN MAKEN 

We codeerden een score van 7 of hoger als ‘zorgen maken, een score tussen de 5 en 6 
als ‘neutraal’ en een score lager dan 5 als ‘geen zorgen maken.  
 

• Gelderlanders scoren in oktober 2020 gemiddeld een 4,1 op zorgen maken. Dit 

is iets hoger dan het gemiddelde in juni 2020, namelijk een 3,9 maar lager dan de 

zorgen in februari 2019 (een 4,4). 

• 23% van de Gelderlanders geeft aan zich zorgen te maken. 

• Van de Gelderlanders die aangeeft zich zorgen te maken, geeft 54% aan zich 

gelukkig te voelen. Als we kijken naar de inwoners die zich geen zorgen maken, 
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geeft 95% aan zich gelukkig te voelen. Zorgen maken en geluk zijn dus erg 

belangrijk voor elkaar.  

 
  

● Hoe meer zorgen inwoners zich maken, hoe ongelukkiger ze zijn. Zo zijn 

inwoners die zich heel weinig zorgen maken een stuk gelukkig (8,3) dan 

inwoners die zich vaak zorgen maken (5,5).  

 

 

 

 

 

 

 

WIE MAAKT ZICH ZORGEN? 
● Jongeren tussen de 18-24 maken zich het vaakst zorgen (40%). 65+ers maken 

zich het minst vaak zorgen (14%). 

● Lager opgeleiden maken zich vaker zorgen dan middelbaar en hoger opgeleiden 

(respectievelijk 32%, 26% en 12%). 

● Vrouwen maken zich vaker zorgen dan mannen (respectievelijk 29% vs. 18%). 

● Inwoners uit Noord-Veluwe maken zich het vaakst zorgen (28%) en inwoners 

uit Foodvalley (16%) het minst vaak.  

● Mensen met een migratieachtergrond maken zich iets vaker zorgen dan 

mensen zonder migratieachtergrond (25% vs. 23%). Als we echter kijken naar 

de gemiddelde scores op zorgen maken verschilt deze niet (beide 4,1). 
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● Mensen wonend in een stadscentrum of dorp maken zich vaker zorgen (beide 

29%) dan mensen wonend in een buitenwijk van een stad (15%) of 

buitengebied (18%). Dit is ook terug te zien in de gemiddelde scores per gebied. 

HOOFDSTUK 3.5: WANTROUWEN IN DE SAMENLEVING 

Uit de analyses blijkt dat een aantal onderwerpen een betrouwbare basis vormen voor 

het wantrouwen/vertrouwen in de samenleving.6 ontevredenheid over iemands plek 

in de samenleving. Het gaat om de volgende onderwerpen:   

● Het idee dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland. 

● Het idee dat er weinig gedaan wordt voor mensen zoals jij. 

● Het idee dat machthebbers niet om je geven. 

● Het gevoel minder kansen te hebben. 

● Het gevoel dat Nederland niet voor mensen zoals jij is. 

● Het gevoel geen onderdeel van de samenleving te zijn (nieuw toegevoegd in de 

laatste vragenlijst).  

We hebben daarom de scores op deze items samengevoegd en gemiddeld. Een hogere 
score op deze items betekent dat mensen over het algemeen minder vertrouwen 
hebben in de maatschappij.  

o De score 5 of lager geeft aan dat iemand vertrouwen heeft. 

o De score 6 geeft aan dat iemand wantrouwend is. 

o De score 7 geeft aan dat iemand erg wantrouwend is. 

o De score 8 of hoger geeft aan dat iemand extreem wantrouwend is. 

Gelderlanders scoren gemiddeld een 4,4 op wantrouwen in de maatschappij. 83 
procent van de Gelderlandse burgers heeft vertrouwen in de maatschappij, 17% 
ervaart dus wantrouwen. In vergelijking met de metingen in 2019 en juni 2020 is 
vertrouwen over het algemeen relatief gelijk gebleven, alleen het gevoel dat het de 
verkeerde kant op gaat is toegenomen. 
  

                                                
6 Deze index heette in de vorige twee rapporten ‘pessimisme’. Er is in deze vragenlijst een nieuw item 
toegevoegd, en het geheel van vragen over het thema van ‘tevredenheid met je plek in de 
samenleving’ laat zich beter vangen in de term vertrouwen. Dit komt overeen met de term 
(institutioneel) vertrouwen uit de Gelderse Impact Monitor Sociaal Welzijn (zomer 2020). 
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Gemiddeld wantrouwen van 2019 tot oktober 2020, per item. 
 2019 

 gemiddelde per item 

Juni 2020  
gemiddelde per item 

Oktober 2020 
gemiddelde per item 

Er wordt weinig gedaan voor 
mensen zoals ik  

4,1 5,0 5,1 

Machthebbers geven niet om mij 3,3 4,8 4,9 

Minder kansen 4,2 3,4 3,6 

Het gaat de verkeerde kant op 5,9 5,4 6,2 

Nederland voelt niet voor mensen 
als ik 

3,7 3,4 3,7 

Geen onderdeel samenleving - - 3,2 

 
HOE GELUKKIG ZIJN MENSEN DIE WANTROUWEND ZIJN? 
In de grafiek hieronder zien we dat inwoners die extreem wantrouwend zijn minder 
gelukkig zijn dan inwoners die meer vertrouwen hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIE HEBBEN ER GEEN VERTROUWEN IN GELDERLAND? 
De mate waarin mensen vertrouwen in de samenleving hebben, verschilt over 

opleidingsniveau, woonomgeving en regio. Leeftijd, geslacht en migratieachtergrond 

maken niet uit voor vertrouwen in de samenleving. 

