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De Lelystadse leefsituatie-index 2019 
 

Eens per twee jaar houdt de gemeente Lelystad het ‘leefsituatieonderzoek’. De leefsituatie-index geeft 

in één cijfer een indicatie van de leefsituatie van personen of een groep mensen. De leefsituatie kan 

worden beschouwd als een samenvatting van de welvaart en het welzijn van de bevolking.  

Het eerste onderzoeksjaar, 2004, geldt als basisjaar. De gemiddelde score voor alle Lelystedelingen in 

dat jaar was 100. In de jaren daarna lag de indexscore telkens iets hoger, om in 2012 weer op 100 te 

zijn uitgekomen. In 2019 was, de gemiddelde score voor Lelystad opnieuw 100, na twee peilingen 

waarin de waarde daar net onder bleef steken. De neerwaartse trend die eerder samen ging met de 

economische crisis lijkt daarmee tot stilstand te zijn gekomen en er lijkt nu zelfs een kentering ten goede 

ingezet te zijn. 

  

De index is ontwikkeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en in 2019 voor de achtste keer 

voor Lelystad berekend. Met behulp van de index kan bekeken worden hoe de leefsituatie van diverse 

bevolkingsgroepen zich in Lelystad ontwikkelt. Al sinds 1974 berekent het SCP de leefsituatie van 

inwoners van Nederland om daarmee (de ontwikkeling van) het individuele welzijn en de welvaart in 

Nederland te kunnen volgen.  

De index is één getal dat een indruk geeft van de leefsituatie van verschillende groepen mensen in een 

bepaald jaar. De index is berekend zodat circa tweederde van een (gehele) groep een score heeft 

tussen 15 punten onder en 15 punten boven het gemiddelde; het resterende derde deel heeft een score 

meer dan 15 punten onder of boven het gemiddeld.  

Het getal is opgebouwd uit acht domeinen: wonen, vrijetijdsactiviteiten, sociale participatie, sport, 

vakantie, consumptiegoederen, mobiliteit en gezondheid. De keuze voor deze domeinen komt voort uit 

het idee dat zij een onderdeel vormen van de ‘objectieve leefsituatie’ van inwoners en dat zij door 

(gemeentelijk) beleid beïnvloed kunnen worden. Elk domein heeft enkele meetbare indicatoren, 

waarvoor de benodigde informatie via een enquête onder de inwoners kan worden vastgesteld. Meer 

gedetailleerde uitleg over de techniek achter de berekening is te vinden in de paragraaf "Toelichting op 

de constructie van de Leefsituatie-index", welke begint op pagina 13. 

De domeinen en de indicatoren die de basis vormen voor de leefsituatie-index bevatten  alleen ‘droge’ 

cijfers. Hoe mensen hun eigen leven waarderen is in de index niet opgenomen. De waardering van de 

eigen leefsituatie komt niet altijd overeen met de ‘objectieve’ leefsituatie. Zo zal bijvoorbeeld een goede 

leefsituatie niet door iedereen zo worden ervaren doordat de verwachtingen hoger liggen. Ook kan een 

leefsituatie die lager is dan gemiddeld juist positief worden ervaren als het tegenovergestelde het geval 

is. 

Sinds 2004 voert de gemeente Lelystad hetzelfde onderzoek onder zijn inwoners uit als het SCP. 

Lelystad kan hierdoor ook een leefsituatie-index berekenen voor zijn inwoners. 
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Conclusies 
 

De analyse van de leefsituatie-index heeft de volgende conclusies opgeleverd: 

 

• Tussen 2010 en 2014 was er sprake van een neerwaartse trend. Deze is in de periode 2017-

2019 omgebogen in een licht positieve tendens en het Lelystadse gemiddelde is terug op het 

niveau van basisjaar 2004. 

• 70-plussers, mannen met een migratieachtergrond en alleenstaanden laten allen een toename 

in leefsituatie zien t.o.v. 2017. 

• De meeste groepen Lelystedelingen scoren nu gelijk of net iets lager dan in 2004. Ten opzichte 

van 2004 scoren middelbaar opgeleiden, eenoudergezinnen en jongeren (18-30 jaar) slechter. 

• Alleenstaanden, huishoudens zonder kinderen en mannen met een migratieachtergrond scoren 

beter dan in 2004. 

• Onder 70-plussers was het aandeel met een slechte leefsituatie in alle voorgaande peilingen 

het grootst, maar dat is flink afgenomen; jongeren onder de 30 hebben wat dat betreft die positie 

overgenomen.  

