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Bijlage I 
In deze bijlage worden een aantal begrippen op alfabetische volgorde uitgelegd en waar nodig in 

context gezet.  

Briefadreshouder 

Dak- en thuislozen kunnen in principe bij een van twee voorzieningen in Groningen een briefadres 

krijgen: Kostersgang (locatie van het Leger des Heils) voor mensen met een achternaam beginnend 

met A tot en met K, en Open Hof voor de achternamen L tot en met Z (Stichting van de Straat, 2010). 

Wanneer deze locaties hun maximumaantal briefadressen hebben bereikt, of als er om de een of 

andere reden een uitzondering gemaakt wordt, kan een briefadres verkregen worden bij het Twaalfde 

Huis of Stichting Huis.  

Een briefadres is nodig om een bijstandsuitkering (zgn. ‘zwerversuitkering’) aan te kunnen 

vragen. Voordat iemand een briefadres toegewezen krijgt wordt nagegaan of deze persoon 

daadwerkelijk dak- of thuisloos is, en of diegene niet al briefadreshouder is. Briefadreshouders moeten 

minimaal eens per twee weken hun post komen halen. Doen zij dit niet dan volgt uitschrijving als 

briefadreshouder en vervalt het recht op een uitkering.  

Registratie  

Mensen die gebruik willen maken van voorzieningen voor dak- en thuislozen, zoals de dag- en 

nachtopvang, moeten zich laten registreren. Veelal vindt bij een eerste bezoek aan de opvang een 

intakegesprek plaats (of wordt deze zo spoedig mogelijk ingepland). In dit gesprek wordt gevraagd 

naar de woonsituatie, eventuele inkomstenbron(nen) en de wensen met betrekking tot hulpverlening. 

Vallen zij in de doelgroep van de voorziening (i.e. zij zijn dak- of thuisloos), dan krijgen zij een 

persoonlijk toegangspasje waarmee zij die specifieke locatie.  

Dak- en thuislozen in Groningen kunnen zich bij meerdere voorzieningen laten registreren, 

waarmee zij registraties bij verschillende voorzieningen kunnen hebben. Iedere voorziening heeft een 

eigen registratiesysteem en -bestand, dat bij tijden door een medewerker van de gemeente opgehaald 

wordt voor de statistieken van dak- en thuislozen. Geregistreerde dak- en thuislozen zijn dus bekend 

bij de gemeente. In de cijfers van de gemeente Groningen worden meerdere registraties van dezelfde 

persoon niet allemaal meegenomen: het gaat in deze cijfers om unieke personen. Ook dak- en 

thuislozen die bekend zijn bij de politie, zoals buitenslapers, worden in de gemeentelijke statistieken 

opgenomen. Vermoedelijk is de werkelijke groep vele malen groter; niet iedereen zal immers een 

opvang bezoeken, of is bekend als ‘buitenslaper’. 

‘Soorten’ dak- en thuisloosheid 

Dak- en thuisloosheid is een overkoepelende term die een veelvoud aan begrippen omvat. Een aantal 

behoeven toelichting. Bankslapers zijn mensen die bij familie, vrienden of andere bekenden in huis 

overnachten. Dit verblijf is vaak van korte duur waarna een andere slaapplek gezocht wordt; 
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bankslapen is een nomadische zwerfstijl. Buitenslapers overnachten op openbare plekken zoals 

parken, treinstations en viaducten. Zij slapen in de openlucht, tent of zelfgemaakte hut.  

Daarnaast zijn er nog economisch (ook wel zelfredzame) dak- en thuislozen. Dit is geen 

zwerfstijl maar een term die mensen aanduidt die vaak door baanverlies of een scheiding dak- of 

thuisloos zijn geworden (Diekman, 2019). Deze mensen hebben veelal geen psychiatrische 

problematiek of verslavingen, en maken gebruik van maatschappelijke opvangvoorzieningen of zijn 

bankslapers.  

N.B.: in de praktijk worden verschillende zwerfstijlen door elkaar gehanteerd, zo zullen 

bankslapers af en toe in de opvang overnachten, en soms misschien buiten moeten slapen. Deze stijlen 

zijn dus fluïde.   
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Bijlage II 
De datasets zijn geprepareerd voor analyses. De variabelen voor de acceptatie van de sociale identiteit 

en de tevredenheid met de sociale relaties hebben naast een ‘gewone’ variant ook een gecentreerde; dit 

is nodig omdat de PROCESS macro alleen de optie kent om een interactieterm te maken van twee 

ongecentreerde of twee gecentreerde variabelen, niet van één gecentreerde (continue) en één 

ongecentreerde (dummy) variabele. De interactietermen worden door de PROCESS macro 

automatisch gemaakt. 

2.1 Dak- en thuislozen 

2.1.1 Datapreparatie  

Allereerst zijn alle dak- en thuisloze respondenten voorzien van een ID-nummer, zodat zij 

gemakkelijker te onderscheiden zijn.  

COMPUTE ID=$CASENUM. 

EXECUTE. 

 

Vervolgens is gesorteerd op leeftijd zodat de respondenten die aangaven minderjarig te zijn 

verwijderd kunnen worden.  

SORT CASES BY Leeftijd (A).  

 

Er zijn twee respondenten verwijderd: ID 3 en 10. ID 3 is verwijderd omdat hij zei 15 jaar oud 

te zijn, ID 10 omdat zij aangaf 10 jaar oud te zijn. Hoewel deze respondenten niet minderjarig zijn, 

omdat er alleen volwassenen meegedaan hebben, zijn zij verwijderd omdat vermoed wordt dat zij hun 

leeftijd bij wijze van grap in gevuld hebben. Het is niet na te gaan of zij de rest van de vragenlijst wel 

serieus ingevuld hebben.  

SORT CASES BY ID (A).  

 

De verdeling van de originele variabelen is bekeken. Daarnaast is de locatie van afname van de 

vragenlijsten meegenomen om te bepalen waar de meeste vragenlijsten afgenomen zijn.  

FREQUENCIES VARIABLES=Groepnummer geslacht Leeftijd maanddakloos opleiding 

HAPPYINDEX MANSA_6 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW 

KURTOSIS SEKURT 

  /HISTOGRAM 

  /ORDER=ANALYSIS. 
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Statistics 

 

1= ommelanden, 

2= nachtopvang, 

3=op straat, 

4=heemskerk, 

5=jeugd 

1= 

man, 

2= 

vrouw Leeftijd 

in 

maanden 

1= lagere 

school  t/m 5 

universiteit 6= 

anders 

0= niet 

happy, 

10= very 

happy 

Mansa item 

6 (1= kan 

niet slechter, 

7= kan niet 

beter) 

N Valid 140 140 135 138 139 139 138 

Missing 0 0 5 2 1 1 2 

Mean 2,47 1,09 45,63 42,53 2,28 5,92 4,43 

Median 3,00 1,00 48,00 14,50 2,00 6,00 5,00 

Mode 3 1 40 1 2 7 4 

Std. Deviation 1,141 ,281 13,724 62,168 1,192 2,082 1,552 

Skewness ,293 2,992 -,225 2,295 ,143 -,485 -,400 

Std. Error of 

Skewness 

,205 ,205 ,209 ,206 ,206 ,206 ,206 

Kurtosis -,211 7,052 -,667 5,419 ,146 ,537 -,679 

Std. Error of 

Kurtosis 

,407 ,407 ,414 ,410 ,408 ,408 ,410 

Minimum 1 1 19 0 0 0 1 

Maximum 5 2 79 304 5 10 7 

Percentiles 25 1,00 1,00 36,00 4,75 2,00 5,00 4,00 

50 3,00 1,00 48,00 14,50 2,00 6,00 5,00 

75 3,00 1,00 56,00 55,25 3,00 7,00 6,00 

  

Hieronder is te zien dat de helft van de dak- en thuislozen op straat benaderd zijn (N=73), en 

ongeveer een derde van de respondenten is geïnterviewd bij een langdurige opvanginstelling voor 

jongeren (N=11) of voor niet-jongere thuislozen (N=40).  

1= ommelanden, 2= nachtopvang, 3=op straat, 4=heemskerk, 

5=jeugd 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ommelanden 40 28,6 28,6 28,6 

nachtopvang 16 11,4 11,4 40,0 

op straat 73 52,1 52,1 92,1 

jeugd 11 7,9 7,9 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

2.1.2 Duur dak- en thuisloosheid 

Voor de operationalisatie van de duur van dak- en thuisloosheid is gebruik gemaakt van het item 

maanddakloos. Respondenten die twaalf maanden of korter dak- of thuisloos zijn, zijn gecodeerd als 
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de referentiegroep 1 ‘recentelijk DT’, respondenten die 13 maanden of langer dak- of thuisloos zijn 

gecodeerd als referentiegroep 0 ‘langdurig DT’. De verdeling van de respondenten over beide groepen 

is redelijk gelijkmatig.  

In de additionele analyses van Hypothese 2 en Hypothese 3 is naast de dichotome variabele 

voor de duur van dak- en thuisloosheid ook gebruik gemaakt van de schaalvariabele maanddakloos. 

De verdeling van deze variabele wordt hieronder weergegeven.  

 
 
RECODE maanddakloos (Lowest thru 12=1) (13 thru Highest=0) (ELSE=SYSMIS) 

INTO DuurDT_d. 

VARIABLE LABELS  DuurDT_d 'Duur dakloosheid (in maanden)'. 

EXECUTE. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=DuurDT_d 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW 

KURTOSIS SEKURT 

  /HISTOGRAM 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Duur dakloosheid 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Recentelijk DT 73 52,1 52,9 52,9 

Langdurig DT 65 46,4 47,1 100,0 

Total 138 98,6 100,0  

Missing System 2 1,4   

Total 140 100,0   
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2.1.3 Geluk 

Voor het geluk is gebruik gemaakt van het item HAPPYINDEX. De codering van de missings is van 

‘999’ omgezet naar ‘systemmissing’, de rest is gelijk gebleven. De nieuwe variabele heeft voor het 

gemak de naam Geluk gekregen. 

RECODE HAPPYINDEX (0=0) (1=1) (2=2) (3=3) (4=4) (5=5) (6=6) (7=7) (8=8) 

(9=9) (10=10) (ELSE=SYSMIS) 

    INTO Geluk. 

VARIABLE LABELS  Geluk 'Voelt u zich in het algemeen gelukkig?'. 

EXECUTE. 

 

De verdeling van de variabele volgt geen normale verdeling, zoals te zien in de tabel bij 2.1.1. 

Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat mensen geneigd zijn om aan te geven dat zij relatief gelukkig 

zijn met hun leven (Carlsson & Kataria, 2018), en dat Nederlanders überhaupt relatief hoog scoren op 

geluk (Veenhoven, 2019). Daarom wordt de afwijking van de normale verdeling geaccepteerd. Dit zal 

kort besproken worden bij de assumptietoetsing.  

2.1.4 Acceptatie sociale identiteit 

In de vragenlijst zijn elf stellingen opgenomen die te maken hebben met rouwverwerking en sociale 

identiteit. Alle elf zijn geanalyseerd met een PCA, met als doel het vormen van één variabele voor 

acceptatie van de sociale identiteit. Deze elf stellingen zijn: ‘1. Ik voelde een zeer sterk verlangen naar 

mijn leven voordat ik dakloos werd’, ‘2. Ik voelde verwarring over mijn rol in het leven of een 

verminderd gevoel van eigenwaarde’, ‘3. Ik had moeite om mijn dakloosheid te aanvaarden’, ‘4. Ik 

vermeed plaatsen, voorwerpen of gedachten die mij eraan herinneren dat ik dakloos ben’, ‘5. Ik had 

moeite om mensen te vertrouwen’, ‘6. Ik voelde me bitter gestemd of boos over mijn dakloosheid’, ‘7. 

Ik had moeite om door te gaan met mijn leven (bijvoorbeeld door nieuwe vrienden te maken, nieuwe 

interesses te ontwikkelen)’, ‘8. Ik voelde mij verdoofd’, ‘9. Ik vond mijn leven leeg en zonder 

betekenis als dakloze’, ‘10. Ik voelde mij geschokt of verbijsterd over mijn dakloosheid’, en ‘11. Ik 

merkte dat mijn functioneren (bijvoorbeeld in mijn werk, mijn privéleven en sociale leven) ernstig is 

verslechterd als gevolge van mijn dakloosheid’. De antwoordmogelijkheden bij iedere stelling waren 

‘1 nooit’, ‘2 zelden’, ‘3 soms’, ‘4 vaak’ en ‘5 altijd’. 

FACTOR 

  /VARIABLES TGI_SR_1 TGI_SR_2 TGI_SR_3 TGI_SR_4 TGI_SR_5 TGI_SR_6 TGI_SR_7 

TGI_SR_8 TGI_SR_9 

    TGI_SR_10 TGI_SR_11 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS TGI_SR_1 TGI_SR_2 TGI_SR_3 TGI_SR_4 TGI_SR_5 TGI_SR_6 TGI_SR_7 

TGI_SR_8 TGI_SR_9 

    TGI_SR_10 TGI_SR_11 

  /PRINT UNIVARIATE INITIAL CORRELATION SIG EXTRACTION 

  /FORMAT SORT BLANK(.30) 

  /PLOT EIGEN ROTATION 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /ROTATION NOROTATE 

  /METHOD=CORRELATION. 
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- - - - - - - - - - -   F A C T O R   A N A L Y S I S   - - - - - - - - - - 

 

Correlation Matrix 

 

TGI_S

R item 

1  

TGI_S

R item 

2  

TGI_S

R item 

3 

TGI_S

R item 

4  

TGI_S

R item 

5  

TGI_S

R item 

6  

TGI_S

R item 

7  

TGI_S

R item 

8  

TGI_S

R item 

9  

TGI_S

R item 

10  

TGI_S

R item 

11  

Correlati

on 

TGI_S

R item 

1  

1,000 ,280 ,125 ,221 ,123 ,271 ,198 ,124 ,116 ,088 ,202 

TGI_S

R item 

2  

,280 1,000 ,502 ,315 ,285 ,373 ,469 ,256 ,548 ,367 ,349 

TGI_S

R item 

3  

,125 ,502 1,000 ,415 ,157 ,356 ,389 ,154 ,519 ,588 ,412 

TGI_S

R item 

4  

,221 ,315 ,415 1,000 -,006 ,228 ,375 ,094 ,327 ,312 ,469 

TGI_S

R item 

5  

,123 ,285 ,157 -,006 1,000 ,331 ,138 ,316 ,229 ,246 ,212 

TGI_S

R item 

6  

,271 ,373 ,356 ,228 ,331 1,000 ,355 ,301 ,370 ,467 ,354 

TGI_S

R item 

7  

,198 ,469 ,389 ,375 ,138 ,355 1,000 ,333 ,624 ,387 ,431 

TGI_S

R item 

8  

,124 ,256 ,154 ,094 ,316 ,301 ,333 1,000 ,292 ,245 ,191 

TGI_S

R item 

9  

,116 ,548 ,519 ,327 ,229 ,370 ,624 ,292 1,000 ,546 ,478 

TGI_S

R item 

10  

,088 ,367 ,588 ,312 ,246 ,467 ,387 ,245 ,546 1,000 ,507 

TGI_S

R item 

11  

,202 ,349 ,412 ,469 ,212 ,354 ,431 ,191 ,478 ,507 1,000 

 

Er zijn geen items die zeer sterk met elkaar correleren; de hoogste correlatie is tussen TGI_SR_7 

(‘Ik had moeite om door te gaan met mijn leven (bijvoorbeeld door nieuwe vrienden te maken, nieuwe 

interesses te ontwikkelen)’) en TGI_SR_9 (‘Ik vond mijn leven leeg en zonder betekenis als dakloze’), 
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welke een gemiddeld-grote correlatie hebben (r=,624). Zij zijn mogelijk goede kandidaten voor de 

factoranalyse. 