 

● Lager opgeleiden zijn het meest wantrouwend (gemiddeld cijfer voor 

wantrouwen = 5,2). Daarna volgen de middelhoog opgeleiden (4,6) en de hoger 

opgeleiden (3,6). 
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● Burgers in de stad of het buitengebied zijn iets minder wantrouwend 

(buitengebied 4,1, in buitenwijk van stad 4.3) dan burgers op het platteland 

(4,7).  

● Inwoners van Rivierenland (4,8) zijn het meest wantrouwend, gevolgd door de 

Achterhoek (4,7), Noord Veluwe (4,6) en Cleantech (4,5). Het meeste 

vertrouwen is te vinden in Nijmegen (3,9) en Foodvalley (4,1). Verder valt op dat 

vooral in de Achterhoek en Noord-Veluwe een daling te zien is van het 

percentage mensen dat wél vertrouwen had in de maatschappij sinds deze 

meting. In Rivierenland was die daling afgelopen juni al opgetreden. De 

verschillen in vertrouwen per regio geven aan dat beleid om het vertrouwen te 

verhogen gebaat zou kunnen zijn bij een regionale aanpak. 

 
PERCENTAGE MENSEN MET VERTROUWEN PER REGIO7 

In de tabel vindt u een overzicht van het percentage vertrouwende en wantrouwende 
inwoners per regio.  
 

 
% vertrouwen % wantrouwend 

% erg 
wantrouwend 

% extreem 
wantrouwend 

 Feb 
’19 

Jun 
’20 

Okt 
’20 

Feb 
’19 

Jun 
’20 

Okt 
’20 

feb
b’19 

Jun 
’20 

Okt 
’20 

Feb 
’19 

Jun 
’20 

Okt 
’20 

Achterhoek 68 72 63 15 18 21 9 4 9 8 6 7 

Arnhem 74 73 72 14 13 13 7 10 7 6 5 8 

Nijmegen 88 82 84 4 13 7 6 1 5 3 3 4 

Rivierenland 75 64 63 5 18 18 18 8 5 3 11 13 

Foodvalley 79 81 78 8 6 10 7 8 6 7 5 7 

Noord 
Veluwe 

78 73 65 8 9 15 11 14 14 4 4 6 

Cleantech 74 73 69 11 12 12 6 11 8 9 5 11 

 
   

                                                
7 Deze tabel is gemaakt op basis van de items die in alle drie de jaren zijn meegenomen, dus zonder 
‘geen onderdeel van de samenleving’. 
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HOOFDSTUK 4. IMPACT VAN HET CORONAVIRUS 

BEDREIGING CORONAVIRUS VOOR GEZONDHEID 
Het coronavirus en de maatregelen om het te bestrijden zijn de afgelopen maanden 
steeds bepalend geweest voor het dagelijks leven. Daarom kijken we verder naar de 
gevolgen van het coronavirus voor het geluk en het dagelijks leven van Gelderlanders.  
Ongeveer een derde van de Gelderlanders vindt het coronavirus (in meer of mindere 
mate) bedreigend voor de eigen lichamelijke gezondheid. Gelderlanders vinden het 
coronavirus het meest bedreigend voor de lichamelijke gezondheid van hun familie.  
 

 
 
Daarnaast valt in de tabel hieronder op dat Gelderlanders het coronavirus nu 
bedreigender vinden dan in juni 2020, zowel voor de psychische als lichamelijke 
gezondheid, en zowel voor zichzelf, als voor vrienden en familie. 
 

Ik vind coronavirus bedreigend voor… % in juni 2020 % in oktober 2020 
Eigen lichamelijke gezondheid  23 35 
Eigen psychische gezondheid  13 24 
Lichamelijke gezondheid familie 40 55 
Psychische gezondheid familie  17 33 
Lichamelijke gezondheid vrienden 21 32 
Psychische gezondheid vrienden 13 25 

 
 
DREIGING VAN HET CORONAVIRUS EN GELUK 
We hebben gekeken naar de invloed van het bedreigend vinden van het coronavirus 
voor de psychische en lichamelijke gezondheid op de mate van geluk.  

● We zien dat mensen die het coronavirus bedreigend vinden voor hun eigen 

psychische gezondheid het sterkste samenhangt met geluk (correlatie van     
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-.34). Vooral mensen die het coronavirus heel erg bedreigend vinden voor hun 

psychische gezondheid zijn ongelukkig (gemiddeld een 5,7 op geluk), terwijl de 

andere mensen scoren tussen de 7,1 en 7,9. 

● Een grotere dreiging voor de psychische gezondheid van familie of vrienden en 

een grotere dreiging voor de eigen lichamelijke gezondheid hangt ook samen 

met minder gelukkig zijn, maar minder extreem.  