• Gezondheid is een belangrijke factor binnen de leefsituatie-index: mensen met een goede 

gezondheid scoren gemiddeld gezien aanzienlijk hoger dan mensen van wie de gezondheid als 

slechter wordt omschreven.  

• Op wijkniveau zijn de (deel)wijken met de hogere indexscore veelal tevens de wijken waar die 

score door de jaren heen vrij stabiel blijft. Gebieden waar de index onder het stadsgemiddelde 

ligt, vertonen vaak ook de meeste schommelingen tussen de verschillende peilingen. Wat 

verder opvalt is de verschillen binnen wijken: zo vinden we in de Boswijk de deelwijken met de 

op één na hoogste score (Archipel/Rozengaard/Zoom/Beukenhof, index 108) en de op één na 

laagste score (Griend/Horst/Kamp/Wold, index 93).  
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Leefsituatie-index klimt uit het dal 

 

In 2019 laten de inwoners van Lelystad dezelfde score (100) zien als vijftien jaar eerder, in het basisjaar 

2004, zie tabel 1.  
 

Sinds 2004 was in eerste instantie sprake van een stijging van de leefsituatie-

index. Deze is daarna onder druk komen te staan van de economische crisis. 

Dit is zichtbaar in de daling die inzette vanaf 2012. Door een na-ijleffect neemt 

in dergelijke situaties de leefsituatie later af dan de start van de crisis en het 

herstel wordt daardoor ook pas later zichtbaar. Op dat punt is Lelystad nu 

beland met de lichte toename tussen 2017 en 2019.  

Uiteraard zijn tussen verschillende groepen inwoners van Lelystad verschillen 

op de indexscore te constateren. Hoger opgeleiden scoren bijvoorbeeld ge-

middeld duidelijk beter (107) dan laag opgeleiden (92) en Lelystedelingen met 

een Nederlandse achtergrond (101) scoren beter dan Lelystedelingen met 

een migratieachtergrond (95); zie tabel 2. In de tabel is te zien dat de hoger 

en lager opgeleiden in 2019 op hetzelfde niveau zijn als in 2004 het geval was; 

alleen de middelbaar opgeleiden zijn nog niet op dat niveau terug, hoewel ook 

deze groep de weg omhoog weer gevonden lijkt te hebben.  

 

Wanneer de positie van verschillende groepen binnen de samenleving wordt bekeken, zijn meer 

verschillen te zien. Wat om te beginnen opvalt in tabel 2 is dat de positie van vrouwen als enige groep 

iets is gedaald ten opzichte van de peiling twee jaar eerder, terwijl die van mannen juist verbeterde. 

Verder is de positie van hoger opgeleiden in deze periode stabiel gebleven, hoewel die al beduidend 

hoger is dan gemiddeld. De index voor middelbaar opgeleiden ging iets omhoog, maar vooral onder 

lager opgeleiden verbeterde de leefsituatie aanmerkelijk. Ten opzichte van basisjaar 2004 scoren mid-

delbaar opgeleiden, vrouwen en Lelystedelingen met een Nederlandse achtergrond iets slechter.  

 

 

Tabel 3 zoomt nog wat verder in op bepaalde groepen in de Lelystadse samenleving. Opvallend is dat 

de score van 70-plussers in de laatste twee jaar flink is verbeterd. Vanaf 2008 was dit de leeftijdsgroep 

met een score die telkens tenminste zes punten onder het stadsgemiddelde lag. In 2019 is een toename 

opgetreden tot 98: nog maar twee punten daaronder. Tegelijkertijd laat de situatie van de jongste groep 

(18-29 jaar) een verslechtering zien: waar deze groep meestal in de buurt van het gemiddelde uitkwam, 

is ditmaal een daling van 98 naar 96 gemeten, waarmee het de laagst scorende leeftijdsgroep is 

geworden. Verder is de situatie van eenoudergezinnen - als enige van de typen huishoudens - minder 

goed geworden ten opzichte van twee jaar eerder, terwijl alleenstaande Lelystedelingen er duidelijk op 

vooruit zijn gegaan. Ook zie we in de tabel dat de leefsituatie van allochtone vrouwen in 2019 is 

verslechterd vergeleken met 2017, waar die van mannelijke allochtonen duidelijk is verbeterd, zelfs tot 

de voor hen hoogste indexscore sinds de eerste peiling van 2004.   