De tabel en scree plot hieronder laten zien dat er drie componenten samengesteld kunnen 

worden uit de elf items. Het eerste hoofdcomponent verklaart 39,44% van de totale variantie, waar het 

tweede en derde component respectievelijk 11,39% en 9,36% verklaren. Deze laatste twee 

componenten liggen slechts marginaal boven het Kaisercriterium (Eigenwaarde>1), met 1,25 en 1,03. 

Daarom is gekozen om alléén het eerste hoofdcomponent te gaan gebruiken voor het vormen van de 

variabele voor de acceptatie van de sociale identiteit.  

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,338 39,435 39,435 4,338 39,435 39,435 

2 1,253 11,392 50,826 1,253 11,392 50,826 

3 1,030 9,363 60,189 1,030 9,363 60,189 

4 ,842 7,654 67,843    

5 ,742 6,748 74,592    

6 ,648 5,891 80,482    

7 ,587 5,340 85,823    

8 ,513 4,666 90,489    

9 ,412 3,745 94,234    

10 ,334 3,038 97,272    

11 ,300 2,728 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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De onderstaande componentenmatrix laat zien dat alle stellingen hoger dan 0,3 laden op het 

eerste hoofdcomponent. Stellingen 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 en 11 laden het hoogst op het eerste 

hoofdcomponent. Stelling 4 (‘Ik vermeed plaatsen, voorwerpen of gedachten die mij eraan herinneren 

dat ik dakloos ben’) laad vrijwel even hoog (maar dan negatief in plaats van positief) op het tweede 

component. Er is gekozen om deze stelling niet mee te nemen in de vorming van de variabele voor de 

acceptatie van de sociale identiteit omdat er vanuit praktisch oogpunt bezwaar gemaakt kan worden: 

dak- en thuisloze respondenten die plekken vermijden die hen herinneren aan het feit dat zij dak- en 

thuisloos zijn, zullen zeer waarschijnlijk niet op de afnamelocaties van de vragenlijst komen 

(opvanginstellingen voor dak- en thuislozen), of zullen niet mee willen doen aan een onderzoek onder 

dak- en thuislozen.  

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 

TGI_SR item 9 (1= nooit, 5= altijd) ,783   

TGI_SR item 10 (1= nooit, 5= altijd) ,732  -,311 

TGI_SR item 7 (1= nooit, 5= altijd) ,715   

TGI_SR item 3 (1= nooit, 5= altijd) ,715   

TGI_SR item 2 (1= nooit, 5= altijd) ,709   

TGI_SR item 11 (1= nooit, 5= altijd) ,694   

TGI_SR item 6 (1= nooit, 5= altijd) ,639   

TGI_SR item 4 (1= nooit, 5= altijd) ,557 -,498  

TGI_SR item 5 (1= nooit, 5= altijd) ,392 ,685  

TGI_SR item 8 (1= nooit, 5= altijd) ,444 ,551  

TGI_SR item 1 (1= nooit, 5= altijd) ,337  ,865 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 

 
De stellingen 2, 3, 6, 7, 9, 10 en 11 zijn vervolgens gebruikt om Cronbach’s alpha te berekenen. 

Uit deze analyse blijkt dat de betrouwbaarheid van de schaal goed is (Cronbach’s α=,855). In de tabel 

‘Item Statistics’ worden de gemiddelden en standaarddeviaties van alle zeven stellingen weergegeven. 

Stelling 3 en 11 hebben relatief de hoogste gemiddelden (resp. x̄=3,22 en x̄=3,09), aan deze stellingen 

wordt extra aandacht besteed bij de overige tabellen in de betrouwbaarheidsanalyse.  

RELIABILITY 

  /VARIABLES=TGI_SR_2 TGI_SR_3 TGI_SR_6 TGI_SR_7 TGI_SR_9 TGI_SR_10 

TGI_SR_11 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 

  /SUMMARY=TOTAL. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,855 ,855 7 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

TGI_SR item 2 (1= nooit, 5= altijd) 2,71 1,136 132 

TGI_SR item 3 (1= nooit, 5= altijd) 3,22 1,344 132 

TGI_SR item 6 (1= nooit, 5= altijd) 2,77 1,214 132 

TGI_SR item 7 (1= nooit, 5= altijd) 2,88 1,242 132 

TGI_SR item 9 (1= nooit, 5= altijd) 2,83 1,291 132 

TGI_SR item 10 (1= nooit, 5= altijd) 2,92 1,166 132 

TGI_SR item 11 (1= nooit, 5= altijd) 3,09 1,208 132 

 
In de onderstaande tabel is in de kolom ‘Cronbach’s alpha if item deleted’ te zien dat het 

verwijderen van één van de stellingen uit de schaal geen verbeteringen in de betrouwbaarheid 

oplevert; er is namelijk geen waarde in deze kolom hoger dan ,855. Stellingen 3 en 11, met relatief 

hogere gemiddelden dan de anderen, laten geen afwijkende waarden ten opzichte van de rest zien in 

het schaalgemiddelde, de schaalvariantie of de Cronbach’s alpha wanneer zij verwijderd worden.  

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

TGI_SR item 2 (1= nooit, 

5= altijd) 

17,72 30,791 ,603 ,412 ,837 

TGI_SR item 3 (1= nooit, 

5= altijd) 

17,21 28,699 ,637 ,465 ,832 

TGI_SR item 6 (1= nooit, 

5= altijd) 

17,66 31,226 ,514 ,294 ,849 

TGI_SR item 7 (1= nooit, 

5= altijd) 

17,55 29,843 ,611 ,447 ,836 

TGI_SR item 9 (1= nooit, 

5= altijd) 

17,59 28,157 ,719 ,566 ,819 

TGI_SR item 10 (1= nooit, 

5= altijd) 

17,51 29,815 ,668 ,517 ,828 

TGI_SR item 11 (1= nooit, 

5= altijd) 

17,33 30,468 ,582 ,359 ,840 
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De items 2, 3, 6, 7, 9, 10 en 11 vormen ook inhoudelijk een goede vertegenwoordiging van de 

acceptatie van de sociale identiteit. Hierom is gekozen om deze items te operationaliseren tot de 

variabele voor de sociale identiteit. Voordat dit kon gebeuren is de codering van de items omgedraaid 

zodat ze een positieve mate van acceptatie weergeven, beginnend bij 0. 

RECODE TGI_SR_2 TGI_SR_3 TGI_SR_6 TGI_SR_7 TGI_SR_9 TGI_SR_10 TGI_SR_11 

(1=4) (2=3) (3=2) (4=1) (5=0) (ELSE=SYSMIS) 

    INTO TGI_SR_2o TGI_SR_3o TGI_SR_6o TGI_SR_7o TGI_SR_9o TGI_SR_10o 

TGI_SR_11o. 

VARIABLE LABELS  TGI_SR_2o 'Omgekeerde codering 2' /TGI_SR_3o 'Omgekeerde 

codering 3' /TGI_SR_6o 

    'Omgekeerde codering 6' /TGI_SR_7o 'Omgekeerde codering 7' /TGI_SR_9o 

'Omgekeerde codering 9' /TGI_SR_10o 'Omgekeerde codering 10' /TGI_SR_11o 

'Omgekeerde codering 11'. 

EXECUTE. 

 

Daarna is de nieuwe variabele voor de acceptatie van de sociale identiteit (AcSID) samengesteld 

uit de gemiddelde scores per respondent op de afzonderlijke items. Vervolgens zijn de beschrijvende 

statistieken van deze nieuwe variabele berekend. De nieuwe variabele voor de acceptatie van de 

sociale identiteit heeft een enigszins symmetrische verdeling, wat terug te zien is in de 

scheefheidsmaten (Kurt=-,623; Skew=,236).  

COMPUTE 

AcSID=MEAN(TGI_SR_2o,TGI_SR_3o,TGI_SR_6o,TGI_SR_7o,TGI_SR_9o,TGI_SR_10o,TGI

_SR_11o). 

EXECUTE. 

 

DESCRIPTIVES VARIABLES=AcSID 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX KURTOSIS SKEWNESS. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=AcSID 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN 

  /HISTOGRAM 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic 

Std. 

Error 

AcSID 135 ,00 3,57 1,7400 ,85768 ,236 ,209 -,623 ,414 

Valid N 

(listwise) 

135 
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2.1.5 Tevredenheid sociale relaties 

De tevredenheid met de sociale relaties is gemeten met het item MANSA_6. De codering ging van 1 tot 

en met 7, welke gehercodeerd is naar een schaal van 0 tot en met 6. De variabele heeft tevens een 

andere naam gekregen die het concept beter weergeeft: Tevr_SocRel. 

RECODE MANSA_6 (1=0) (2=1) (3=2) (4=3) (5=4) (6=5) (7=6) (ELSE=SYSMIS) INTO 

Tevr_SocRel. 

VARIABLE LABELS  Tevr_SocRel 'Hoe tevreden bent u met het aantal en de 

kwaliteit van uw '+ 

    'vriendschappen? '. 

EXECUTE. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=Tevr_SocRel 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW 

KURTOSIS SEKURT 

  /HISTOGRAM 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Statistics 

Hoe tevreden bent u met het aantal en de 

kwaliteit van uw vriendschappen?   

N Valid 138 

Missing 2 

Mean 3,43 

Median 4,00 

Mode 3 

Std. Deviation 1,552 

Skewness -,400 

Std. Error of Skewness ,206 

Kurtosis -,679 

Std. Error of Kurtosis ,410 

Minimum 0 

Maximum 6 

Percentiles 25 3,00 

50 4,00 

75 5,00 
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In de analyses van H3 zijn naast de ‘gewone’ variabele voor de tevredenheid met de sociale 

relaties, ook een gecentreerde variant nodig (in de analyse waarin de duur van de dak- en thuisloosheid 

als dummy wordt meegenomen). Daarom is het gemiddelde van de variabele afgetrokken. De 

gecentreerde variabele heeft de naam TSR_C gekregen.  

 
COMPUTE TSR_C=Tevr_SocRel - 3.43. 

EXECUTE. 

 

2.1.6 Geslacht 

Om het geslacht van respondenten vast te leggen is gebruik gemaakt van het item geslacht, met 1 

‘man’ en 2 ‘vrouw’. De variabele is hernoemd naar Geslacht_d, met codering 0 ‘man’ en 1 ‘vrouw’.  

RECODE geslacht (1=0) (2=1) (ELSE=SYSMIS) INTO Geslacht_d. 

VARIABLE LABELS  Geslacht 'Geslacht'. 

EXECUTE. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=Geslacht_d 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW 

KURTOSIS SEKURT 

  /HISTOGRAM 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Statistics 

Geslacht   

N Valid 140 

Missing 0 

Mean ,09 

Median ,00 

Mode 0 

Std. Deviation ,281 

Skewness 2,992 

Std. Error of Skewness ,205 

Kurtosis 7,052 

Std. Error of Kurtosis ,407 

Minimum 0 

Maximum 1 

Percentiles 25 ,00 

50 ,00 

75 ,00 

 

2.1.7 Opleidingsniveau 

Het opleidingsniveau van dak- en thuisloze respondenten is gemeten met het item opleiding. Er waren 

zeven antwoordmogelijkheden; 0 ‘geen opleiding (basisonderwijs niet afgemaakt)’, 1 ‘lagere school 

(basisonderwijs of speciaal onderwijs)’, 2 ‘middelbare school (ook LTS, LEAO, LHNO, VMBO, 
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MAVO, (M)ULO)’, 3 ‘MBO (ook MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS)’, 4 ‘HBO (ook HTS, HEAO, 

kandidaats wetenschappelijk onderwijs of propedeuse)’, 5 ‘universiteit’ en 6 ‘anders, nl.’. 

FREQUENCIES VARIABLES=opleiding 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW 

KURTOSIS SEKURT 

  /HISTOGRAM 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Statistics 

1= lagere school  t/m 5 universiteit 6= 

anders   

N Valid 139 

Missing 1 

Mean 2,28 

Median 2,00 

Mode 2 

Std. Deviation 1,192 

Skewness ,143 

Std. Error of Skewness ,206 

Kurtosis ,146 

Std. Error of Kurtosis ,408 

Minimum 0 

Maximum 5 

Percentiles 25 2,00 

50 2,00 

75 3,00 

 
Vervolgens is het aantal categorieën teruggebracht naar twee: 0 ‘lager opgeleiden’ en 1 ‘hoger 

opgeleiden’. Hierbij zijn de antwoorden van categorie 6 ‘anders, nl.’ als missende waarden gecodeerd.  

RECODE opleiding (0=0) (1=0) (2=0) (3=0) (4=1) (5=1) (ELSE=SYSMIS) INTO 

Opleidingsniveau_d. 