● In juni 2020 was de relatie tussen dreiging voor eigen psychische gezondheid en 

geluk er ook, alleen toen was de groep die zich heel erg bedreigd voelde in hun 

psychische gezondheid veel kleiner (3% in plaats van 9%). 

 
WIE VINDT CORONA BEDREIGEND VOOR EIGEN LICHAMELIJKE EN PSYCHISCHE 
GEZONDHEID? 
 
De mate waarin mensen het coronavirus bedreigend vinden voor hun eigen 

lichamelijke gezondheid verschilt over leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, regio en 

woongebied. Migratieachtergrond maakt niet uit. 

● 55+ers ervaren meer bedreiging van het coronavirus voor hun eigen 

lichamelijke gezondheid dan jongere mensen.  

● Vrouwen vinden het coronavirus bedreigender voor hun eigen lichamelijke 

gezondheid in vergelijking met mannen (5,3 vs. 4,8). 

● Hoe hoger opgeleid, hoe minder bedreiging inwoners ervaren voor hun eigen 

lichamelijke gezondheid (hoog= 4,5, midden=4,8, laag=6,0). 

● Inwoners van Foodvalley ervaren het coronavirus als minder bedreigend voor 

hun lichamelijke gezondheid dan inwoners van andere regio’s in Gelderland (4,4 

in Foodvalley, vs. scores tussen 5,0 en 5,2 elders). Mensen wonend in het 

buitengebied ervaren meer bedreiging dan mensen in de stad (5,8 in het 

buitengebied vs. 4,9 in het stadscentrum en 4,6 in stadswijken). 

 

De mate waarin mensen het coronavirus bedreigend vinden voor hun psychische 

gezondheid verschilt ook met leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, regio en 

woongebied. Migratieachtergrond maakt niet uit. 

● Juist jongeren maken zich veel zorgen om hun psychische gezondheid. 

● Net zoals bij lichamelijke gezondheid, wordt de dreiging voor psychische 

gezondheid wordt sterker ervaren door vrouwen dan mannen (4,4 vs. 3,8). 

● Net zoals bij lichamelijke gezondheid ervaren hoger opgeleiden minder dreiging 

voor hun psychische gezondheid dan lager en middelhoog opgeleiden (hoog = 

3,6, midden = 4,4, laag = 4,3). 
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● Gelderlanders wonend in Rivierenland ervaren het coronavirus als bedreigender 

voor hun psychische gezondheid dan Gelderlanders in de andere regio’s (4,9 vs. 

scores tussen 3,7 en 4,3 elders). In tegenstelling tot lichamelijke gezondheid, 

maken mensen die in het buitengebied wonen zich juist minder zorgen om de 

dreiging voor psychische gezondheid dan mensen wonend in dorp of stad (3,4 

in het buitengebied vs. 4,2 in het stadscentrum en 4,4 in dorpen). 

 

Waargenomen bedreiging van corona voor gezondheid per leeftijdsgroep 
GEMIDDELDE SCORE 18-24 JAAR 25-34 JAAR 35-44 JAAR 45-54 JAAR 55- 64 JAAR 65+ 

Bedreiging eigen 
lichamelijke 
gezondheid 

3,8 3,9 4,3 4,8 5,8 5,9 

Bedreiging eigen 
psychische 
gezondheid 

5,7 4,4 3,9 3,9 3,8 3,9 

 
 
 
SOCIALE EN PSYCHOLOGISCHE IMPACT VAN HET CORONAVIRUS 

Het coronavirus heeft een aanzienlijke impact op het sociale welzijn van de 
Gelderlanders. Ruim 6 op de 10 Gelderlanders (65%) geeft aan de activiteiten en uitjes 
van voor de corona-uitbraak te missen. Daarnaast zegt meer dan de helft van de 
Gelderlanders (58%) sinds de corona-uitbraak het sociale contact met mensen heel 
erg te missen. 
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In vergelijking met juni 2020 is te zien dat Gelderlanders nu sterker negatieve 
gevolgen merken van het coronavirus op al deze vragen, ook buiten het missen van 
uitjes en het sociale contact. In juni gaven Gelderlanders het gevoel niets te hebben 
om naar uit te kijken een 3,8, nu is dat een 4,5. Het gevoel eenzaam te zijn door corona 
steeg van een 3,5 naar een 4,1 gemiddeld. 

Als we naar de relatie met geluk kijken zien we dat inwoners die zich sinds corona in 
de steek gelaten voelen, vaker eenzamer zijn, vaker geïrriteerd zijn, het gevoel niets 
te hebben om naar uit te kijken en vaker gestrest zijn, minder gelukkig zijn. De 
grafiek hieronder laat zien dat het verschil in geluk bij elk van deze gevolgen groot is. 
In juni 2020 waren dezelfde factoren belangrijk voor het geluksgevoel. 
 