  

Tabel 1. Score op de 
Leefsituatie-index  

 Lelystad 

2004 100 

2006 101 

2008 101 

2010 102 

2012 100 

2014 99 

2017 99 

2019 100 

Tabel 2. Verschillen in leefsituatie-index  

 mannen vrouwen 
Nederlandse 
achtergrond 

migratie- 
achtergrond 

hoog 
opgeleid 

middelbaar 
opgeleid 

laag 
opgeleid 

2004 101 99 102 94 107 103 92 

2006 102 100 102 95 108 103 94 

2008 101 100 102 96 107 102 93 

2010 102 102 105 95 109 103 92 

2012 101 99 101 94 107 100 90 

2014 100 99 101 93 107 99 89 

2017 100 99 101 95 107 100 89 

2019 102 98 101 95 107 101 92 
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Kenmerken goede en slechte leefsituatie 

 

Wanneer is eigenlijk sprake van een ‘slechte’ leefsituatie en wanneer is de leefsituatie ‘goed’? Het SCP 

hanteert hiervoor de volgende - arbitraire - grens: wanneer iemand lager dan 85 scoort op de 

leefsituatie-index dan is sprake van een slechte leefsituatie. Scoort iemand 115 of hoger dan is iemands 

leefsituatie goed. Zo bezien heeft Lelystad als geheel een gemiddelde leefsituatie (100). Toch scoort 

een groep mensen die in Lelystad woont duidelijk onder dit gemiddelde en heeft zelfs een slechte 

leefsituatie. In tabel 4 staat de verdeling van de score naar goed, gemiddeld en slecht. 

 

 

In de tabel is te zien dat zowel het aandeel mensen met een slechte leefsituatie als met een goede 

leefsituatie is afgenomen ten opzichte van de peiling uit 2017. Er is een verschuiving opgetreden naar 

de inwoners voor wie de situatie volgens deze methodiek gemiddeld is. Voor een op de zeven 

Lelystedelingen is de leefsituatie dus slecht, voor een op de zes is die goed en de overigen behoren tot 

de groep die als gemiddeld is gekwalificeerd.  

Leeftijd 

Iemands leeftijd, en daarmee verband houdend de levensfase waarin men zich bevindt, is mede van 

invloed op de leefsituatie. Dat komt ook tot uiting in de score op de leefsituatie-index. In de vorige 

paragraaf werd al beschreven hoe het SCP op basis van die index een indeling maakt waarbij mensen 

een goede, gemiddelde of slechte leefsituatie kunnen hebben.  

                                                      
1 De indexscores van 2004 t/m 2014 wijken in enkele gevallen af ten opzichte van de index van 2017. Dit komt doordat per 
onderzoeksjaar de index voor alle jaren opnieuw berekend wordt. De verschillen zijn afrondingsverschillen. 
2 De score van 2004 is de ‘nulmeting’. De score van het stadsgemiddelde =100 (2004).  
3 In 2004 en 2006 waren er niet voldoende respondenten van 70 jaar en ouder om een gemiddelde over te berekenen. 

Tabel 3. Indexscores naar leeftijd, type huishouden en migratieachtergrond 

 20041 2006 2008 2010 2012 2014 2017 2019 

Gemiddelde Lelystad2 100 101 101 102 100 99 99 100 

18-29 jaar 101 100 101 101 98 97 98 96 

30-39 jaar 103 103 102 104 101 102 101 101 

40-54 jaar 102 103 102 104 101 101 102 102 

55 – 69 jaar 97 100 99 101 100 100 100 100 

70+3 - - 93 95 92 94 93 98 

Alleenstaanden 88 89 89 91 89 88 88 92 

Huishouden zonder kinderen 100 103 103 104 102 102 102 103 

Gezin met kinderen 104 105 106 106 104 104 104 105 

Eenoudergezin 94 92 94 94 92 89 92 89 

Man met NL achtergrond 103 104 102 105 102 101 101 102 

Vrouw met NL achtergrond 100 101 101 104 100 100 100 99 

Man met migratieachtergrond 95 95 96 95 95 95 93 98 

Vrouw met migratieachtergrond 94 95 95 96 92 92 96 93 

Tabel 4. Verdeling van de leefsituatiescore in drie groepen 

 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2017 2019 

 %        

Goed 12 16 16 19 14 15 17 14 

Gemiddeld  72 70 68 67 68 67 66 70 

Slecht 16 15 16 14 18 19 18 16 

Totaal  100 100 100 100 100 100 100 100 
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In grafiek 1a is voor een vijftal leeftijdscategorieën weergegeven welk aandeel per categorie de 

kwalificatie slechte leefsituatie heeft.  