VARIABLE LABELS  Opleidingsniveau_d 'Wat is uw hoogst behaalde opleiding?'. 

EXECUTE. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=Opleidingsniveau_d 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW 

KURTOSIS SEKURT 

  /HISTOGRAM 

  /ORDER=ANALYSIS. 
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Wat is uw hoogst behaalde opleiding? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Lager opgeleid 121 86,4 87,1 87,1 

Hoger opgeleid 18 12,9 12,9 100,0 

Total 139 99,3 100,0  

Missing System 1 ,7   

Total 140 100,0   

 

2.1.8 Leeftijd 

De leeftijd van de respondenten was reeds omgezet van het geboortejaar en -maand naar de leeftijd in 

jaren in de variabele Leeftijd. Deze variabele is niet bewerkt.  

FREQUENCIES VARIABLES=Leeftijd 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW 

KURTOSIS SEKURT 

  /HISTOGRAM 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Statistics 

Leeftijd   

N Valid 135 

Missing 5 

Mean 45,63 

Median 48,00 

Mode 40 

Std. Deviation 13,724 

Skewness -,225 

Std. Error of Skewness ,209 

Kurtosis -,667 

Std. Error of Kurtosis ,414 

Minimum 19 

Maximum 79 

Percentiles 25 36,00 

50 48,00 

75 56,00 

 

2.1.9 Reden van dak- en thuisloosheid 

De reden van dak- en thuisloosheid is gemeten met een open vraag. Het item heette reden. De mensen 

die de niets ingevuld hadden zijn als missings gecodeerd. De indeling is verder zo objectief mogelijk 

gedaan. De operationalisering is initieel gedaan door de categorieën te nummeren van 1 tot en met 7, 

en de variabele te hernoemen naar Reden_nr, later is de codering veranderd van 0 tot en met 6. De 
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codering is aanvankelijk op deze manier gedaan om inzicht te verschaffen in de verschillende 

oorzaken die de dak- en thuislozen geven voor hun huidige leefsituatie. 

Het onderbrengen van de redenen in categorieën is naar inzicht gedaan. In categorie 0 

‘verslaving/psychische problematiek’ zijn antwoorden ondergebracht als ‘drugs en psychische 

problemen’, ‘alcohol’ en ‘moeilijk met mensen’. Categorie 1 ‘asiel/illegale immigratie’ is gevuld met 

buitenlanders die problemen kregen met hun documentatie in Nederland, bijvoorbeeld door na het 

weigeren van een verblijfsvergunning in Nederland te blijven, of mensen die niet meer terug konden 

naar hun thuisland. De categorie 2 ‘schulden/financiële problemen/baanverlies’ bestaat uit mensen die 

wegens geldproblemen geen woonplek meer hebben, zoals ‘alimentatie stress, geen werk’ en 

‘schulden als gevolg van verliezen baan’. In de categorie 3 ‘scheiding/familieruzie/relatiebreuk’ zijn 

de redenen ondergebracht die in de familie- of anderszins relationele sfeer liggen, zoals ‘gescheiden 

van mijn vrouw’ en ‘wegens familieomstandigheden’. Categorie 4 ‘detentie/justitiële problemen’ 

bestaat uit mensen die na een gevangenisstraf of andere aanvaringen met justitie geen woning meer 

hadden. De categorie 5 ‘huisuitzetting overig’ is gebruikt om andere vormen van het verlies van een 

woning onder te brengen, zoals ‘huurcontract liep af’ en ‘huis afgebrand, beloofd om huis te krijgen’. 

Sommige antwoorden waren niet duidelijk, vielen niet onder een van de andere categorieën, of 

kwamen te weinig voor om een eigen categorie te krijgen, deze zijn bij categorie 6 

‘overig/onduidelijk/onbekend’ ondergebracht, zoals ‘door domme fouten’ en ‘huis kwijtgeraakt’.  

RECODE Reden_nr (1=0) (2=1) (3=2) (4=3) (5=4) (6=5) (7=6). 

EXECUTE. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=Reden_nr 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW 

KURTOSIS SEKURT 

  /HISTOGRAM 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Gecategoriseerde reden van dak- of thuisloosheid 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Verslaving/problematiek 14 10,0 11,2 11,2 

Asiel/illegale immigratie 8 5,7 6,4 17,6 

Schulden/financiële 

problemen/baanverlies 

21 15,0 16,8 34,4 

Scheiding/familieruzie 21 15,0 16,8 51,2 

Detentie/justitiële problemen 10 7,1 8,0 59,2 

Huisuitzetting overig 15 10,7 12,0 71,2 

Overig/onduidelijk/onbekend 36 25,7 28,8 100,0 

Total 125 89,3 100,0  

Missing System 15 10,7   

Total 140 100,0   
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Zoals eerder gezegd is de bovenstaande indeling slechts gebruikt als indicatie voor de gegeven 

oorzaken. Om de variabele bruikbaar en relevant te maken voor de analyses in dit onderzoek wordt er 

gekeken of de opgegeven oorzaak binnen of buiten de relationele sfeer ligt. De hercodering plaatste 

oorzaken binnen de relationele sfeer (zoals scheidingen en ruzie met ouders) in de categorie 1 

‘relationele oorzaak’, en de rest bij 0 ‘overig’. De indeling is handmatig gedaan. De nieuwe variabele 

heeft de naam RedenDT_d gekregen. Van de 140 dak- en thuislozen die in de steekproef zitten, hebben 

15 deze vraag niet ingevuld.  

FREQUENCIES VARIABLES=RedenDT_d 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE 

  /HISTOGRAM 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Statistics 

Reden DT dichotoom   

N Valid 125 

Missing 15 

Mean ,26 

Median ,00 

Mode 0 

Std. Deviation ,443 

Minimum 0 

Maximum 1 

 

Reden DT dichotoom 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Overig 92 65,7 73,6 73,6 

Relationele oorzaak 33 23,6 26,4 100,0 

Total 125 89,3 100,0  

Missing System 15 10,7   

Total 140 100,0   

 

Ongeveer een kwart van de respondenten gaf aan dat de reden voor hun dak- of thuisloosheid in 

de relationele sfeer lag.  

2.2  Algemene Nederlandse populatie 

2.2.1 Datapreparatie  

Allereerst zijn de respondenten uit de steekproef van de algemene Nederlandse populatie gesorteerd op 

het land waarin zij wonen. 

SORT CASES BY country (A). 
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Hieruit bleek dat er drie Belgen en een respondent uit een ander land in de steekproef zitten. 

Deze zijn verwijderd. De verwijderde personen waren 25 (man, Belg), 33 (man, Belg), 22 (vrouw, 

Belg) en 52 (man, land onbekend).  

SORT CASES BY age (A). 

SORT CASES BY id (A). 

 

Hierna is de verdeling van de originele variabelen bekeken. Hierin is de woonsituatie 

(leef_housing) meegenomen om te bepalen of er misschien dak- en thuislozen in de dataset 

meegenomen zijn. Dit bleek niet het geval.  

FREQUENCIES VARIABLES=leef_housing happyindex mansa6 gender 

start_educ_recoded age 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW 

KURTOSIS SEKURT 

  /HISTOGRAM 

  /FORMAT=LIMIT(10) 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Statistics 

 leef_housing happyindex mansa6 gender 

start_educ_reco

ded age 

N Valid 138 137 137 138 138 138 

Missing 0 1 1 0 0 0 

Mean  6,1971 4,5839 ,9130 4,2609 46,18 

Median  7,0000 5,0000 1,0000 4,0000 48,00 

Mode  7,00 6,00 1,00 4,00 59 

Std. Deviation  2,17553 1,64336 ,28280 1,43626 14,450 

Skewness  -,987 -,650 -2,964 ,611 -,199 

Std. Error of Skewness  ,207 ,207 ,206 ,206 ,206 

Kurtosis  ,519 -,440 6,885 1,480 -,964 

Std. Error of Kurtosis  ,411 ,411 ,410 ,410 ,410 

Minimum  ,00 1,00 ,00 ,00 18 

Maximum  10,00 7,00 1,00 8,00 76 

Percentiles 25  5,0000 4,0000 1,0000 3,0000 35,75 

50  7,0000 5,0000 1,0000 4,0000 48,00 

75  8,0000 6,0000 1,0000 5,0000 59,00 

 

2.2.2 Geluk 

De steekproef van de algemene Nederlandse populatie heeft, net als de dak- en thuislozen, een item 

happyindex. Dit item is op dezelfde manier gecodeerd als bij de dak- en thuislozen; van 0 tot en met 

10, met ‘systemmissing’ bij de missende waarden. De nieuwe variabele krijgt de naam Geluk.  

RECODE happyindex (0=0) (1=1) (2=2) (3=3) (4=4) (5=5) (6=6) (7=7) (8=8) 

(9=9) (10=10) (ELSE=SYSMIS)INTO Geluk. 

VARIABLE LABELS  Geluk 'Voelt u zich in het algemeen gelukkig?'. 

EXECUTE. 
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FREQUENCIES VARIABLES=Geluk 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW 

KURTOSIS SEKURT 

  /HISTOGRAM 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Statistics 

Geluk   

N Valid 137 

Missing 3 

Mean 6,20 

Median 7,00 

Mode 7 

Std. Deviation 2,176 

Skewness -,987 

Std. Error of Skewness ,207 

Kurtosis ,519 

Std. Error of Kurtosis ,411 

Minimum 0 

Maximum 10 

Percentiles 25 5,00 

50 7,00 

75 8,00 

 

Ook deze variabele volgt geen normale verdeling. Dit zal bij de assumptietoetsing en discussie 

besproken worden.  

2.2.3 Tevredenheid sociale relaties  

De tevredenheid met de sociale relaties wordt als controlevariabele aan het eerste model toegevoegd. 

Daarom moet ook voor de algemene Nederlandse populatie een variabele samengesteld worden om de 

tevredenheid met de sociale relaties te meten. Hiervoor wordt dezelfde vraag gebruikt als bij de dak- 

en thuislozen, namelijk mansa6, en dezelfde hercodering van 0 tot en met 6. De nieuwe variabele heeft 

de naam Tevr_SocRel gekregen. 

RECODE mansa6 (1=0) (2=1) (3=2) (4=3) (5=4) (6=5) (7=6) (ELSE=SYSMIS) INTO 

Tevr_SocRel. 

VARIABLE LABELS  Tevr_SocRel 'Hoe tevreden bent u met het aantal en de 

kwaliteit van uw '+ 

    'vriendschappen?'. 

EXECUTE. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=Tevr_SocRel 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW 

KURTOSIS SEKURT 

  /HISTOGRAM 

  /FORMAT=LIMIT(10) 

  /ORDER=ANALYSIS. 
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Statistics 

Hoe tevreden bent u met het aantal en de 

kwaliteit van uw vriendschappen?   

N Valid 137 

Missing 1 

Mean 3,58 

Median 4,00 

Mode 5 

Std. Deviation 1,643 

Skewness -,650 

Std. Error of Skewness ,207 

Kurtosis -,440 

Std. Error of Kurtosis ,411 

Minimum 0 

Maximum 6 

Percentiles 25 3,00 

50 4,00 

75 5,00 

 

2.2.4 Geslacht 

Het geslacht is gemeten met het item gender, waarbij 0 ‘vrouw’ en 1 ‘man’. Na bewerking heet de 

variabele Geslacht_d, met codering 0 ‘man’ en 1 ‘vrouw’. 

RECODE gender (0=1) (1=0) (ELSE=SYSMIS) INTO Geslacht_d. 

VARIABLE LABELS  Geslacht 'Wat is uw geslacht?'. 

EXECUTE. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=Geslacht_d 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW 

KURTOSIS SEKURT 

  /HISTOGRAM 

  /FORMAT=LIMIT(10) 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Wat is uw geslacht? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Man 126 91,3 91,3 91,3 

Vrouw 12 8,7 8,7 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

 

2.2.5 Opleidingsniveau 

De operationalisatie van het concept opleidingsniveau is gedaan met het item start_educ_recoded. De 

codering van het originele item loopt van 0 tot en met 8. Om er een dichotome variabele van te maken 
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is het gehercodeerd zodat het opleidingsniveau ‘middelbaar beroepsonderwijs of beroepsbegeleidend 

onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS)’ en lager de nieuwe groep 0 ‘lager 

opgeleiden’ is, en ‘Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, kandidaats wetenschappelijk 

onderwijs)’ en hoger de groep 1 ‘hoger opgeleiden’ zijn. De nieuwe variabele heeft de naam 

Opleidingsniveau_d gekregen.  

FREQUENCIES VARIABLES=start_educ_recoded 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW 

KURTOSIS SEKURT 

  /HISTOGRAM 

  /FORMAT=LIMIT(10) 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Statistics 

start_educ_recoded   

N Valid 138 

Missing 0 

Mean 4,2609 

Median 4,0000 

Mode 4,00 

Std. Deviation 1,43626 

Skewness ,611 

Std. Error of Skewness ,206 

Kurtosis 1,480 

Std. Error of Kurtosis ,410 

Minimum ,00 

Maximum 8,00 

Percentiles 25 3,0000 

50 4,0000 

75 5,0000 

 
Om het onderscheid tussen de lager en hoger opgeleiden gemakkelijker te maken is het 

opleidingsniveau gedichotomiseerd.  

RECODE start_educ_recoded (0=0) (1=0) (2=0) (3=0) (4=0) (5=0) (6=1) (7=1) 

(ELSE=SYSMIS) INTO 

    Opleidingsniveau_d. 

VARIABLE LABELS  Opleidingsniveau_d 'Wat is uw hoogst genoten opleiding?'. 

EXECUTE. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=Opleidingsniveau_d 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW 

KURTOSIS SEKURT 

  /HISTOGRAM 

  /FORMAT=LIMIT(10) 

  /ORDER=ANALYSIS. 
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Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Lager opgeleiden 121 87,7 92,4 92,4 

Hoger opgeleiden 10 7,2 7,6 100,0 

Total 131 94,9 100,0  

Missing System 7 5,1   

Total 138 100,0   

 

2.2.6 Leeftijd 

Tot slot is de leeftijd van de algemene Nederlandse populatie gemeten met het item age. Dit item is 

verder niet bewerkt.  