 
 
 
POSITIEVE IMPACT VAN HET CORONAVIRUS 
 
Naast deze negatieve kanten, zien we ook positieve ontwikkelingen. Zo zegt meer dan 
de helft van de Gelderlanders (56%) te merken dat ze genoeg mensen om zich heen 
hebben die ze om hulp kunnen vragen.  
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In vergelijking met juni 2020 zien mensen de positieve gevolgen van het coronavirus 
iets minder sterk. Vooral het gevoel dat mensen elkaar meer helpen dan voorheen 
daalde, in juni 2020 was 55% van de Gelderlanders het daarmee eens, nu nog 34%. 
 
Als we naar de relatie met geluk kijken zien we dat inwoners die sinds corona het idee 
hebben er veel initiatieven zijn, dat ze meer rust ervaren, en dat ze genoeg mensen 
om zich heen hebben die ze om hulp kunnen vragen een stuk gelukkiger zijn dan 
mensen die dit niet zo ervaren. 
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De gevolgen van corona die het hoogst samenhangen met geluk zijn: 
● Eenzaamheid:      correlatie met geluk = -.38 

● Vaker stress:       correlatie met geluk = -.35 

● Bang in de steek gelaten te worden:  correlatie met geluk = -.42 

● Niets om naar uit te kijken:    correlatie met geluk = -.41 

● Vaker geïrriteerd:      correlatie met geluk = -.32 

● Genoeg mensen om hulp vragen:    correlatie met geluk =  .41 

De gevolgen van corona die het hoogst samenhangen met geluk, zijn vaker negatief. 
Beleid zou zich daarom vooral kunnen richten op het beperken van de negatieve 
gevolgen, in plaats van het stimuleren van positieve impact. 
 
OPINIE OVER DE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS 
 
Om meer inzicht te krijgen in hoe Gelderlandse burgers denken over de huidige 
maatregelen, zijn een aantal stellingen hierover voorgelegd. Belangrijk bij de 
interpretatie hiervan is om in het oog te houden dat op het moment van invullen er 
net nieuwe maatregelen ingevoerd waren, zoals de sluiting van de horeca om 10 uur ‘s 
avonds en het advies een mondkapje te dragen binnen in openbare ruimtes. Daarbij 
was ook bekend dat het aantal besmettingen opliep en een nieuwe (gedeeltelijke) 
lockdown overwogen werd. De dag na sluiting van de vragenlijst werden strengere 
maatregelen ingevoerd. 
 
In het algemeen waren Gelderlanders het eens met de aanpak van de overheid. De 
maatregelen mochten zelfs nog wat strenger om besmettingen te voorkomen. Dit 
blijkt uit de antwoorden uit de volgende vragen: 
 

 
● Zoals hierboven te zien: op het moment van de vragenlijst vond ongeveer de 

helft van de Gelderlanders de overheidsmaatregelen te soepel. Dit is een 
grote stijging ten opzichte van de laatste meting van Kieskompas eind 
augustus. Toen vond bijna drie op de tien Gelderlanders de maatregelen te 
soepel. 

● De meeste Gelderlanders vinden dat de overheid en de traditionele media 
het gevaar van het coronavirus niet overdrijven. 18 procent van de 

7 43 35 9 6D E  O V E R H E I D S M A A T R E G E L E N  Z I J N …
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Gelderlanders vindt dat dit gevaar wel overdreven wordt. Dit komt overeen 
met de eerdere meting van Kieskompas eind augustus. 

● 59% van de Gelderlanders vindt het dragen van een mondkapje redelijk 
zinvol om besmetting met het coronavirus te voorkomen.  

● De meeste Gelderlanders vinden dat de maatregelen niet meer schade 
veroorzaken dan dat ze voorkomen.  
○ Ongeveer een kwart (26%) vindt wel dat de maatregelen meer schade 

aanrichten dan dat ze voorkomen.  
○ In de meeste regio’s vindt iets minder dan een kwart dit, maar in Noord-

Veluwe is 33% het hiermee eens, en in de Cleantech regio is 35% er 
ermee eens.  

○ Mensen in het dorp en buitengebied zien meer schade (30% en 29%) dan 
mensen in de stad (23%), Ook lager opgeleiden vinden dit vaker (33%) 
dan middel- en hoogopgeleiden (26% en 23%). 

● In lijn hiermee is er ook een gedeelte van de Gelderlanders (31%) dat vindt dat 
de regering onvoldoende rekening houdt met de economische en sociale 
gevolgen van de coronamaatregelen. 

 
Gelderlanders zijn verdeeld als ze zelf beleid zouden mogen kiezen: 

● Als Gelderlanders zelf zouden mogen kiezen tussen het beperken van het 
aantal besmettingen aan de ene kant, en aan de andere kant het zo snel 
mogelijk heropenen van de economie, dan neigen ze naar het beperken van 
besmettingen. Op een lijn van 0 = besmettingen beperken tot 10 = economie 
open, geven Gelderlanders gemiddeld een 4,1. 

● Als Gelderlanders zelf zouden mogen kiezen tussen alleen kwetsbare mensen 
thuis laten blijven of iedereen thuis laten blijven, dan zijn de meningen 
verdeeld. Op een lijn van 0 = alléén kwetsbaren thuis en 10 = iedereen thuis, 
geven Gelderlanders gemiddeld een 5,2. 