De groep 40- tot 54-jarigen is door de jaren heen het meest stabiel gebleven en is de afgelopen vier 

peilingen de groep gebleken met het kleinste aandeel: 11%. Maar wat toch het meest opvalt is de forse 

daling van het aantal 70-plussers met een slechte leefsituatie. Had deze leeftijdscategorie eerder 

steevast ruimschoots het grootste aandeel, dat is in twee jaar tijd met een derde afgenomen tot 21%. 

Daarmee is het voor het eerst niet meer de - in negatieve zin - lijstaanvoerder, want dat stokje is 

overgenomen door de jongste leeftijdscategorie. Scoorden deze 18- tot 29-jarigen in de voorgaande 

peiling nog beneden het Lelystadse gemiddelde, in 2019 zitten ze daar ruim boven.  

 

 

Onder Lelystedelingen met een goede leefsituatie waren eerder altijd relatief weinig 70-plussers te 

vinden (zie grafiek 1b), maar in 2019 ligt hun score op dit punt niet veel meer onder het stadsgemiddelde. 

Verder is vooral bij de jongste leeftijdsgroep een neerwaartse trend zichtbaar: in 2019 behoort minder 

dan 5% tot de Lelystedelingen met een goede leefsituatie. Dat betekent natuurlijk niet dat deze groep 

in een kansloze situatie zit, want aangezien ze zich nog aan het begin van hun carrière bevinden, ligt 

voor veel van hen de weg open om hun leefsituatie positief te veranderen. Maar het is desondanks 

opvallend dat enerzijds het aandeel in deze groep met een slechte leefsituatie in de afgelopen twee jaar 

duidelijk is toegenomen en anderzijds het aandeel met een goede leefsituatie duidelijk is afgenomen. 

Daarnaast is in grafiek 1b zichtbaar dat de groep van de dertigers, die eerder vrij dicht rond het 

Lelystadse gemiddelde scoorde, daar nu duidelijk onder is gedoken.   
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Grafiek 1a. Aandeel inwoners met slechte leefsituatie, naar leeftijd

* In 2004 en 2006 waren er onvoldoende respondenten van 70 jaar en ouder met een slechte leefsituatie 
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Grafiek 1b. Aandeel inwoners met goede leefsituatie, naar leeftijd

* In 2004 en 2006 waren er onvoldoende respondenten van 70 jaar en ouder met een goede leefsituatie



6 De Lelystadse leefsituatie-index 2019 

Herkomst 

 

Een duidelijk verschil in de scores op de leefsituatie-index is zichtbaar als wordt gekeken naar herkomst 

van de inwoners. Dan blijkt de situatie voor inwoners met een migratieachtergrond duidelijk minder 

gunstig (95) dan voor Lelystedelingen zonder migratieachtergrond (101), hierna verder voor het gemak 

aangeduid met respectievelijk allochtonen en autochtonen. Overigens vallen beide groepen daarmee 

ruim binnen de bandbreedte van een gemiddelde leefsituatie.  

 

Tot 2010 nam voor de verschillende herkomstgroepen in de stad het aandeel met een goede leefsituatie 

steeds toe. Vooral in 2012 was dat aandeel, mede als gevolg van de crisis, flink gedaald. In de beide 

peilingen daarna was weer een lichte stijging te zien. 

Voor 2019 valt in figuur 2a op dat het aandeel mensen met een goede leefsituatie voor allochtonen en 

autochtonen in belangrijke mate dichter bij elkaar is komen te liggen. 

 

Het aandeel Lelystedelingen met een slechte leefsituatie is onder allochtone Lelystedelingen bijna 

tweemaal zo groot (26%) als onder autochtonen (14%). Sinds de peiling van 2012 bestaat dit verschil 

ongeveer op dit niveau, daarvoor schommelde het wat meer. Voor een belangrijk deel heeft dit te maken 

met de volgende kenmerken: allochtonen hebben vaak een lager inkomen, lagere opleiding en wonen 

in goedkopere woningen. Ten opzichte van de peiling van 2017 is de situatie nauwelijks veranderd 

(grafiek 2b).  
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Opleiding 

 

Een goede indicator voor de mate waarin verschillende lagen van de bevolking als 'kwetsbaar' kunnen 

worden bestempeld is het opleidingsniveau van de inwoners. Het aandeel hoger opgeleiden dat 

gerekend mag worden tot de groep met een goede leefsituatie was, als gevolg van de economische 

crisis sterk afgenomen tussen 2010 en 2012.  