FREQUENCIES VARIABLES=age 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS SESKEW 

KURTOSIS SEKURT 

  /HISTOGRAM 

  /FORMAT=LIMIT(10) 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Statistics 

age   

N Valid 138 

Missing 0 

Mean 46,18 

Median 48,00 

Mode 59 

Std. Deviation 14,450 

Skewness -,199 

Std. Error of Skewness ,206 

Kurtosis -,964 

Std. Error of Kurtosis ,410 

Minimum 18 

Maximum 76 

Percentiles 25 35,75 

50 48,00 

75 59,00 
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2.3  Dataset Hypothese 1 
Om de eerste hypothese te toetsen is het nodig om een dataset te maken waarin de dak- en thuislozen 

samen met de doorsnee burgers zitten. Dit is gedaan door de datasets te samen te voegen (mergen) op 

basis van de variabelen die meegenomen worden in de analyse: leeftijd, opleidingsniveau, geslacht, 

tevredenheid met sociale relaties, geluk en de woonsituatie. De variabelen die niet gebruikt worden, 

worden niet meegenomen in de nieuwe dataset.  

DATASET NAME DataSet2. 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

SORT CASES BY id Leeftijd Opleidingsniveau_d Tevr_SocRel Geluk Geslacht_d 

Woonsituatie. 

DATASET ACTIVATE DataSet2. 

SORT CASES BY ID Leeftijd Opleidingsniveau_d Tevr_SocRel Geluk Geslacht_d 

Woonsituatie. 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

MATCH FILES /FILE=* 

  /RENAME (age birth_month birth_year country gender Tevr_SocRel_ANP 

leef_familysize 

    leef_householdsize leef_housing leef_income leef_livingsituationa 

leef_livingsituationb 

    leef_livingsituationc leef_livingsituationd leef_livingsituatione 

leef_origin leef_origina 

    leef_pets leef_petsbird leef_petscat leef_petsdog leef_petsfish 

leef_petsother leef_petsreptile 

    leef_petsrodent mansa1 mansa10 mansa11 mansa12 mansa12a mansa12b 

mansa13 mansa14 mansa15 mansa16 

    mansa2 mansa2a mansa2b mansa3 mansa4 mansa5 mansa6 mansa7 mansa8 mansa9 

mansacohabit mansacrime 

    mansafriend mansafriendmet mansasum mansaviolence mansawork neo1 neo10 

neo11 neo12 neo13 neo14 

    neo15 neo16 neo17 neo18 neo19 neo2 neo20 neo21 neo22 neo23 neo24 neo25 

neo26 neo27 neo28 neo29 neo3 

    neo30 neo31 neo32 neo33 neo34 neo35 neo36 neo37 neo38 neo39 neo4 neo40 

neo41 neo42 neo43 neo44 

    neo45 neo46 neo47 neo48 neo49 neo5 neo50 neo51 neo52 neo53 neo54 neo55 

neo56 neo57 neo58 neo59 neo6 

    neo60 neo7 neo8 neo9 neo_agreeable neo_conscient neo_extraversion 

neo_neurot neo_openness Partner 

    raw_id start_educ_recoded Geluk_ANP Geslacht_ANP Opleidingsniveau_d_ANP 

happyindex = d0 d1 d2 d3 d4 

    d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 d13 d14 d15 d16 d17 d18 d19 d20 d21 d22 d23 

d24 d25 d26 d27 d28 d29 d30 

    d31 d32 d33 d34 d35 d36 d37 d38 d39 d40 d41 d42 d43 d44 d45 d46 d47 d48 

d49 d50 d51 d52 d53 d54 d55 

    d56 d57 d58 d59 d60 d61 d62 d63 d64 d65 d66 d67 d68 d69 d70 d71 d72 d73 

d74 d75 d76 d77 d78 d79 d80 

    d81 d82 d83 d84 d85 d86 d87 d88 d89 d90 d91 d92 d93 d94 d95 d96 d97 d98 

d99 d100 d101 d102 d103 

    d104 d105 d106 d107 d108 d109 d110 d111 d112 d113 d114 d115 d116 d117 

d118 d119 d120 d121 d122 

    d123) 

  /FILE='DataSet2' 

  /RENAME (EENZAAMHEID Gezondheidalgemeen HAPPYINDEX gezelschapsdier 

kinderen geslacht 

    kinderenaantal geboortedatum filter_$ Geslacht_DT LeeftijdX MANSA_1 

MANSA_10 MANSA_11 MANSA_2 

    MANSA_2A MANSA_2B MANSA_3 MANSA_4 MANSA_5 MANSA_6 MANSA_7 MANSA_8JA 

MANSA_8NEE MANSA_9 TGI_SR_2o 
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    TGI_SR_3o TGI_SR_4o TGI_SR_7o TGI_SR_9o opleidinganders 

soortgezelschapdier TGI_SR_1 TGI_SR_10 

    TGI_SR_11 TGI_SR_2 TGI_SR_3 TGI_SR_4 TGI_SR_5 TGI_SR_6 TGI_SR_7 

TGI_SR_8 TGI_SR_9 TIPI_Extra 

    TIPI_Agree TIPI_Cons TIPI_Emoti TIPI_Open Geluk_DT opleiding = d124 

d125 d126 d127 d128 d129 d130 

    d131 d132 d133 d134 d135 d136 d137 d138 d139 d140 d141 d142 d143 d144 

d145 d146 d147 d148 d149 d150 

    d151 d152 d153 d154 d155 d156 d157 d158 d159 d160 d161 d162 d163 d164 

d165 d166 d167 d168 d169 d170 

    d171 d172 d173) 

  /BY ID Leeftijd Opleidingsniveau_d Tevr_SocRel Geluk Geslacht_d 

Woonsituatie 

  /DROP= d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 d13 d14 d15 d16 d17 d18 

d19 d20 d21 d22 d23 d24 

    d25 d26 d27 d28 d29 d30 d31 d32 d33 d34 d35 d36 d37 d38 d39 d40 d41 d42 

d43 d44 d45 d46 d47 d48 d49 

    d50 d51 d52 d53 d54 d55 d56 d57 d58 d59 d60 d61 d62 d63 d64 d65 d66 d67 

d68 d69 d70 d71 d72 d73 d74 

    d75 d76 d77 d78 d79 d80 d81 d82 d83 d84 d85 d86 d87 d88 d89 d90 d91 d92 

d93 d94 d95 d96 d97 d98 d99 

    d100 d101 d102 d103 d104 d105 d106 d107 d108 d109 d110 d111 d112 d113 

d114 d115 d116 d117 d118 d119 

    d120 d121 d122 d123 d124 d125 d126 d127 d128 d129 d130 d131 d132 d133 

d134 d135 d136 d137 d138 d139 

    d140 d141 d142 d143 d144 d145 d146 d147 d148 d149 d150 d151 d152 d153 

d154 d155 d156 d157 d158 d159 

    d160 d161 d162 d163 d164 d165 d166 d167 d168 d169 d170 d171 d172 d173. 

EXECUTE. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=Woonsituatie Geluk Opleidingsniveau_d Geslacht_d 

Tevr_SocRel Leeftijd 

    RedenDT_d ASID DuurDT 

  /FORMAT=NOTABLE 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE 

  /HISTOGRAM 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Statistics 

 

Woonsit

uatie 

Voelt u zich in 

het algemeen 

gelukkig? 

Opleidings

niveau 

Geslac

ht 

Tevredenhei

d met sociale 

relaties 

Leeftij

d 

Reden DT 

dichotoom 

Acceptatie 

sociale 

identiteit 

Duur 

dakloos

heid 

N Valid 276 276 270 278 275 273 125 134 138 

Missing 2 2 8 0 3 5 153 144 140 

Mean 1,26 6,06 ,10 ,09 3,51 45,91 ,26 2,1597 ,53 

Median 1,50 7,00 ,00 ,00 4,00 48,00 ,00 2,2000 1,00 

Mode 2 7 0 0 5 59 0 2,20 1 

Std. Deviation ,817 2,130 ,305 ,281 1,597 14,073 ,443 ,93673 ,501 

Minimum 0 0 0 0 0 18 0 ,20 0 

Maximum 2 10 1 1 6 79 1 4,00 1 

Percen

tiles 

25 1,00 5,00 ,00 ,00 3,00 36,00 ,00 1,6000 ,00 

50 1,50 7,00 ,00 ,00 4,00 48,00 ,00 2,2000 1,00 

75 2,00 7,00 ,00 ,00 5,00 57,00 1,00 2,8000 1,00 
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De woonsituatie is in de gecombineerde dataset nog gedummificeerd. Hiervoor is de 

automatische functie in SPSS gebruikt om van ieder woonsituatie een aparte dummy te maken. Zo kan 

voor Hypothese 1 de langdurig dak- en thuislozen als referentiegroep aangewezen worden.  

SPSSINC CREATE DUMMIES VARIABLE=Woonsituatie 

ROOTNAME1=Woonsituatie 

/OPTIONS ORDER=A USEVALUELABELS=YES USEML=YES OMITFIRST=NO. 

 

 

Variable Creation 

 Label 

Woonsituatie_1 Woonsituatie=R

ecentelijk DT 

Woonsituatie_2 Woonsituatie=La

ngdurig DT 

Woonsituatie_3 Woonsituatie=A

NP 
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2.4  Vragenlijst dak- en thuislozen 
 

 

 

 

Subjectief welbevinden 

onder dak- en thuislozen in Groningen 

      

Vragenlijst  

 

 

 

 

 

Faculteit Psychologie, Rijksuniversiteit Groningen  

 

 

  

 

Contact: b.f.jeronimus@rug.nl  

 

mailto:b.f.jeronimus@rug.nl
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Toestemmingsformulier 

 

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u aan dat we u goed hebben geïnformeerd en dat u 

vrijwillig deelneemt aan deze studie naar ‘subjectief welbevinden bij dak- en thuislozen in 

Groningen’. Deze toestemming is nodig voordat we uw antwoorden mogen gebruiken voor onderzoek. 

 

 

 

 

 

De volgende dingen zijn aan mij uitgelegd: 

 

1. Het hoofddoel van de studie is om inzicht te krijgen in hoe gelukkig dak- en thuislozen zijn en 

deze scores te vergelijken met die in de algemene bevolking.  

 

2. Ik zal daarvoor een vragenlijst invullen. 

 

3. Dit zal ongeveer 10 minuten duren. 

 

4. Mijn antwoorden zullen vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt. 

 

5. Ik mag op elk moment stoppen met dit onderzoek 

 

6. Ik kan mijn gegevens altijd terugtrekken 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:       Handtekening student: 

  

 

Datum:       Handtekening deelnemer: 
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Instructie vragenlijst 

 

 
Met de vragenlijst die voor u ligt onderzoeken we leefplezier bij daklozen. En wat er nodig is 

om dit leefplezier te verbeteren. De geanonimiseerde resultaten van deze studie zullen we 

delen met de gemeente Groningen en instanties die zich inzetten voor daklozen.   

 

De eerste vragen gaan over uzelf.  

 

Geslacht:  

         Man 

        Vrouw  

  

Wanneer bent u geboren:      jaar: ______ maand: ________ 

 

In welk jaar werd u voor het eerst dakloos:    ________  

 

Hoe lang bent u nu opeenvolgend dakloos:               ________ maanden 

   

 

Kunt en wilt u kort omschrijven waarom u dakloos bent?  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Wat is uw hoogst behaalde opleiding:       

    Geen opleiding  (basisonderwijs niet afgemaakt) 

   Lagere school  (basisonderwijs of speciaal onderwijs) 

    Middelbare school           (ook LTS, LEAO, LHNO, VMBO, MAVO,  (M)ULO) 

    MBO    (ook MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 

    HBO    (ook HTS, HEAO, kandidaats wetenschappelijk  

onderwijs of propedeuse) 

   Universiteit 

    Anders, nl. _______________ 

  

Heeft u kinderen (zo ja, hoeveel)?  

 Ja, namelijk ______________  

  Nee 

 

Heeft u een gezelschapsdier? (bijv. hond, kat, vogel).  

  Ja, namelijk ______________  

  Nee 

 

 

Deze vragen gaan over een globale inschatting van hoe u zich in het algemeen voelt (dus niet 

hoe u zich op dit moment voelt). Het getal 0 is de minimale score en 10 is de maximale score. 

Omcirkel het cijfer dat het beste uw algemene gevoel beschrijft.  

 

Voelt u zich in het algemeen gelukkig?  

 

0 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

 

 

Hoe ervaart u uw gezondheid in het algemeen? 

 

0        1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

  

 

 

In welke mate ervaart u eenzaamheid?  

 

0        1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
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De volgende 10 vragen gaan over hoe tevreden u nu bent over uw leven. U kunt een kruisje te 

zetten bij het antwoord dat het beste uw mening weergeeft. 

 

1. Kunt u vertellen hoe u op dit moment uw leven als geheel ervaart?    

   Kan niet slechter    

   Ontevreden    

   Meestal ontevreden    

   Gemengd (tevreden en ontevreden)    

   Meestal tevreden    

   Tevreden    

   Kan niet beter 

 

2. Geef aan wat voor u van toepassing is:  

   Ik heb een betaalde baan (of werk op een sociale werkplaats, of volg 

onderwijs/opleiding als voornaamste daginvulling). GA VERDER MET VRAAG 

2A. 

   Ik heb geen betaalde baan of ben gepensioneerd. GA VERDER MET VRAAG 

2B. 

 

2a. Hoe tevreden bent u met het feit dat u een betaalde baan heeft (of op een sociale 

werkplaats   werkt, of onderwijs/opleiding volgt als voornaamste dag-invulling)?  

   Kan niet slechter    

   Ontevreden    

   Meestal ontevreden    

   Gemengd (tevreden en ontevreden)    

   Meestal tevreden    

   Tevreden    

   Kan niet beter 

 

2b. Hoe tevreden bent u met het feit dat u geen betaalde baan heeft of gepensioneerd bent?  

   Kan niet slechter    

   Ontevreden    

   Meestal ontevreden    

   Gemengd (tevreden en ontevreden)    

   Meestal tevreden    

   Tevreden    

   Kan niet beter 
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3. Heeft u iemand die u een goede vriend of vriendin zou noemen?   

   Ja    

   Nee 

 

4. Heeft u de afgelopen week een vriend of vriendin ontmoet (op bezoek geweest bij een 

vriend of vriendin, bezocht door een vriend of vriendin, vriend of vriendin ontmoet 

buitenshuis of buiten het werk)?    