 
WORDEN DE MAATREGELEN GEVOLGD? 
 De meeste Gelderlanders vinden van zichzelf dat ze zich (redelijk) streng aan de 
maatregelen houden. Ze zijn het meest kritisch over hoe jongeren de regels en 
richtlijnen volgen. Ze denken over het algemeen dat Nederlanders het virus 
onderschatten en zijn dan ook bang dat mensen strengere maatregelen niet zullen 
volgen. 

● Bijna de helft van de Gelderlanders denkt dat de meeste Nederlanders de 
risico’s van het coronavirus onderschatten (49%). Een groot gedeelte denkt 
dat mensen over het algemeen gepast reageren (42%), en slechts een klein 
gedeelte denkt dat mensen de risico’s overschatten (9%). 

● Een groot gedeelte van de Gelderlanders, 71%, was bang dat mensen zich niet 
meer aan de maatregelen zouden houden als die strenger zouden worden. 

● De meeste Gelderlanders vinden van zichzelf dat ze zich (redelijk) streng aan de 
maatregelen houden: 
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Over bekenden denken mensen dat ze zich over het algemeen aan de maatregelen 
houden. In totaal 78% van de Gelderlanders vindt dat familie zich redelijk tot heel 
streng aan de maatregelen houdt, en 69% procent denkt datzelfde over hun 
vrienden.  
Als het gaat om onbekende mensen, dan zijn Gelderlanders nog wat sceptischer. Zo 
denken ze over mensen in het algemeen dat 37% zich streng aan de regels houdt, dat 
58% zich niet zo streng aan de regels houdt, en 5% bijna niet. Over jongeren wordt 
gedacht dat slechts 9% zich redelijk tot heel streng aan de maatregelen houdt, 55% 
bijna niet, en dat maar liefst 36% zich er bijna niet aan houdt. Jongeren zelf zijn iets 
positiever over hoe zij zich aan de maatregelen houden. In de onderstaande grafiek 
staat per leeftijdscategorie hoe mensen vinden dat ze de richtlijnen volgen. 
 

 
 
 
VERTROUWEN IN INFORMATIE 
 
De meeste Gelderlanders geven aan dat ze de overheid, het RIVM en medische 
specialisten vertrouwen als het gaat om informatie over het coronavirus. Vooral 
medici worden vertrouwd. Slechts ongeveer een derde van de Gelderlanders 
vertrouwt informatie over corona van de media. Als het gaat om informele bronnen, 
dan vertrouwen Gelderlanders vooral op hun naasten, en minder op mensen in het 
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algemeen. Informatie van sociale media wordt vooral gewantrouwd. In de grafiek 
hieronder staat het vertrouwen per bron. 

 
 
Het vertrouwen in de informatie van officiële bronnen hangt sterk samen met 
vertrouwen in de samenleving en instituties in het algemeen. Van degenen die in het 
algemeen vertrouwen hebben in de samenleving, heeft 75% vertrouwen in informatie 
van de overheid. Van degenen die extreem wantrouwend zijn over de samenleving, 
vertrouwt maar 6% overheidsinformatie over corona. 
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HOOFDSTUK 5: DISCRIMINATIE 

Provincie Gelderland heeft aangegeven meer inzicht te willen in discriminatiecijfers 

die bleken uit het rapport van juni 2020.  

Het grootste deel van de Gelderlanders, 63%, voelde zich het afgelopen jaar niet 

gediscrimineerd. Dit betekent dat iets meer dan een derde van de Gelderland wel 

discriminatie heeft ervaren. Discriminatie op basis van leeftijd kwam het vaakste 

voor (11%), en ook geslacht (8%) en een ziekte of handicap (7%) werden vaker 

genoemd. 

In vergelijking met juni 2020 geven nu iets meer Gelderlanders aan zich 

gediscrimineerd te worden. Toen gaf nog 70% van de Gelderlanders aan zich niet 

gediscrimineerd te voelen. Deze schijnbare stijging van een paar procentpunten kan 

te maken hebben met de manier waarop gevraagd is naar ervaringen met 

discriminatie. In de nieuwe vragenlijst zijn namelijk drie nieuwe antwoordcategorieën 

toegevoegd, waardoor misschien meer mensen zich aangesproken voelden om hun 

ervaringen te delen. Dit ging om discriminatie op basis van gewicht (5%), opleiding 

(6%) en politieke overtuiging (6%). 

De meeste mensen die zich gediscrimineerd voelden geven niet aan dat discriminatie 

is toegenomen sinds de corona-uitbraak. 16% geeft zelfs aan dat er (veel) minder 

discriminatie is dan voorheen, 55% zegt dat het ongeveer gelijk is gebleven, 23% zegt 

dat er meer discriminatie is, en 7% zegt dat er veel meer discriminatie is. 