 

Zoals in grafiek 3a te zien is, was na deze daling in eerste instantie sprake van een geleidelijk herstel, 

maar is dit percentage in 2019 weer gedaald. Met 23% hoger opgeleiden met een goede leefsituatie is 

het laagste niveau bereikt sinds de eerste peiling uit 2004. Onder inwoners met een middelbare 

opleiding is de situatie sinds 2012 vrij stabiel te noemen. Het aandeel laag opgeleide Lelystedelingen 

met een goede leefsituatie is al vele jaren lang nauwelijks aan verandering onderhevig.  

Het aandeel Lelystedelingen met een lage opleiding en een slechte leefsituatie ligt in 2019 op 32%. Dat 

is duidelijk lager dan in de drie voorgaande peilingen (2012, 2014 en 2017), toen het tussen 37% en 

39% was, en is daarmee weer ongeveer terug op het niveau van 2010. Het aandeel hoger opgeleiden 

met een slechte leefsituatie is ten opzichte van 2017 met één procentpunt gestegen, maar dit aandeel 

schommelt sinds de eerste peiling in 2004 rond de 5%, zie grafiek 3b. 

 

Gezondheid, geluk en leefsituatie 

 

Er is een belangrijke samenhang te constateren tussen iemands gezondheid en zijn of haar leefsituatie. 

Lelystedelingen die hun eigen gezondheid als uitstekend of zeer goed beoordelen hebben in 2019 

gemiddeld een indexscore van 107 (zie tabel 5). Dit beeld is vrijwel onveranderd sinds 20064. Mensen 

met een naar eigen oordeel goede gezondheid hebben een gemiddelde score op de index die gelijk is 

aan het Lelystads gemiddelde (100). Maar voor mensen met een matige of slechte gezondheid ligt de 

score met 90 beduidend lager, al is voor deze groep de uitkomst wel verbeterd ten opzichte van 2017.  

  

                                                      
4 In 2004 werd nog niet gevraagd naar de beleving van de eigen gezondheid 
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Tabel 5. Leefsituatie naar gezondheidsbeleving 

gezondheid 2006 2008 2010 2012 2014 2017 2019 

Uitstekend of zeer 
goed 

107 105 108 106 106 107 107 

Goed 101 102 102 102 101 101 100 

Matig of slecht 90 89 88 89 86 86 90 

Totaal 101 101 102 100 99 99 100 

 

In grafiek 4 is dit oordeel over de eigen gezondheid gekoppeld aan de SCP-indeling voor een goede, 

gemiddelde of slechte leefsituatie. Wat het meest in het oog springt is dat, van de inwoners die zeggen 

dat ze in een matige of slechte gezondheidssituatie verkeren, ongeveer een derde - mede onder invloed 

daarvan - een slechte leefsituatie heeft, d.w.z. met een indexscore lager dan 85. Voor een kwart van de 

Lelystedelingen met een zeer goede of zelfs uitstekende gezondheid geldt dat zij ook een goede 

leefsituatie kennen, dus een indexscore van 115 of meer. 

 

   

In het begin van deze rapportage werd er al op gewezen dat het bij de leefsituatie-index gaat om een 

objectieve score op basis van een reeks gegevens, zonder rekening te houden met de het oordeel dat 

men zelf over zijn of haar leven heeft. Die waardering van de eigen leefsituatie hoeft niet overeen te 

komen met de objectieve meting. In grafiek 5 is zichtbaar gemaakt dat er wel een duidelijk verband is. 

In de enquête werd de vraag gesteld: "In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?" en Lelyste-

delingen die daarop "erg gelukkig" antwoordden, scoren ook ruim boven het stadsgemiddelde (100). 

Inwoners die vinden dat ze "ongelukkig" of zelfs "erg ongelukkig" zijn, vallen met een gemiddelde score 

van 83 binnen de groep die wordt beschouwd als mensen met een slechte leefsituatie.  