   Ja    

   Nee 

 

5. Hoe tevreden bent u met het aantal en de kwaliteit van uw vriendschappen?   

   Kan niet slechter    

   Ontevreden    

   Meestal ontevreden    

   Gemengd (tevreden en ontevreden)    

   Meestal tevreden    

   Tevreden    

   Kan niet beter 

 

6. Hoe tevreden bent u met de dingen die u in uw vrije tijd doet?  

   Kan niet slechter    

   Ontevreden    

   Meestal ontevreden    

   Gemengd (tevreden en ontevreden)    

   Meestal tevreden    

   Tevreden    

   Kan niet beter 

 

7. Hoe tevreden bent u met uw persoonlijke veiligheid?  

   Kan niet slechter    

   Ontevreden    

   Meestal ontevreden    

   Gemengd (tevreden en ontevreden)    

   Meestal tevreden    

   Tevreden    

   Kan niet beter 
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8. Hebt u op dit moment een relatie?  

   Nee, ik heb geen relatie (alleenstaand)    

o Geen partner 

o Gescheiden 

o Weduwe/weduwnaar 

   Ja, ik heb een partner    

o Gehuwd of geregistreerd partnerschap, samenwonend 

o Gehuwd of geregistreerd partnerschap, niet samenwonend (LAT) 

o Vaste partner, samenwonend (geen huwelijk of geregistreerd 

partnerschap) 

o Vaste partner, maar niet samenwonend (LAT; geen huwelijk of 

geregistreerd partnerschap) 

 

9. Hoe tevreden bent u met uw relatie met uw familie? (Deze vraag heeft betrekking op  

familieleden waarmee u niet samenwoont)  

   Kan niet slechter    

   Ontevreden    

   Meestal ontevreden    

   Gemengd (tevreden en ontevreden)    

   Meestal tevreden    

   Tevreden    

   Kan niet beter 

 

10. Hoe tevreden bent u met uw lichamelijke gezondheid?  

   Kan niet slechter    

   Ontevreden    

   Meestal ontevreden    

   Gemengd (tevreden en ontevreden)    

   Meestal tevreden    

   Tevreden    

   Kan niet beter 

 

11. Hoe tevreden bent u met uw psychische gezondheid?  

   Kan niet slechter    

   Ontevreden    

   Meestal ontevreden    

   Gemengd (tevreden en ontevreden)    

   Meestal tevreden    

   Tevreden    

   Kan niet beter 
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Hieronder staan een aantal eigenschappen die u wel of niet kunnen beschrijven. Wilt u voor 

ieder paar eigenschappen het getal te zetten dat aangeeft hoe goed het paar eigenschappen u 

beschrijft. Het is de bedoeling dat u aangeeft hoe goed elk paar eigenschappen op u van 

toepassing is, ook als de ene eigenschap misschien meer van toepassing is dan de andere. 

 

1 = sterk oneens 
2 = enigszins oneens 

3 = klein beetje oneens 

4 = niet oneens, niet eens  

5 = klein beetje eens 

6 = enigszins eens 

7 = sterk eens 

 

Ik zie mezelf als 
 

...........  Extravert, enthousiast 

 

...........  Kritisch, ruziezoekend  

 

...........  Grondig, gedisciplineerd 

 

...........  Angstig, makkelijk van streek te brengen 

 

...........  Open voor nieuwe ervaringen, levendige fantasie 

 

...........  Gereserveerd, stil 

 

...........  Sympathiek, vriendelijk 

 

...........  Lui, gemakzuchtig 

 

...........  Kalm, emotioneel stabiel 

 

...........  Weinig artistieke interesse, weinig creatief 

 

 

Kunt u tot slot omschrijven wat niet-daklozen van u kunnen leren? 
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Geef aan in hoeverre u de onderstaande reacties hebt gehad in de afgelopen maand, naar 

aanleiding van het feit dat u dakloos bent. 

 

1. Ik voelde een zeer sterk verlangen naar mijn leven voordat ik dakloos werd 

   Nooit    

   Zelden    

   Soms    

   Vaak    

   Altijd 

 

2. Ik voelde verwarring over mijn rol in het leven of een verminderd gevoel van 

eigenwaarde 

   Nooit    

   Zelden    

   Soms    

   Vaak    

   Altijd 

 

3. Ik had moeite om mijn dakloosheid te aanvaarden 

   Nooit    

   Zelden    

   Soms    

   Vaak    

   Altijd 

 

4. Ik vermeed plaatsen, voorwerpen of gedachten die mij eraan herinneren dat ik dakloos 

ben 

   Nooit    

   Zelden    

   Soms    

   Vaak    

   Altijd 

 

5. Ik had moeite om mensen te vertrouwen 

   Nooit    

   Zelden    

   Soms    

   Vaak    

   Altijd 
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6. Ik voelde me bitter gestemd of boos over mijn dakloosheid 

   Nooit    

   Zelden    

   Soms    

   Vaak    

   Altijd 

 

7. Ik had moeite om door te gaan met mijn leven (bijvoorbeeld door nieuwe vrienden te 

maken, nieuwe interesses te ontwikkelen) 

   Nooit    

   Zelden    

   Soms    

   Vaak    

   Altijd 

 

8. Ik voelde mij verdoofd 

   Nooit    

   Zelden    

   Soms    

   Vaak    

   Altijd 

 

9. Ik vond mijn leven leeg en zonder betekenis als dakloze 

   Nooit    

   Zelden    

   Soms    

   Vaak    

   Altijd 

 

10. Ik voelde mij geschokt of verbijsterd over mijn dakloosheid 

   Nooit    

   Zelden    

   Soms    

   Vaak    

   Altijd 
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11. Ik merkte dat mijn functioneren (bijvoorbeeld in mijn werk, mijn privéleven en sociale 

leven) ernstig is verslechterd als gevolge van mijn dakloosheid 

   Nooit    

   Zelden    

   Soms    

   Vaak    

   Altijd 

 

 

 

U bent aan het einde gekomen van deze vragenlijst. We hopen dat u de vragenlijst wilt 

inleveren bij de onderzoeker die u heeft benaderd. Hartelijke dank voor uw tijd en de moeite 

die u heeft genomen om deze vragenlijst in te vullen.  
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2.5  Vragenlijst en codeboek HoeGekIsNL 
 

Codeboek HoeGekIsNL 
 

Uitleg codeboek 

Bij default: vragen moeten worden beantwoord.  

 

Profiel 
 

"In de volgende korte vragenlijst maakt u een profiel aan. In dit profiel geeft u informatie over uzelf, 

bijvoorbeeld  wat voor opleiding u heeft gevolgd, en of u kinderen heeft. Hierdoor kunt u na het 

invullen van enkele  vragenlijsten zien of u meer of minder klachten of krachten heeft dan mensen in 

een vergelijkbare levenssituatie.   

  

Al uw antwoorden op onderstaande vragen zullen anoniem worden verwerkt." 

 

id 

Uniek identificatienummer 

 

gender 

"Wat is uw geslacht?" 

 

1. Man (male) 

2. Vrouw (female) 

 

age 

"Wanneer bent u geboren?" 

 

Maand – Jaar (omgecodeerd naar leeftijd in jaren) 

 

country 

Land waar men woont 

 

partner 

"Heeft u op dit moment een relatie?" 

 

1. "Nee, ik heb geen relatie (alleenstaand)"  →  Start_partner_a   

2. "Ja, ik heb een partner"    → Start_partner_b & c 

 

partner_a 

"Namelijk:" 

 

1. "Geen partner " 
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2. "Gescheiden " 
3. "Weduwe/weduwnaar " 

 

partner_b 

 "Namelijk:" 

"(let op: een samenlevingscontract is geen geregistreerd partnerschap)” 

 

1. "Gehuwd of geregistreerd partnerschap, samenwonend" 
2. "Gehuwd of geregistreerd partnerschap, niet samenwonend (LAT)" 
3. "Vaste partner, samenwonend (geen huwelijk of geregistreerd partnerschap)" 

4. "Vaste partner, maar niet samenwonend (LAT; geen huwelijk of geregistreerd 
partnerschap)" 

 

partner_c 

"Wat is de totale duur van deze relatie in jaren?” 

“inclusief de jaren voorafgaand aan een eventueel huwelijk" 

 

1-80 
 

children 

"Hoeveel kinderen heeft u?" 

0-20 

 

educ 

"Wat is uw hoogst genoten opleiding?" 

 

1. "Geen opleiding (lagere school of basisonderwijs niet afgemaakt)" 

2. "Lager onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs)" 

3. "Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO)" 

4. "Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t)" 

5. "Middelbaar beroepsonderwijs of beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, 

MEAO, BOL, BBL, INAS)" 

6. "Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, 

Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS)" 

7. "Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, kandidaats wetenschappelijk onderwijs)" 

8. "Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)" 

9. "Anders, namelijk:"    

 

work1 

"Welke situaties zijn op u van toepassing? Meerdere antwoorden mogelijk. " 

 

1. "Ik werk betaald"  →  work1 = yes, work1a 

2. "Ik werk onbetaald (bijv. stage, mantelzorg, vrijwilligerswerk, huisman/huisvrouw)" 

→  work2 = yes, work 2 

3. "Ik ben met pensioen "   →  work3=yes 

4. "Ik ben werkloos/werkzoekend (geregistreerd bij het arbeidsbureau)" 
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→  work3=yes 

5. "Ik ben (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt (WAO, WIA, AAW, WAZ)"   
     →  work5=yes 

6. "Ziektewet"   →  work6=yes 
7. "Ik heb een bijstandsuitkering" →  work7=yes 
8. "Ik volg onderwijs/ik studeer" →  work8=yes 

 
work1a 

"Voor hoeveel uur heeft u betaald werk?" 

 

1-120 
 

work2 

"Wat voor onbetaald werk doet u? (meerdere antwoorden mogelijk)"   

 

1. "Ik doe vrijwilligerswerk"  →  work2a = yes 
2. "Ik ben mantelzorger en zorg voor een of meer familieleden/vrienden (Het gaat om 

dingen als boodschappen doen, eten koken, schoonmaken, bed opmaken, 

administratie)" 

→  work2b= yes 

3. "Ik ben huisman/huisvrouw"   →  work2c = yes 

4. "Anders, namelijk:"    → work2d = yes  

 

 

Leefomstandigheden & tijdsbesteding 

 
"U heeft al wat vragen beantwoord over uw persoonlijk leven. De volgende 17 vragen gaan hier wat 

dieper op in en gaan over uw afkomst, leefomstandigheden, vrijetijdsbesteding en uw lengte en 

gewicht. Het invullen zal slechts enkele minuten tijd kosten. Al uw antwoorden op onderstaande 

vragen zullen anoniem worden verwerkt." 

 

origin 

"Wat is uw oorspronkelijke land of gebied van herkomst?" 

 

1. "Nederland"    →  vraag 2 
2. "Anders"   

 
origina 

"Namelijk:" 

 

5.   "Ander Europees land dan Nederland " 
6.   "Marokko" 
7.   "Turkije" 
8.   "Suriname" 
9.   "(voormalig) Nederlandse Antillen/Aruba" 
10.   "Noord-Afrika" 
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11.   "Zuid-Afrika" 
12.   "Azië" 
13.   "Latijns-Amerika" 
14.   "Noord-Amerika/Australie/Nieuw-Zeeland" 
15.   "Onbekend" 

 
originfather 

"Wat is het oorspronkelijke land of gebied van herkomst van uw vader?" 

 
1. "Nederland"  →  vraag 3 
2. "Anders"   

 
originfathera 

"Namelijk:" 

 

1.   "Ander Europees land dan Nederland " 
2.   "Marokko" 
3.   "Turkije" 
4.   "Suriname" 
5.   "(voormalig) Nederlandse Antillen/Aruba" 
6.   "Noord-Afrika" 
7.   "Zuid-Afrika" 
8.   "Azië" 
9.   "Latijns-Amerika" 
10.   "Noord-Amerika/Australie/Nieuw-Zeeland" 
11.   "Onbekend" 

 
originmother 

"Wat is het oorspronkelijke land of gebied van herkomst van uw moeder?" 

 
1. "Nederland"  →  vraag 4 
2. "Anders"   

 
originmothera 

 "Namelijk:" 

 

1.   "Ander Europees land dan Nederland " 
2.   "Marokko" 
3.   "Turkije" 
4.   "Suriname" 
5.   "(voormalig) Nederlandse Antillen/Aruba" 
6.   "Noord-Afrika" 
7.   "Zuid-Afrika" 
8.   "Azië" 
9.   "Latijns-Amerika" 
10.   "Noord-Amerika/Australie/Nieuw-Zeeland" 
11.   "Onbekend" 
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housing 

"Wat is uw huidige huisvesting? "   

 
1.   "Koopwoning" 
2.   "Huurwoning " 
3.   "Ouderlijk huis (inwonend bij ouders) " 
4.   "Op kamers" 
5.   "Beschermd wonen project" 
6.   "Niet-GGZ-instelling (internaat, gevangenis, AZC)" 
7.   "GGZ-instelling" 
8.   "Pension / kosthuis" 
9.   "Zwervend / dakloos /tehuis voor dak- en thuislozen / sociaal pension " 
10.   "Woongroep" 
11.   "Anders" 

 

income_house  

"Wat is het netto maandinkomen van uw huishouden? " 

“(Netto is het bedrag dat u maandelijks op uw rekening krijgt. Als u het huishouden met iemand 

deelt, dan ook de inkomsten van uw partner meetellen.)" 

 
1. "minder dan € 750" 
2. "€ 751 - € 1000" 
3. "€ 1001 - € 1500" 
4. "€ 1501 - € 2000" 
5. "€ 2001 - € 2500" 
6. "€ 2501 - € 3000" 
7. "€ 3001 - € 3500" 
8. "Meer dan € 3500" 
9. "Ik weet het niet" 
10. "Wil ik liever niet zeggen " 

 

householdsize 

"Uit hoeveel mensen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend?" 

 
1-50 

 

livingsituation  

"Met welke personen woont u samen? (meerdere antwoorden mogelijk) "   

 

1. "Met een partner"  → livingsituationa 
2. "Met kind(eren)" → livingsituationb 
3. "Met mijn ouder(s)" → livingsituationc 
4. "Met andere volwassenen die niet mijn ouders of partner zijn " 

→ livingsituationd 
5. "Ik woon alleen" → livingsituatione 
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pets 
"Heeft u huisdieren?" 
 