DISCRIMINATIE, FREQUENTIE EN GELUK 
 Gemiddelde geluk  % gediscrimineerd 
Soort 
discriminatie 

Feb’19 Juni’20 Okt’20 Feb’19 Juni’20 Okt’20 

Geloof 6.2 7.3 7,3 1.6 5.1 3,9 
Geslacht 7.2 7.4 7,1 8.5 6.4 8,3 
Seksuele 
voorkeur 

7.4 7.5 7,1 2.2 2.7 3,2 

Etnische 
afkomst 

6.6 7.2 7,2 0.7 1.7 1,0 

Huidskleur 6.4 6.7 6,3 2.4 4.3 4,2 
Leeftijd 7.0 7.3 6,9 11.9 10.8 13,3 
Handicap/ziek 6.3 6.1 6,0 7.1 5.2 7,1 
Andere reden - - 7,3 8.5 6.4 4,9 
Gewicht - - 6,1 - - 4,8 
Opleiding - - 6,1 - - 5,5 
Politieke 
overtuiging 

- - 6,5 - - 5,6 

NIET 7.5 7.8 7,7 67.3 70.2 63,3 
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DISCRIMINATIE EN GELUK 

Mensen die zich gediscrimineerd voelen zijn gemiddeld wat minder vaak gelukkig. 

Van de mensen die discriminatie ervaren is 71% gelukkig, en van de mensen die geen 

discriminatie ervaren is 89% gelukkig. De mensen die zich gediscrimineerd voelden 

gaven hun geluk gemiddeld een 6,9, en de mensen die zich niet gediscrimineerd 

voelden gaven hun geluk gemiddeld een 7,7. 

 

WIE WORDEN GEDISCRIMINEERD? 

Hoeveel mensen zich gediscrimineerd voelen verschilt op basis van leeftijd, 

geslacht, opleidingsniveau, migratieachtergrond, regio en woongebied. 

● In het algemeen ervaren jongeren het meest vaak discriminatie (59% 

rapporteerde ten minste één vorm ervan), en dit neemt steeds verder af voor 

oudere leeftijdsgroepen. Discriminatie op basis van leeftijd wordt echter 

vooral ervaren door ouderen: 17% van de personen tussen de 55 en 65 jaar en 

19% van de personen van 65 jaar of ouder gaf aan hiermee te maken te hebben 

gehad. 

● Vrouwen (39%) voelden zich iets vaker gediscrimineerd dan mannen (34%). 

Vooral discriminatie op basis van geslacht overkomt vrouwen vaker (13% 

tegenover 4% procent bij mannen).  

● Ook opleidingsniveau speelt een rol. Discriminatie komt vaker voor bij 

middelhoog opgeleiden (43%) dan bij lager (32%) en hoger (31%) opgeleiden. 

● Mensen met een migratieachtergrond voelden zich relatief vaker 

gediscrimineerd (47%) dan mensen zonder migratieachtergrond (35%). Dit 

gebeurt in 6% van de gevallen vanwege hun migratieachtergrond, maar het 

verschil met mensen zonder migratieachtergrond komt ook doordat mensen 

met migratieachtergrond vaker gediscrimineerd worden vanwege hun 
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opleidingsniveau (13% vs. 4% bij mensen zonder migratieachtergrond) of 

gewicht (13% tegenover 4%). 

● Het relatieve aantal mensen dat discriminatie ervaart verschilt per gebied. De 

meeste discriminatie werd gerapporteerd door mensen die wonen in 

Rivierenland (46%), Noord-Veluwe (45%) en Arnhem (42%). Discriminatie 

komt het vaakst voor in de stad: 48% van de Gelderlanders die in de stad 

wonen rapporteerde discriminatie, tegenover 24% van de Gelderlanders die in 

het buitengebied wonen. 

VORMEN VAN DISCRIMINATIE 

● De meest voorkomende vormen van discriminatie in Gelderland zijn ongelijke 

behandeling (66%) en negatieve bejegening (36%). 

● Mensen die discriminatie ervaren hebben, kwamen dat vooral tegen in het 

openbaar, op straat of online. Van de mensen die discriminatie ervaren hebben 

gaven de meesten aan dat dit in de publieke ruimte gebeurde (43%) of op 

internet, zoals op sociale media (33%). De andere plekken die vaker 

voorkwamen zijn op het werk (26%) en bij een instantie of organisatie (24%) en 

bij het zoeken naar werk (19%). 

 

OMGAAN MET DISCRIMINATIE: VOORAL DELEN MET NAASTEN. 

● Van de Gelderlanders die discriminatie hebben ervaren weet niet iedereen 

zeker of dat wel of niet met opzet gebeurde. 33% van de gediscrimineerden 

denkt van wel, en een iets groter gedeelte, 36%, denkt van niet. 

● Mensen delen hun ervaring met discriminatie vooral met familie en/of vrienden 

(54%), en slechts af en toe met een instantie (6%). 

● Mensen die zich gediscrimineerd voelen komen met heel diverse adviezen over 

wat de overheid zou kunnen doen om discriminatie tegen te gaan. Dit verschilt 

van bewustzijn creëren, regels aanscherpen en handhaven, en het onderwerp 

beter bespreekbaar maken, tot zelf het goede voorbeeld geven. Een aanzienlijk 

aantal mensen geeft aan dit niet de verantwoordelijkheid van de overheid te 

vinden, of niet goed te weten wat er kan gebeuren.  

Het lage aantal discriminatiemeldingen bij instanties geeft aan dat beleid zich in 

eerste instantie kan focussen op het melden van discriminatie, om het gerichter aan te 

kunnen pakken.  