 

 

  

106

102

91

83

"erg gelukkig"

"gelukkig"

"niet gelukkig, niet ongelukkig"

"ongelukkig" of "erg ongelukkig"

Grafiek 5. Gemiddelde indexscore in relatie tot de mate waarin men 
zichzelf (on)gelukkig voelt

7

14

34

69

73

63

24

13

3

0% 100%

"uitstekend" of "zeer goed"

"goed"

"matig" of "slecht"

Grafiek 4. Relatie tussen oordeel over eigen gezondheid en leefsituatie

slechte leefsituatie gemiddelde leefsituatie goede leefsituatie

Oordeel eigen gezondheid



9 De Lelystadse leefsituatie-index 2019 

Leefsituatie naar deelwijk 

 

Bepaalde groepen in de samenleving concentreren zich vaak in bepaalde delen van de stad. Er zijn 

buurten met een relatief groot aandeel goedkopere (sociale) huurwoningen en buurten met relatief 

veel duurdere koopwoningen. De leefsituatie-index per (deel)wijk is daardoor ook een belangrijke 

indicator voor de sterkte of zwakte van de bevolking in die gebieden. Hoe de leefsituatie geografisch is 

verdeeld is te zien in figuur 1. 

 

 

 

 

 

Van de deelwijken scoren in 2019 Waterwijk (93), Griend/Horst Kamp/Wold (93), Kempenaar/ Kogge 

(94) en Lelycentre/Zuiderzeewijk (94) het laagst. De vier sterkste deelwijken zijn Landerijen (109), 

Archipel/Rozengaard/Zoom/Beukenhof (108), Boeier, Karveel, Golfpark, Kust (107) en Haven Rest 

incl. Noordersluis (106).  
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In grafiek 6a is te zien hoe de leefsituatiescore zich in deze wijken vanaf 2004 heeft ontwikkeld.  

 

 

 

 

Grafiek 6b geeft de vier deelwijken weer waar, sinds de eerste peiling van 2004, de grootste verschillen 

zijn opgetreden en de vier waar die verschillen het kleinst waren. De vier deelwijken met de kleinste 

verschillen door de tijd heen, zijn tevens degenen die in 2019 het hoogste scoren. Dit zijn klaarblijkelijk 

delen van de stad met een stabiele, hoge leefsituatiescore. Verder is het opvallend dat de wijk Lelystad 

Haven blijkbaar twee gezichten heeft: deelwijk Haven Rest behoort tot de meest stabiele deelwijken van 

de stad, waar Haven Oud juist tot de deelwijken behoort met de grootste schommelingen. 

Laatstgenoemde deelwijk had bijvoorbeeld in 2008 vrijwel dezelfde indexscore als geheel Lelystad, zat 

daar zes jaar later 5½ punt onder en is in 2019 weer vrijwel terug op het stadsgemiddelde.  

 

 

  

85

90

95

100

105

110

115

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2017 2019

Grafiek 6b. Ontwikkeling leefsituatie-index in de deelwijken met 
de kleinsteen grootste verschillen tussen 2004 en 2019
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Grafiek 6a. Ontwikkeling leefsituatie in de vier sterkste en de vier 
zwakste wijken uit 2019
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In tabel 6 zijn de resultaten opgenomen voor alle onderscheiden deelwijken. 

  

Tabel 6. Leefsituatie naar deelwijk 

wijk deelwijk 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2017 2019 

Zuiderzeewijk Lelycentre/Zuiderzeew. 91 91 93 89 91 90 90 94 

Atol 

Centrum-Noord/  

Atol-West 
96 96 95 96 94 97 94 96 

Atol-Oost/ 
Oostrandpark 

105 106 108 109 104 108 107 104 

Boswijk 

Archipel/ Rozengaard/ 
Zoom/ Beukenhof 

109 109 109 111 108 108 109 108 

Griend/ Horst/ 

 Kamp/ Wold 
96 98 97 97 98 95 96 93 

Waterwijk 
Waterwijk 94 96 92 94 91 89 95 93 

Landerijen 109 109 111 111 110 108 110 109 

De Bolder/ 
Schepenwijk 

Kempenaar/ Kogge 94 93 93 97 92 92 93 94 

Gondel/ Schouw 98 96 100 100 98 98 95 100 

Kustwijk 

Boeier/ Karveel/ 
Golfpark/ Kust 

107 107 108 109 107 106 108 107 

Jol/ Galjoen/ Punter 96 98 97 101 96 98 96 97 

Havendiep 

Botter/ Centrum-Zuid/ 
Schoener/ Tjalk 

96 98 98 100 97 96 95 98 

Landstrekenwijk 109 111 111 110 107 108 107 106 

Lelystad 
Haven 

Haven Oud 98 97 100 99 98 94 98 100 

Haven Rest  

(incl. Noordersluis) 
107 108 107 109 105 107 106 106 
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Toelichting op de constructie van de Leefsituatie-index 
 

Theorie van leefsituatie en index 

Het SCP beschrijft het sociale domein aan de hand van een model waarin vijf sferen worden onder-

scheiden. In figuur 1 is het model schematisch met vijf ballonnen weergegeven.  