1. “Ja” 

2. “Nee”    →  petsa 

 

petsa 
"Wat voor huisdier(en) heeft u?"   
 
1. "Hond(en)"   →  petsdog 
2. "Kat(ten)"  →  petscat 
3. "Vogels"  →  petsbird 
4. "Knaagdieren (cavia, konijn, muizen, ratten)" 

→  petsrodent 
5. "Reptielen"  →  petsreptile 
6. "Vissen"  →  petsfish 
7. "Anders"  →  petsother 
 

 

familysize 
"Uit hoeveel kinderen bestond het gezin waarin u bent opgegroeid, uzelf meegerekend?" 
 

1-20 

 

 

religion 

"Behoort u tot een kerkelijke of levensbeschouwelijke stroming/gemeenschap? " 

 

1. "Protestant-christelijk"  
2. "Rooms-katholiek" 
3. "Jodendom" 
4. "Islam" 
5. "Hindoeïsme" 
6. "Boeddhisme" 
7. "Humanisme" 
8. "Anders"   →  skip religiona 
9. "Geen"   →  skip religiona 

 

religiona 

"Gaat u wel eens naar een samenkomst van de voorgenoemde gemeenschap? En zo ja, hoe 

vaak? "   

 

1. "Nooit" 
2. "Jaarlijks of minder vaak " 
3. "Een aantal keer per jaar " 
4. "Maandelijks" 
5. "2-3 keer per maand" 
6. "Wekelijks of vaker " 
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Welzijn 

 
"De vragen over welzijn bestaan uit vier onderdelen. Eerst geeft u in 16 vragen weer hoe tevreden u 

bent met uw leven. Daarna volgt 1 vraag over geluk en 15 vragen over uw welbevinden. We sluiten af 

met 40 vragen waarmee u uw krachten in kaart brengt. Met alle vragen over alle 4 onderdelen bent u 

in totaal ongeveer 10 minuten bezig. Al uw antwoorden zullen anoniem worden verwerkt.  

 

U kunt uw antwoord geven door steeds het rondje aan te klikken bij het antwoord dat het best uw 

mening weergeeft." 

 

--------------------------------------------MANSA------------------------------------------------------------- 

 

mansa1 

"Kunt u vertellen hoe u op dit moment uw leven als geheel ervaart?" 

 

1. "Kan niet slechter" 

2. "Ontevreden" 

3. "Meestal ontevreden" 

4. "Gemengd (tevreden en ontevreden)" 

5. "Meestal tevreden" 

6. "Tevreden" 

7. "Kan niet beter" 

 
mansa2 

"Geef aan wat voor u van toepassing is:" 

 

1. "Ik heb een betaalde baan (of werk op een sociale werkplaats, of volg onderwijs/opleiding als 

voornaamste daginvulling)"     →  mansa2a 
2. "Ik heb geen betaalde baan of ben gepensioneerd." →  mansa2b 

 

mansa2a 

"Hoe tevreden bent u met het feit dat u een betaalde baan heeft (of op een sociale 

 werkplaats  werkt, of onderwijs/opleiding volgt als voornaamste daginvulling)?" 

 

1. "Kan niet slechter" 

2. "Ontevreden" 

3. "Meestal ontevreden" 

4. "Gemengd (tevreden en ontevreden)" 

5. "Meestal tevreden" 

6. "Tevreden" 

7. "Kan niet beter" 

 

mansa2b 

"Hoe tevreden bent u met het feit dat u geen betaalde baan heeft of gepensioneerd bent?" 
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1. "Kan niet slechter" 

2. "Ontevreden" 

3. "Meestal ontevreden" 

4. "Gemengd (tevreden en ontevreden)" 

5. "Meestal tevreden" 

6. "Tevreden" 

7. "Kan niet beter" 

 

mansa3 

"Hoe tevreden bent u met hoe goed u bij kas zit?" 

 

1. "Kan niet slechter" 

2. "Ontevreden" 

3. "Meestal ontevreden" 

4. "Gemengd (tevreden en ontevreden)" 

5. "Meestal tevreden" 

6. "Tevreden" 

7. "Kan niet beter" 

 

mansa4 

"Heeft u iemand die u een goede vriend of vriendin zou noemen?" 

 

1. “Ja”,    

2. “Nee”,    

 

mansa5 

"Heeft u de afgelopen week een vriend of vriendin ontmoet (op bezoek geweest bij een vriend of 

vriendin, bezocht door een vriend of vriendin, vriend of vriendin ontmoet buitenshuis of buiten het 

werk)?" 

 

1. “Ja”,    

2. “Nee”,    

 

mansa6 

"Hoe tevreden bent u met het aantal en de kwaliteit van uw vriendschappen?" 

 

1. "Kan niet slechter" 

2. "Ontevreden" 

3. "Meestal ontevreden" 

4. "Gemengd (tevreden en ontevreden)" 

5. "Meestal tevreden" 

6. "Tevreden" 

7. "Kan niet beter" 
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mansa7 

"Hoe tevreden bent u met de dingen die u in uw vrije tijd doet?" 

 

1. "Kan niet slechter" 

2. "Ontevreden" 

3. "Meestal ontevreden" 

4. "Gemengd (tevreden en ontevreden)" 

5. "Meestal tevreden" 

6. "Tevreden" 

7. "Kan niet beter" 

 

mansa8 

"Hoe tevreden bent u met uw woonomstandigheden?" 

 

1. "Kan niet slechter" 

2. "Ontevreden" 

3. "Meestal ontevreden" 

4. "Gemengd (tevreden en ontevreden)" 

5. "Meestal tevreden" 

6. "Tevreden" 

7. "Kan niet beter" 

 

mansa9 

"Bent u in het afgelopen jaar beschuldigd van een misdrijf?" 

 

1. “Ja”,  value => 1 

2. “Nee”,   value => 0 

 

mansa10 

"Bent u in het afgelopen jaar slachtoffer geweest van lichamelijk geweld?" 

 

1. “Ja”,  value => 1 

2. “Nee”,   value => 0 

 

mansa11 

"Hoe tevreden bent u met uw persoonlijke veiligheid?" 

 

1. "Kan niet slechter" 

2. "Ontevreden" 

3. "Meestal ontevreden" 

4. "Gemengd (tevreden en ontevreden)" 

5. "Meestal tevreden" 

6. "Tevreden" 

7. "Kan niet beter" 
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mansa12 

"Geef aan wat voor u van toepassing is:" 

 

1. "Ik leef samen"  →  vraag 12a 
2. "Ik woon alleen" →  vraag 12b 

 

mansa12a 

"Hoe tevreden bent u met de mensen waarmee u samenleeft?" 

 

1. "Kan niet slechter" 

2. "Ontevreden" 

3. "Meestal ontevreden" 

4. "Gemengd (tevreden en ontevreden)" 

5. "Meestal tevreden" 

6. "Tevreden" 

7. "Kan niet beter" 

 

mansa12b 

"Hoe tevreden bent u met het feit dat u alleen woont?" 

 

1. "Kan niet slechter" 

2. "Ontevreden" 

3. "Meestal ontevreden" 

4. "Gemengd (tevreden en ontevreden)" 

5. "Meestal tevreden" 

6. "Tevreden" 

7. "Kan niet beter" 

 

 mansa13 

"Hoe tevreden bent u met uw seksuele leven?" 

 

1. "Kan niet slechter" 

2. "Ontevreden" 

3. "Meestal ontevreden" 

4. "Gemengd (tevreden en ontevreden)" 

5. "Meestal tevreden" 

6. "Tevreden" 

7. "Kan niet beter" 

 

mansa14 

"Hoe tevreden bent u met uw relatie met uw familie? (Deze vraag heeft betrekking op  familieleden 

waarmee u niet samenwoont)" 

 

1. "Kan niet slechter" 

2. "Ontevreden" 
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3. "Meestal ontevreden" 

4. "Gemengd (tevreden en ontevreden)" 

5. "Meestal tevreden" 

6. "Tevreden" 

7. "Kan niet beter" 

   

mansa15 

"Hoe tevreden bent u met uw lichamelijke gezondheid?" 

 

1. "Kan niet slechter" 

2. "Ontevreden" 

3. "Meestal ontevreden" 

4. "Gemengd (tevreden en ontevreden)" 

5. "Meestal tevreden" 

6. "Tevreden" 

7. "Kan niet beter" 

 

mansa17 

"Hoe tevreden bent u met uw psychische gezondheid?" 

 

1. "Kan niet slechter" 

2. "Ontevreden" 

3. "Meestal ontevreden" 

4. "Gemengd (tevreden en ontevreden)" 

5. "Meestal tevreden" 

6. "Tevreden" 

7. "Kan niet beter" 

 

 

--------------------------------------------Happiness Index--------------------------------------------------------- 

   

happyindex 

"Voelt u zich in het algemeen gelukkig?" 

"Geef op onderstaande schaal een globale inschatting, hoe u zich in het algemeen voelt (dus niet hoe 

u zich nu op dit moment voelt). Klik het rondje aan bij het getal aan dat het beste uw algemene 

gevoel beschrijft." 

 

0. "0 Helemaal niet gelukkig" 

1. "1" 

2. "2" 

3. "3" 

4. "4" 

5. "5" 

6. "6" 

7. "7" 
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8. "8" 

9. "9" 

10. "10 Heel gelukkig" 

   

--------------------------------------------SPF-IL------------------------------------------------------------- 

  

"U bent nu aangekomen bij het derde onderdeel van de vragenlijst over welzijn. De onderstaande 

vragen gaan over uw welbevinden en uw ervaringen en gevoelens in de afgelopen 3 maanden. Klik bij 

elke vraag het antwoord aan dat uw ervaring of gevoel het best weergeeft."  

 

spf1 

"Hebben mensen aandacht voor u? " 

 

0. "nooit" 

1. "soms" 

2. "vaak"   

3. "altijd” 

    

spf2 

"Wil men u helpen als u een probleem heeft?" 

 

0. "nooit" 

1. "soms" 

2. "vaak"   

3. "altijd” 

    

spf3 

"Voelt u dat mensen echt van u houden?" 

 

0. "nooit" 

1. "soms" 

2. "vaak"   

3. "altijd” 

   

"Er zijn situaties waarin men te maken heeft met groepen mensen, zoals bij familie, een vereniging of 

de kerk." 

spf4 

"Waarderen anderen uw rol in de groep?" 

 

0. "nooit" 

1. "soms" 

2. "vaak"   

3. "altijd” 

    

spf5 
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"Vinden mensen u betrouwbaar?" 

 

0. "nooit" 

1. "soms" 

2. "vaak"   

3. "altijd” 

  spf6 

"Voelt u zich nuttig voor anderen?" 

 

0. "nooit" 

1. "soms" 

2. "vaak"   

3. "altijd” 

    

spf7 

"Vindt men dat u beter presteert dan anderen?" 

 

0. "nooit" 

1. "soms" 

2. "vaak"   

3. "altijd” 

    

spf8 

"Ziet men u als iemand met invloed?" 

 

0. "nooit" 

1. "soms" 

2. "vaak"   

3. "altijd” 

    

spf9 

"Staat u bekend om dingen die u heeft gepresteerd? " 

 

0. "nooit" 

1. "soms" 

2. "vaak"   

3. "altijd” 

 

"Nu een aantal vragen over hoe u zich lichamelijk voelt. Voelde u zich de afgelopen 3 maanden:" 

spf10 

"ontspannen?" 

 

0. "nooit" 

1. "soms" 

2. "vaak"   
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3. "altijd” 

    

spf11 

"kerngezond?" 

 

0. "nooit" 

1. "soms" 

2. "vaak"   

3. "altijd” 

    

spf12 

"lichamelijk prettig?" 

 

0. "nooit" 

1. "soms" 

2. "vaak"   

3. "altijd” 

 

"De volgende vragen gaan ook over de afgelopen 3 maanden:" 

spf13 

"Zijn uw bezigheden een uitdaging voor u?" 

 

0. "nooit" 

1. "soms" 

2. "vaak"   

3. "altijd” 

    

spf14 

"Heeft u veel plezier in uw bezigheden?" 

 

0. "nooit" 

1. "soms" 

2. "vaak"   

3. "altijd” 

    

spf15 

"Hoe vaak bent u volledig geconcentreerd met iets bezig?" 

 

0. "nooit" 

1. "soms" 

2. "vaak"   

3. "altijd”   
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Bijlage III 
Alle analyses worden apart besproken voor de gecombineerde dataset met de dak- en thuisloze 

respondenten én de respondenten uit de algemene Nederlandse populatie, en de dataset met alléén de 

dak- en thuisloze respondenten.  

3.1 Univariate analyse 

3.1.1 Algemene Nederlanders (vóór samenvoegen met dak- en thuislozen)  

De frequenties, gemiddelden, standaarddeviaties en de minimum- en maximumwaarde zijn 

opgevraagd van alle variabelen die gebruikt gaan worden in de toetsing van Hypothese 1. 

FREQUENCIES VARIABLES=Geluk Tevr_SocRel Geslacht_d Opleidingsniveau_d 

Leeftijd 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN 

  /HISTOGRAM 

  /FORMAT=LIMIT(8) 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Statistics 

 Geluk 

Tevredenheid 

met sociale 

relaties Geslacht 

Opleidingsnivea

u Leeftijd 

N Valid 137 137 138 131 138 

Missing 1 1 0 7 0 

Mean 6,20 3,58 ,09 ,08 46,18 

Std. Deviation 2,176 1,643 ,283 ,267 14,450 

Minimum 0 0 0 0 18 

Maximum 10 6 1 1 76 

 

Geslacht 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 126 91,3 91,3 91,3 

1 12 8,7 8,7 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

 

Opleidingsniveau 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 121 87,7 92,4 92,4 

1 10 7,2 7,6 100,0 

Total 131 94,9 100,0  

Missing System 7 5,1   

Total 138 100,0   
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3.1.2 Dak- en thuislozen 

Voor Tabel 3 in het Resultatenhoofdstuk is de ongecentreerde variabele voor de tevredenheid met de 

sociale relaties gebruikt, omdat de gecentreerde variant geen informatie geeft over het gemiddelde.  