40 
 
 

 
 

HOOFDSTUK 7: WOONOMGEVING 

Kijkend naar de invloed van de woonomgeving op het geluksniveau van Gelderland 
blijken vooral je thuis voelen in buurt, in de buurt willen blijven wonen, tevreden zijn 
met de voorzieningen en in een veilige buurt wonen een hoge samenhang te hebben 
met gelukkig zijn. Mensen die zich thuis voelen in hun buurt scoren een stuk hoger 
(7,9) op geluk dan mensen die zich niet thuis voelen in hun buurt (6,1).  
 
 

 GEMIDDELDE SCORE SAMENHANG MET 
GELUK 

Op de hoogte van wat er in de buurt speelt  7,0  .14 

Thuis voelen in de buurt  6,6  .29 

Wil in de buurt blijven wonen  7,0  .23 

Tevreden met voorzieningen in de buurt  6,5 .21 

Veilige buurt  7,4 .20 

Schone buurt  7,1 .14 

Willen deelnamen aan activiteiten in buurt 3,7 .03 

 
Mensen zich niet thuis voelen in hun buurt, niet in hun buurt willen blijven wonen, niet 
tevreden zijn met de voorzieningen in hun buurt of niet in een veilige buurt wonen 
scoren ook lager op geluk dan mensen die dit wel zo ervaren. Het verschil in geluk van 
mensen die vinden dat er alternatieve mogelijkheden moeten komen om anderen te 
ontmoeten nu buurtcentra en dorpshuizen gesloten zijn door de coronacrisis en 
mensen die dit niet vinden is erg klein (7,3 vs. 7,7). Dit geldt ook voor mensen die wel 
of juist niet mee willen doen aan onlineactiviteiten waarmee ze meer mensen uit hun 
buurt ontmoeten (7,7 vs. 7,3). 
 
Gelderlanders scoren gemiddeld niet heel hoog op de tevredenheid met de 
voorzieningen in de buurt (6,5). Verder hierop ingaande blijken mensen de 
onderstaande voorzieningen het meest en minst te missen. Opvallend is dat de 
voorzieningen die we het meest missen, voorzieningen zijn die of niet minder 
toegankelijk zijn door de coronacrisis (de horeca) of voorzieningen die juist 
toegankelijk zijn maar niet volop aanwezig zijn (de openluchtplekken).  
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MEEST TE MISSEN MINST TE MISSEN 

Horeca Sportveld 

Openlucht ontmoetingsplek Buurtsupermarkt 

Openlucht fitnessplek Speelplein 

 
Het wel of niet hebben van een tuin lijkt een kleine invloed te hebben op het geluk van 
Gelderlanders. De meeste Gelderse deelnemers hebben een tuin (80%) en zij scoren 
gemiddeld het hoogste op geluk met een 7,5. 20% van de Gelderlanders heeft een 
balkon. Zij scoren gemiddeld een 7,2 op geluk. 4% heeft een dakterras en zij scoren 
gemiddeld een 6,9 op geluk. Tot slot heeft 5% van de burgers geen tuin, balkon of 
dakterras. Zij scoren gemiddeld een 7.0 op geluk. 
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HOOFDSTUK 8: WERK & INKOMEN 

Ook hebben we gekeken naar de relatie tussen het werk en het inkomen op het 
geluksniveau van Gelderlanders. Het blijkt dat: 

● Gelderlanders scoren in oktober 2020 gemiddeld een 6,9 op kunnen rondkomen.  

● Mensen die beter rond kunnen komen, ook gelukkiger zijn. Zo zijn mensen aan 

die zeer moeilijk kunnen rondkomen een stuk ongelukkiger dan mensen die 

zeer makkelijk kunnen rondkomen (6,4 vs. 8,0).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIE KAN MAKKELIJK RONDKOMEN? EN WIE MOEILIJK? 

● Hoe ouder, hoe makkelijker mensen kunnen rondkomen (18- tot 24-jarigen: 

6,4 vs. 65+ers 7,4). 

● Hoogopgeleiden kunnen makkelijker rondkomen dan lager en middelbaar 

opgeleiden (respectievelijk 7,7, 6,4 en 6,5). 

● Mannen kunnen iets makkelijker rondkomen dan vrouwen (7,0 vs. 6,7). 

● Inwoners uit Foodvalley (7,2) en Nijmegen (7,1) kunnen het makkelijkst 

rondkomen, inwoners uit de Achterhoek (6,5) het moeilijkst. 

● Mensen met een migratieachtergrond (6,5) kunnen moeilijker rondkomen dan 

mensen zonder migratieachtergrond (6,9). 

● Inwoners van het buitengebied (7,3) of een buitenwijk van een stad (7,1) 

kunnen makkelijker rondkomen dan inwoners uit het centrum (6,5) of een dorp 

(6,7). 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Zeer moeilijk
rondkomen

Moeilijk
rondkomen

Niet
moeilijk/niet

makelijk
rondkomen

Makkelijk
rondkomen

Zeer makkelijk
rondkomen

Gemiddelde geluk en mate van rondkomen



43 
 
 

 
 

WERKEN TIJDENS CORONA 
 

● Mensen die bang zijn om hun baan te verliezen door corona zijn minder 

gelukkig. Hier moeten we echter wel bij vermelden dat het aantal mensen die 

bang zijn hun baan te verliezen erg klein is (127).  