 

Figuur 1: Sociale domein 

 

Centraal staat de verbetering van de leefsituatie van de burger - oftewel de kwaliteit van zijn bestaan. 

Het model gaat uit van een causale relatie tussen individuele hulpbronnen (zoals onderwijs, arbeid en 

inkomen) en deze leefsituatie: hoe meer hulpbronnen een persoon bezit, hoe groter de kans op een 

betere leefsituatie. De overheid oefent met haar beleid zowel indirect invloed uit op de beschikbaarheid 

van deze bronnen als meer direct op de leefsituatie zelf. De sociale en fysieke omgeving5 behelzen 

eveneens belangrijke condities voor de leefsituatie van de individuele burger.  

 

Naast de meer objectieve situatie waarin iemand verkeert – gevat in deze drie sferen – is de subjectieve 

waardering die iemand heeft voor (onderdelen van) zijn leefsituatie en de mate waarin hij meer of minder 

gelukkig is. Een relatief goede situatie zal niet altijd als zodanig worden herkend, bijvoorbeeld omdat de 

verwachtingen hoger liggen. Al deze elementen vormen samen het sociale model dat als denkkader ten 

grondslag ligt aan de leefsituatie-index.  

 

Vanuit de gedachte om inzicht in de leefsituatie als geheel te verkrijgen op een geïntegreerde, samen-

vattende manier ontwikkelt het Sociaal Cultureel Planbureau al sinds 1974 een instrument: de leefsitu-

atie-index. Een belangrijke stap in het ontwikkelen van de leefsituatie-index was het bepalen van de 

domeinen die opgenomen moesten worden onder het brede, kapstokbegrip leefsituatie. Een belangrijk 

uitgangspunt was dat de hoofdtaak van het SCP er uit bestaat beleidsaanbevelingen te geven aan de 

overheid. Om deze reden werden domeinen geselecteerd die, min of meer, door overheidsbeleid beïn-

vloed kunnen worden. Daarna werden binnen deze domeinen de indicatoren bepaald, evenals de 

variabelen waaruit indicatoren bestaan. In tabel 7 is een overzicht gegeven van deze domeinen en 

indicatoren. 

  

                                                      
5 Onder de sociale omgeving wordt hier de mate van maatschappelijke participatie en de beleving van sociale contacten 
bedoeld. Onder de fysieke omgeving wordt hier de woning en woonomgeving bedoeld. 
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Volgens het SCP geven deze indicatoren samen een geobjectiveerde beschrijving van de leefsituatie. 

Bewust wordt gekozen voor de term ‘geobjectiveerd’ en niet van ‘objectief’ omdat er uiteraard een nor-

matief, en daarmee ook subjectief, element zit in het kiezen en operationaliseren van de indicatoren die 

gebruikt worden (SCP, 2005b). 

 

Vervolgens komt de vraag op welke manier de verschillende domeinen en indicatoren tot één enkele 

index kunnen worden gereduceerd. Om economische indicatoren te vergelijken en op te tellen kunnen 

geldeenheden worden gebruikt, bij sociale indicatoren ontbreekt echter een dergelijke eenheid. Net zo 

min als er een algemene theorie voorhanden is om het relatieve belang van de domeinen en indicatoren 

te wegen, is er geen breed gedragen theorie om de indicatoren tot één index te combineren. Omdat er 

geen externe criteria zijn waarop het ‘gewicht’ van de indicatoren kan worden gebaseerd, heeft het SCP 

gekozen voor een pragmatische oplossing. Als uitgangspunt werd genomen dat de indicatoren allemaal 

betrekking hebben op eenzelfde dimensie, namelijk de leefsituatie, en dat ze daar een positieve of 

negatieve bijdrage aan leveren. Bovendien zou de index cumulatie-effecten moeten laten zien: iemand 

die op vier domeinen achterstand heeft zou op de index slechter moeten scoren dan iemand die op 

twee domeinen achterstand heeft. Tot slot was een uitgangspunt dat de index op individueel niveau 

berekend zou moeten kunnen worden, omdat het SCP niet alleen de ontwikkeling van Nederland als 

geheel wilde bekijken, maar ook voor verschillende sociale groepen in de samenleving.  