FREQUENCIES VARIABLES=Geluk DuurDT AcSID Tevr_SocRel Geslacht_d 

Opleidingsniveau_d Leeftijd 

    RedenDT_d 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN 

  /HISTOGRAM 

  /FORMAT=LIMIT(8) 

  /ORDER=ANALYSIS. 
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Statistics 

 

Voelt u 

zich in het 

algemeen 

gelukkig? 

Duur 

dakloosheid AcSID 

Hoe tevreden bent 

u met het aantal 

en de kwaliteit van 

uw 

vriendschappen? Geslacht 

Wat is uw 

hoogst 

behaalde 

opleiding? Leeftijd 

Reden DT 

dichotoom 

N Valid 139 138 135 138 140 139 135 125 

Missing 1 2 5 2 0 1 5 15 

Mean 5,92 ,53 1,7400 3,43 ,09 ,13 45,63 ,26 

Std. 

Deviation 

2,082 ,501 ,85768 1,552 ,281 ,337 13,724 ,443 

Minimum 0 0 ,00 0 0 0 19 0 

Maximum 10 1 3,57 6 1 1 79 1 

 

Duur dakloosheid 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Recentelijk DT 65 46,4 47,1 47,1 

Langdurig DT 73 52,1 52,9 100,0 

Total 138 98,6 100,0  

Missing System 2 1,4   

Total 140 100,0   

 

Geslacht 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Man 128 91,4 91,4 91,4 

Vrouw 12 8,6 8,6 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

Wat is uw hoogst behaalde opleiding? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Lager opgeleid 121 86,4 87,1 87,1 

Hoger opgeleid 18 12,9 12,9 100,0 

Total 139 99,3 100,0  

Missing System 1 ,7   

Total 140 100,0   
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Reden DT dichotoom 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Overig 92 65,7 73,6 73,6 

Relationele oorzaak 33 23,6 26,4 100,0 

Total 125 89,3 100,0  

Missing System 15 10,7   

Total 140 100,0   

 

 

3.1.3 Vergelijking gemiddelden geluk 

Het verschil in gemiddelden van het geluk van algemene Nederlanders en dat van dak- en thuislozen is 

bekeken aan de hand van een t-toets voor onafhankelijke steekproeven.  

T-TEST GROUPS=Woonsit_d(0 1) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Geluk 

  /CRITERIA=CI(.95). 
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Group Statistics 
 respondent dakloos of algemene 

populatie? N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Voelt u zich in het algemeen 

gelukkig? 

,00 137 6,20 2,176 ,186 

1,00 139 5,92 2,082 ,177 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Voelt u zich 

in het 

algemeen 

gelukkig? 

Equal 

variances 

assumed 

,502 ,479 1,078 274 ,282 ,276 ,256 -,228 ,781 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1,077 273,066 ,282 ,276 ,256 -,229 ,781 

 

3.2 Bivariate analyse; correlaties 

3.2.1 Gecombineerde dataset (H1) 

De correlaties van de variabelen in de dataset met de dak- en thuisloze respondenten en de 

respondenten uit de algemene Nederlandse populatie zijn opgevraagd in SPSS.  

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Woonsituatie Geluk Geslacht_d Opleidingsniveau_d Leeftijd 

Tevr_SocRel 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING=PAIRWISE. 
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Correlations 

 Woonsituatie Geluk Geslacht Opleidingsniveau Leeftijd 

Tevredenheid 

met sociale 

relaties 

Woonsituatie Pearson 

Correlation 

1 ,105 -,005 -,060 ,084 ,044 

Sig. (2-

tailed) 
 

,082 ,928 ,329 ,167 ,470 

N 276 274 276 268 271 273 

Geluk Pearson 

Correlation 

,105 1 -,093 ,079 -,022 ,411** 

Sig. (2-

tailed) 

,082 
 

,123 ,196 ,719 ,000 

N 274 276 276 269 271 274 

Geslacht Pearson 

Correlation 

-,005 -,093 1 -,106 -,217** -,018 

Sig. (2-

tailed) 

,928 ,123 
 

,081 ,000 ,767 

N 276 276 278 270 273 275 

Opleidingsniveau Pearson 

Correlation 

-,060 ,079 -,106 1 -,078 ,085 

Sig. (2-

tailed) 

,329 ,196 ,081 
 

,207 ,167 

N 268 269 270 270 265 267 

Leeftijd Pearson 

Correlation 

,084 -,022 -,217** -,078 1 ,057 

Sig. (2-

tailed) 

,167 ,719 ,000 ,207 
 

,351 

N 271 271 273 265 273 271 

Tevredenheid 

met sociale 

relaties 

Pearson 

Correlation 

,044 ,411** -,018 ,085 ,057 1 

Sig. (2-

tailed) 

,470 ,000 ,767 ,167 ,351 
 

N 273 274 275 267 271 275 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

3.2.2 Dak- en thuislozen (H2 en H3) 

De correlaties van de variabelen die gebruikt zijn in de analyses van de dak- en thuislozen (H2 en H3) 

zijn berekend. Er is een significant positieve samenhang tussen de leeftijd van respondenten en de 

duur van de dak- en thuisloosheid (r=,207; p=,017). Een mogelijke verklaring voor deze samenhang is 

dat de respondenten die ouder zijn simpelweg meer tijd hebben gehad om in dak- en thuisloosheid te 

leven dan jongere respondenten.  
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CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Geluk DuurDT AcSID Tevr_SocRel Geslacht_d Opleidingsniveau_d 

Leeftijd RedenDT_d 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 

 

Voelt u 

zich in het 

algemeen 

gelukkig? 

Duur 

dakloo

sheid AcSID 

Hoe tevreden bent 

u met het aantal en 

de kwaliteit van uw 

vriendschappen? 

Gesla

cht 

Wat is uw 

hoogst 

behaalde 

opleiding? Leeftijd 

Reden DT 

dichotoo

m 

Voelt u zich in het 

algemeen 

gelukkig? 

Pearson 

Correlation 

1 ,171* ,348** ,462** -,112 ,128 -,053 ,087 

Sig. (2-tailed)  ,046 ,000 ,000 ,190 ,132 ,543 ,333 

N 139 137 134 137 139 139 134 125 

Duur dakloosheid Pearson 

Correlation 

,171* 1 ,166 ,025 -,018 ,061 ,207* ,028 

Sig. (2-tailed) ,046  ,056 ,770 ,835 ,479 ,017 ,759 

N 137 138 133 136 138 137 133 123 

AcSID Pearson 

Correlation 

,348** ,166 1 ,098 -,001 ,168 -,020 -,003 

Sig. (2-tailed) ,000 ,056  ,260 ,995 ,052 ,823 ,975 

N 134 133 135 133 135 134 130 124 

Hoe tevreden bent 

u met het aantal en 

de kwaliteit van uw 

vriendschappen? 

Pearson 

Correlation 

,462** ,025 ,098 1 -,087 ,127 ,026 ,040 

Sig. (2-tailed) ,000 ,770 ,260  ,312 ,139 ,769 ,660 

N 137 136 133 138 138 137 134 124 

Geslacht Pearson 

Correlation 

-,112 -,018 -,001 -,087 1 -,119 -,222** ,174 

Sig. (2-tailed) ,190 ,835 ,995 ,312  ,165 ,010 ,052 

N 139 138 135 138 140 139 135 125 

Wat is uw hoogst 

behaalde 

opleiding? 

Pearson 

Correlation 

,128 ,061 ,168 ,127 -,119 1 -,045 -,039 

Sig. (2-tailed) ,132 ,479 ,052 ,139 ,165  ,607 ,667 

N 139 137 134 137 139 139 134 125 

Leeftijd Pearson 

Correlation 

-,053 ,207* -,020 ,026 -,222** -,045 1 -,091 

Sig. (2-tailed) ,543 ,017 ,823 ,769 ,010 ,607  ,321 

N 134 133 130 134 135 134 135 122 

Reden DT 

dichotoom 

Pearson 

Correlation 

,087 ,028 -,003 ,040 ,174 -,039 -,091 1 

Sig. (2-tailed) ,333 ,759 ,975 ,660 ,052 ,667 ,321  

N 125 123 124 124 125 125 122 125 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

3.2.3 Vergelijking correlaties geluk en tevredenheid sociale relaties in beide steekproeven 

Om te bepalen of de samenhang tussen het geluk en de sociale tevredenheid significant verschillen 

voor de gecombineerde dataset (r=,411; p<,001) en de dataset met alleen de dak- en thuislozen 

(r=,462; p<,001) wordt gekeken of de betrouwbaarheidsintervallen overlappen. Correlaties hebben 

geen normale verdeling waardoor er niet zomaar BHI’s kunnen worden berekend, dus moeten 

correlaties worden getransformeerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Fisher’s Z transformatie. 

Hierbij wordt de correlatie (r) omgezet naar een getransformeerde correlatie (rz), welke bij benadering 

normaal verdeeld is. Hiervoor wordt de formule rz = 
1

2
ln

1+𝑟

1−𝑟
 gebruikt. Het BHI van de 

getransformeerde correlatie wordt gerekend met rz ± Z*· 
1

√𝑛−3
. Er wordt uitgegaan van een tweezijdige 

toets met significantieniveau 5%, dus wordt de kritieke Z-waarde 1,960 gebruikt. Vervolgens wordt 

het getransformeerde BHI omgerekend naar het ‘gewone’ BHI met 
ℯ2∙𝐿𝑍−1

ℯ2∙𝐿𝑍+1
, 

ℯ2∙𝑅𝑍−1

ℯ2∙𝑅𝑍+1
 (waarbij LZ en RZ 

respectievelijk de linkerzijde en rechterzijde van het BHI vertegenwoordigen).  

Voor de gecombineerde dataset is de getransformeerde correlatie rz = 
1

2
ln

1+,411

1−,411
 = ,437. Het 

getransformeerde 95%-BHI van de correlatie [,318, ,556] wordt vervolgens weer terug 

getransformeerd naar de ‘gewone’ variant van het 95%-BHI [,307, ,505] van de correlatie van het 

geluk en de sociale tevredenheid is in de gecombineerde dataset. 

Dezelfde berekeningen worden gedaan voor de correlatie van het geluk en de sociale 

tevredenheid van de dak- en thuisloze respondenten (rz=,500). Hierbij liggen de grenzen van het 95%-

BHI op ,319 voor de ondergrens en ,584 voor de bovengrens.  

De 95%-BHI’s van de correlaties laten zien dat zij inderdaad beide een significante samenhang 

laten zien omdat het nulpunt niet binnen de grenzen van het BHI ligt, maar dat de correlaties onderling 

niet significant verschillen; de intervallen overlappen bijna volledig.  

3.3 Bivariate analyse; t-toetsen 
Er worden meerdere toetsen gedaan over dezelfde data, waardoor er gecorrigeerd moet worden voor 

kanskapitalisatie; dit wordt gedaan door middel van de Bonferroni-correctie. Dit is nodig omdat de 

kans stijgt dat er significante resultaten gevonden worden als er veel toetsen op dezelfde data gedaan 

worden. Het gebruikte significantieniveau is hierdoor gereduceerd tot 
𝛼

𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑒𝑡𝑠𝑒𝑛
 , hier 

,05

2
= ,025. Bij 

alle toetsen is handmatig Cohen’s d uitgerekend, de effect grootte (zie Tabel 4 en 5 in Resultaten). 

Hiervoor is gebruik gemaakt van de formule: d = 
𝜇2−𝜇1

𝑠𝑝
, met sp = √

𝑠1
2+𝑠2

2

2
 voor de gepoolde 

standaarddeviatie. 
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3.3.1 Gecombineerde dataset (H1) 

Hieronder zijn de t-toetsen voor onafhankelijke steekproeven te vinden met dak- en thuisloze 

respondenten én respondenten uit de algemene Nederlandse populatie. 

T-TEST GROUPS=Geslacht_d(0 1) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Geluk Tevr_SocRel Leeftijd 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Group Statistics 

 Geslacht N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Voelt u zich in het algemeen 

gelukkig? 

0 252 6,12 2,117 ,133 

1 24 5,42 2,205 ,450 

Tevredenheid met sociale 

relaties 

0 251 3,52 1,573 ,099 

1 24 3,42 1,863 ,380 

Leeftijd 0 249 46,86 13,651 ,865 

1 24 36,08 14,905 3,043 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Voelt u zich 

in het 

algemeen 

gelukkig? 

Equal 

variances 

assumed 

,100 ,752 1,548 274 ,123 ,702 ,454 -,191 1,596 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1,496 27,194 ,146 ,702 ,469 -,261 1,665 

Tevredenheid 

met sociale 

relaties 

Equal 

variances 

assumed 

1,456 ,229 ,296 273 ,767 ,101 ,342 -,572 ,774 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,258 26,232 ,799 ,101 ,393 -,706 ,909 

Leeftijd Equal 

variances 

assumed 

1,280 ,259 3,662 271 ,000 10,772 2,941 4,981 16,563 

Equal 

variances not 

assumed 

  

3,406 26,853 ,002 10,772 3,163 4,280 17,264 
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In de tabel ‘Group Statistics’ zijn de gemiddelden, standaarddeviaties en het aantal 

respondenten in iedere groep te vinden. De tabel ‘Independent Samples Test’ geeft aan of het verschil 

in de groepsgemiddelden significant is naar aanleiding van de F- en t-toets. Als de F-toets significant 

is dan moet gekeken worden in de rij ‘Equal variances not assumed’, anders wordt er uitgegaan van 

gelijke varianties en wordt de t-toets uit de rij ‘Equal variances assumed’ gebruikt.  

De t-toetsen zijn nogmaals gedaan om inzicht te krijgen in de verschillen tussen lager en hoger 

opgeleiden.  

T-TEST GROUPS=Opleidingsniveau_d(0 1) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Geluk Tevr_SocRel Leeftijd 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

 

 

Group Statistics 

 Opleidingsniveau N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Voelt u zich in het algemeen 

gelukkig? 

0 241 5,95 2,167 ,140 

1 28 6,50 1,667 ,315 

Tevredenheid met sociale 

relaties 

0 239 3,45 1,621 ,105 

1 28 3,89 1,499 ,283 

Leeftijd 0 238 46,18 13,879 ,900 

1 27 42,59 14,805 2,849 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Voelt u zich in 

het algemeen 

gelukkig? 