● Sinds de corona-uitbraak waren veel werkende Gelderlanders aangewezen op 

thuiswerken. Mensen die voorheen al (deels) thuiswerkten lijken het 

gelukkigst met de situatie (7,8). Mensen die door hun soort baan niet thuis 

kunnen werken lijken het ongelukkigst (7,2). 

● Binnen de groep die aangaf thuis te werken, hebben we gekeken of de balans 

tussen werk en privé invloed had op hun geluksgevoel. De groep die thuis werkt 

vanwege het coronavirus heeft meer moeite met een goede werk-privé balans 

hebben dan de groep die voorheen ook al thuis werkte (4,7 vs. 4,0). 

● Gelderlanders die het moeilijk vinden om werk en privé gescheiden te houden 

scoren lager op geluk dan Gelderlanders die dit niet moeilijk vinden (7,9 vs. 7,3).  

Het aantal mensen dat het moeilijk vindt om werk en privé gescheiden te 

houden tijdens thuiswerken is wel klein. De minder extreme groepen scoren 

gemiddeld een 7,6.  
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HOOFDSTUK 9: INDICATOREN BREDE WELVAART 

In mei 2020 publiceerde het CBS een update van haar Monitor Brede Welvaart & 
Sustainable Development Goals, met daarin de belangrijke pijlers voor welbevinden. 
Net als het CBS verzamelden wij in deze meting cijfers voor deze pijlers8. In de tabel 
hieronder staan de gemiddelde scores voor deze pijlers voor Gelderland, voor zover we 
hier (vergelijkbare) vragen over stelden. Correlatie is een maat voor samenhang tussen 
twee factoren, in dit geval de samenhang met welbevinden. Het CBS meet het 
welbevinden van de bevolking aan de hand van vragen over tevredenheid. Een vraag 
over het geluksgevoel ontbreekt. De persoonlijke welzijnsindex is een samenvattende 
maat voor het welbevinden van mensen op verschillende terreinen van het leven, 
waarbij twaalf indicatoren behorend bij acht relevante levensdomeinen worden 
gecombineerd tot één cijfer. Hierbij komen onder andere het oordeel van mensen over 
hun gezondheid, hun financiële situatie en hun woonomgeving aan bod. 
 

• We zien ook hier dat het welzijn, in de vorm van tevredenheid met leven en de 

persoonlijke welzijnsindex is in oktober 2020 licht gedaald. Het aantal mensen 

dat tevreden is, is ook hier gedaald. 

 
• Verder valt hier ook op dat vrouwen minder hoog scoren op gezondheid. Dit 

verschil is de afgelopen maanden zelfs nog groter geworden. Beleid zou zich 

kunenn richten op het bevorderen van gezondheid bij vrouwen. 

 
• Opvallens is dat de meeste andere thema’s nauwelijks veranderd zijn en als ze 

veranderd zijn dit in licht negatieve zin is. Dit kan mogelijk verklaard worden 

door de omstandigheden waarin de laatste meting heeft plaatsgevonden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Bij de vergelijking op het percentage mensen dat boven een 7 scoort op een thema tussen onze 
metingen en die van het CBS moet in acht worden genomen dat de vragen die het CBS stelde iets 
afwijken van de door ons gestelde vragen. Het is dus geen 100% betrouwbare vergelijking. 
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INDICATOREN 
BREDE 
WELVAART 

 
Item 

 
Gemiddelde score op 

item 

 
% dat dit aangeeft (score van 7 

of hoger) 
 

  Juni ‘20 Oktober’20  Juni’20 Oktober’20 CBS’20 

Welzijn 
Tevredenheid 
met leven 

7,4 7,1 87 79 86 

 
Persoonlijke 
welzijnsindex 

6,9 6,6 76 65 64 

 
Regie over eigen 
leven 
(autonomie) 

8,4 8,4 94 94 48 

Materiële 
welvaart 

Rondkomen 7,0 6,9 64 62 - 

Gezondheid 
Gezondheid 
mannen 

6,8 6,9 72 75 64 

 
Gezondheid 
vrouwen 

6,4 6,3 67 62 63 

Arbeid en vrije 
tijd 

Tevreden met 
vrije tijd 

7,1 6,9 75 70 74 

 
Tevredenheid 
met werk 

7,0 6,9 74 73 77 

Wonen 
Tevredenheid 
met woning 

7,5 7,5 82 82 84 

Samenleving 
Contact met 
familie, vrienden 

6,9 6,8 73 71 - 

 
Contact met 
buurt/buren 

6,8 6,8 69 69 - 

 
Vertrouwen in 
mensen 

6,2 6,0 59 58 62 

 
Vertrouwen in 
machthebbers 

5,2 5,1 39 38 63 

Veiligheid 
Veilig gevoel 
buurt 

7,4 7,4 82 82 - 

 
Tevredenheid 
buurt 

7,4 7,3 81 80 86 

Milieu Schoonheid buurt 7,1 7,1 79 79 - 

 