Techniek 

De index wordt vervolgens met behulp van statistische technieken gegenereerd, op basis van de wis-

kundige samenhang tussen indicatoren in de acht domeinen (SCP, 2005b p.3). Kort samengevat: de 

zwaarte van de verschillende indicatoren binnen de index wordt niet theoretisch vastgesteld, maar 

achteraf door de waargenomen samenhangen in de verzamelde gegevens.  

 

De leefsituatie-index 2019 is een geaggregeerd cijfer gebaseerd op de scores van 15.884 individuen op 

deze indicatoren. Dit zijn alle respondenten uit de 8 jaren dat er een leefsituatieonderzoek is gehouden. 

Simpel gesteld wordt per domein gekeken hoe de antwoordpatronen in hun onderlinge samenhang 

kunnen worden geclusterd. Daarbij is gebruik gemaakt van niet-lineaire canonische correlatieanalyse; 

met behulp van het SPSS programma ‘OVERALS’. De eerste dimensie van deze OVERALS oplossing 

levert de basismeetlat om de leefsituatie te beschrijven. Het gemiddelde en de standaardafwijking 

worden herschaald tot respectievelijk 100 en 15 in het basisjaar. Als basisjaar voor Lelystad geldt 2004 

(nulmeting). Dit programma berekent bovendien de gewichten voor de afzonderlijke indicatoren door de 

som van de itemtotaal correlaties te maximeren. De domeinen worden niet alleen theoretisch, maar ook 

in het programma onderscheiden door ze van tevoren op te geven. Hierdoor wordt voorkomen dat 

domeinen met meer indicatoren dan andere domeinen de dimensies gaan overheersen. Bovendien 

Tabel 7: Domeinen en indicatoren 

Domeinen (8) Indicatoren binnen elk domein 

Wonen 

⬧ Eigenaar of huurder 
⬧ Woningtype 
⬧ Aantal kamers 
⬧ Oppervlakte woonkamer 

Gezondheid 
⬧ Belemmering dagelijkse bezigheden 
⬧ Belemmering vrijetijdsbesteding 

Consumptiegoederen 
⬧ Aantal huishoudelijke artikelen 
⬧ Aantal hobby artikelen 

Vrijetijdsactiviteiten 
⬧ Aantal hobby’s 
⬧ Aantal sociaal-culturele activiteiten 
⬧ Lidmaatschap van organisaties 

Mobiliteit 
⬧ Autobezit 
⬧ Bezit abonnement OV-kaart 

Sociale participatie 
⬧ Vrijwilligerswerk 
⬧ Sociaal isolement 

Sport  
⬧ Aantal keer sporten per week 
⬧ Aantal verschillende sporten 

Vakantie 
⬧ Op vakantie afgelopen jaar 
⬧ Naar het buitenland op vakantie  
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zorgt de berekening hierdoor dat de samengestelde index een cumulatie oftewel optelling is van de 

afzonderlijke domeinen. In een later stadium van analyseren is het dan mogelijk om ook te kijken naar 

indexscores voor de afzonderlijke domeinen. Dat komt omdat elke indicator (en zelfs elke 

antwoordcategorie binnen de indicatoren) herschaald en gewogen wordt. Het komt er in het kort op neer 

dat de indexscore per domein verkregen wordt door de gewogen categoriescores op te tellen. In feite is 

de totale indexscore een optelling van de domeinscores.  

Beknopte onderzoeksverantwoording (OZV) 

Het veldwerk voor het onderzoek ‘Leefsituatie’ heeft in januari en februari 2019 plaatsgevonden. Het 

onderzoek is uitgevoerd onder leden van het LelyStadsPanel en aangevuld met een aselecte steekproef 

van 3.000 inwoners. De vragenlijst over de leefsituatie is in totaal door 1.927 personen beantwoord. De 

respons onder LelyStadsPanelleden was 70% en onder een aanvullende steekproef 33%.  

Op basis van achtergrondgegevens is een groep van 701 mensen aangewezen die behoren tot de 

groep die meestal slecht respondeert.. Bij deze mensen is iemand aan de deur gekomen om de 

vragenlijst in ontvangst te nemen. 

De weging in de rapportage over de Leefsituatie is gebaseerd op geslacht (m/v), leeftijd (4 leeftijds-

groepen), en 5 woningklassen (op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van het postcodegebied). Op 

basis van deze drie kenmerken zijn de respondenten ‘herwogen’, om te zorgen dat alle (2 x 4 x 5 = 40) 

bevolkingsgroepen evenredig zijn vertegenwoordigd.  

 

 