Equal 

variances 

assumed 

1,557 ,213 -

1,298 

267 ,196 -,550 ,424 -1,384 ,284 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

1,596 

38,485 ,119 -,550 ,345 -1,247 ,147 

Tevredenheid 

met sociale 

relaties 

Equal 

variances 

assumed 

1,521 ,218 -

1,385 

265 ,167 -,445 ,321 -1,078 ,188 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

1,474 

34,826 ,150 -,445 ,302 -1,059 ,168 

Leeftijd Equal 

variances 

assumed 

,007 ,932 1,264 263 ,207 3,588 2,838 -1,999 9,175 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1,201 31,409 ,239 3,588 2,988 -2,502 9,679 

 

3.3.2 Dak- en thuislozen (H2 en H3) 

Net als bij de gecombineerde dataset zijn er F- en t-toetsen gedaan bij de dak- en thuislozen.  

T-TEST GROUPS=Geslacht_d(0 1) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Geluk Tevr_SocRel Leeftijd 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Group Statistics 

 Geslacht N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Voelt u zich in het algemeen gelukkig? Man 127 5,99 2,033 ,180 

Vrouw 12 5,17 2,517 ,726 

Hoe tevreden bent u met het aantal en 

de kwaliteit van uw vriendschappen? 

Man 126 3,48 1,543 ,137 

Vrouw 12 3,00 1,651 ,477 

Leeftijd Man 123 46,58 13,264 1,196 

Vrouw 12 35,92 15,174 4,380 



Odding, M. C.  Geluk en de sociale identiteit bij dak- en thuislozen 

 

[62] 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Voelt u zich in 

het algemeen 

gelukkig? 

Equal 

variances 

assumed 

1,005 ,318 1,316 137 ,190 ,825 ,627 -,415 2,065 

Equal 

variances 

not assumed 

  

1,103 12,395 ,291 ,825 ,749 -,800 2,451 

Hoe tevreden 

bent u met het 

aantal en de 

kwaliteit van uw 

vriendschappen? 

Equal 

variances 

assumed 

,044 ,834 1,016 136 ,312 ,476 ,469 -,451 1,403 

Equal 

variances 

not assumed 

  

,960 12,896 ,355 ,476 ,496 -,597 1,549 

Leeftijd Equal 

variances 

assumed 

1,040 ,310 2,624 133 ,010 10,661 4,062 2,625 18,696 

Equal 

variances 

not assumed 

  

2,348 12,695 ,036 10,661 4,541 ,827 20,494 

 

Voor de verschillende opleidingsniveaus geldt: 

T-TEST GROUPS=Opleidingsniveau_d(0 1) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Geluk Tevr_SocRel Leeftijd 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Group Statistics 

 Wat is uw hoogst 

behaalde opleiding? N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Voelt u zich in het algemeen gelukkig? Lager opgeleid 121 5,82 2,125 ,193 

Hoger opgeleid 18 6,61 1,650 ,389 

Hoe tevreden bent u met het aantal en de 

kwaliteit van uw vriendschappen? 

Lager opgeleid 119 3,36 1,539 ,141 

Hoger opgeleid 18 3,94 1,626 ,383 

Leeftijd Lager opgeleid 117 45,72 13,542 1,252 

Hoger opgeleid 17 43,88 14,874 3,607 

 



Odding, M. C.  Geluk en de sociale identiteit bij dak- en thuislozen 

 

[63] 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Voelt u zich in 

het algemeen 

gelukkig? 

Equal 

variances 

assumed 

,710 ,401 -

1,515 

137 ,132 -,793 ,523 -

1,828 

,242 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-

1,826 

26,201 ,079 -,793 ,434 -

1,685 

,099 

Hoe tevreden 

bent u met het 

aantal en de 

kwaliteit van uw 

vriendschappen? 

Equal 

variances 

assumed 

,223 ,637 -

1,487 

135 ,139 -,583 ,392 -

1,358 

,192 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-

1,428 

21,861 ,167 -,583 ,408 -

1,430 

,264 

Leeftijd Equal 

variances 

assumed 

,094 ,760 ,516 132 ,607 1,836 3,559 -

5,204 

8,875 

Equal 

variances 

not assumed 

  

,481 20,046 ,636 1,836 3,819 -

6,129 

9,800 

 

3.4 Bivariate analyse; kruistabel 
De relaties tussen de nominale variabelen voor de reden van dak- en thuisloosheid en de duur van dak- 

en thuisloosheid in de dataset met de dak- en thuisloze respondenten zijn bekeken met een kruistabel.  

CROSSTABS 

  /TABLES=RedenDT_d BY DuurDT 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Reden DT dichotoom * Duur 

dakloosheid 

123 87,9% 17 12,1% 140 100,0% 
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Reden DT dichotoom * Duur dakloosheid Crosstabulation 

 

Duur dakloosheid 

Total Recentelijk DT Langdurig DT 

Reden DT 

dichotoom 

Overig Count 41 49 90 

% within Reden DT dichotoom 45,6% 54,4% 100,0% 

% within Duur dakloosheid 74,5% 72,1% 73,2% 

% of Total 33,3% 39,8% 73,2% 

Relationele oorzaak Count 14 19 33 

% within Reden DT dichotoom 42,4% 57,6% 100,0% 

% within Duur dakloosheid 25,5% 27,9% 26,8% 

% of Total 11,4% 15,4% 26,8% 

Total Count 55 68 123 

% within Reden DT dichotoom 44,7% 55,3% 100,0% 

% within Duur dakloosheid 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 44,7% 55,3% 100,0% 

 

 

 

3.5 Multivariate analyse; hypothesetoetsing 

3.5.1 Hypothese 1; regressie 

Aan de regressie zijn stapsgewijs variabelen toegevoegd. Hierdoor kan de invloed van de afzonderlijke 

variabelen beter bepaald worden. De variabelen voor de woonsituatie van recentelijk dak- en thuisloze 

en de algemene Nederlanders zijn toegevoegd aan het eerste model. Hiervoor is gekozen omdat deze 

twee ervoor zorgen dat de referentiegroep bestaat uit de langdurig dak- en thuislozen; op deze manier 

sluit de regressie het best aan bij de verwoording van Hypothese 1.  
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REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Geluk 

  /METHOD=ENTER Woonsituatie_1 Woonsituatie_3 

  /METHOD=ENTER Geslacht_d Opleidingsniveau_d Leeftijd Tevr_SocRel 

  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) 

  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) 

  /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3). 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Woonsituatie=ANP, Woonsituatie=Recentelijk DTb . Enter 

2 Geslacht, Tevredenheid met sociale relaties, Opleidingsniveau, Leeftijdb . Enter 

a. Dependent Variable: Voelt u zich in het algemeen gelukkig? 

b. All requested variables entered. 

 
In de bovenstaande tabel is te zien welke variabelen aan de modellen toegevoegd zijn. De 

onderstaande tabel laat de verklaarde variantie per model zien. Hiervoor wordt gekeken naar de R2
adj. 

Daaruit blijkt dat Model 2 een grotere verklaarde variantie heeft dan Model 1; de toevoeging van de 

controlevariabelen zorgt voor een betere modelfit. Enkel de woonsituatie verklaart dus weinig van de 

resultaten die gevonden worden voor het geluk. 

Model Summaryc 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,128a ,016 ,009 2,116 ,016 2,140 2 258 ,120 

2 ,437b ,191 ,172 1,935 ,174 13,693 4 254 ,000 

a. Predictors: (Constant), Woonsituatie=ANP, Woonsituatie=Recentelijk DT 

b. Predictors: (Constant), Woonsituatie=ANP, Woonsituatie=Recentelijk DT, Geslacht, Tevredenheid met 

sociale relaties, Opleidingsniveau, Leeftijd 

c. Dependent Variable: Voelt u zich in het algemeen gelukkig? 

 
De onderstaande tabel laat de hellingen, standaardfouten, Bèta’s, t-, p-, en VIF-waarden zien 

van alle variabelen. De regressietabel (Tabel 6) in het Resultatenhoofdstuk is hierop gebaseerd.  
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% 

Confidence 

Interval for B 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 6,309 ,257  24,581 ,000 5,803 6,814   

Woonsituatie=Recentelijk 

DT 

-,737 ,370 -,149 -1,992 ,047 -1,466 -,009 ,684 1,461 

Woonsituatie=ANP -,209 ,317 -,049 -,659 ,510 -,833 ,415 ,684 1,461 

2 (Constant) 5,105 ,556  9,179 ,000 4,010 6,200   

Woonsituatie=Recentelijk 

DT 

-,733 ,343 -,148 -2,137 ,034 -1,408 -,058 ,666 1,501 

Woonsituatie=ANP -,239 ,292 -,056 -,821 ,412 -,814 ,335 ,675 1,482 

Geslacht -,737 ,429 -,100 -1,719 ,087 -1,580 ,107 ,935 1,069 

Opleidingsniveau ,155 ,402 ,022 ,385 ,701 -,636 ,946 ,958 1,043 

Leeftijd -,013 ,009 -,087 -1,472 ,142 -,031 ,004 ,913 1,095 

Tevredenheid met 

sociale relaties 

,535 ,076 ,402 7,062 ,000 ,386 ,684 ,984 1,016 

a. Dependent Variable: Voelt u zich in het algemeen gelukkig? 

 

3.5.2 Hypothese 2; mediatieanalyse 

De tweede hypothese is getoetst met een mediatieanalyse. Hiervoor is model 4 uit de PROCESS 

macro van Hayes (2018). Er is gekozen om de output hieronder te onderbreken met uitleg, omdat de 

output als één geheel wordt geleverd en het dan lastig is om aan te geven welke resultaten op welke 

plekken in de output gevonden kunnen worden. Daarnaast is de volgorde van de output verandert om 

de structuur van de Resultatenparagraaf aan te houden. Tabel 7 in de Resultaten is gebaseerd op de 

onderstaande output. 

Run MATRIX procedure: 

 

**************** PROCESS Procedure for SPSS Version 3.2 ****************** 

 

          Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.       www.afhayes.com 

    Documentation available in Hayes (2018). www.guilford.com/p/hayes3 

 

************************************************************************** 

Model  : 4 

    Y  : Geluk 

    X  : DuurDT_d 

    M  : AcSID 

 

Covariates: 

 Geslac_1 Opleidin Leeftijd Tevr_Soc 

 

Sample 

Size:  126 
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************************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 Geluk 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,5171      ,2674     3,4115     8,7597     5,0000   120,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     4,7465      ,7820     6,0700      ,0000     3,1983     6,2947 

DuurDT_d     -,6300      ,3398    -1,8538      ,0662    -1,3028      ,0429 

Geslac_1     -,6544      ,5826    -1,1233      ,2635    -1,8079      ,4990 

Opleidin      ,2472      ,4919      ,5026      ,6162     -,7267     1,2211 

Leeftijd     -,0150      ,0126    -1,1836      ,2389     -,0400      ,0101 

Tevr_Soc      ,6424      ,1112     5,7781      ,0000      ,4223      ,8626 

 

Hierboven is het totale effect van de duur van dak- en thuisloosheid op het geluk te zien. Te zien 

is dat het totale effect (het hoofdeffect) niet significant is (b=-,630; p=,066), dit betekent dat de 

invloed van de duur van dak- en thuisloosheid via alle mogelijke paden in het model niet van 

significant belang is voor de gelukservaring. 

Hieronder wordt ook duidelijk dat het directe effect van de duur van dak- en thuisloosheid op 

het geluk niet significant is (b=-,419; p=,197). Dit betekent dat er niet gesproken kan worden van een 

gedegen mediatie-effect. Hayes (2009) laat zien dat, als er sprake kan zijn van een mediatie-effect, er 

per definitie een verband moet bestaan tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele. Hiervoor is 

echter geen bewijs gevonden.  

************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y ************** 

 

Total effect of X on Y 

Effect         se          t          p       LLCI       ULCI       c_ps 

-,6300      ,3398    -1,8538      ,0662    -1,3028      ,0429     -,2980 

 

Direct effect of X on Y 

Effect         se          t          p       LLCI       ULCI      c'_ps 

-,4194      ,3233    -1,2973      ,1970    -1,0595      ,2207     -,1984 

 

Indirect effect(s) of X on Y: 

          Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

AcSID     -,2106      ,1403     -,5405      ,0134 

 

Partially standardized indirect effect(s) of X on Y: 

          Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

AcSID     -,0996      ,0673     -,2578      ,0066 

 

Hieronder wordt het eerste pad (pad a) van de mediatieanalyse besproken: van de duur van dak- 

en thuisloosheid naar de acceptatie van de sociale identiteit. De duur van de dak- en thuisloosheid is 

geen significante predictor voor de acceptatie van de sociale identiteit (b=-,266; p=,082). Hierbij moet 

wel opgemerkt worden dat de bovengrens van het 95%-BHI nét boven 0 ligt, dus er kan niet 
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uitgesloten worden dat de duur van de dak- en thuisloosheid geen invloed heeft op de acceptatie van 

de sociale identiteit.  

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 AcSID 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,2815      ,0792      ,6831     2,0647     5,0000   120,0000      ,0745 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     1,6235      ,3499     4,6397      ,0000      ,9307     2,3163 

DuurDT_d     -,2666      ,1521    -1,7530      ,0822     -,5677      ,0345 

Geslac_1      ,0661      ,2607      ,2536      ,8002     -,4501      ,5823 

Opleidin      ,3986      ,2201     1,8110      ,0726     -,0372      ,8344 

Leeftijd     -,0010      ,0057     -,1825      ,8555     -,0122      ,0102 

Tevr_Soc      ,0731      ,0498     1,4691      ,1444     -,0254      ,1716 

 

Pad b van het paddiagram (zie Resultaten) loopt van de acceptatie van de sociale identiteit naar 

het geluk. Hier is te zien dat de acceptatie van de sociale identiteit een significante invloed heeft op het 

geluk (b=,790; p<,001), gegeven de overige variabelen in het model. Dak- en thuislozen die hun 

sociale identiteit meer accepteren geven gemiddeld aan met ,790 punten gelukkiger te zijn, per eenheid 

stijging van de acceptatie. Er is dus een significante relatie tussen de acceptatie van de sociale 

identiteit (mediator) en het geluk (afhankelijke variabele), in de aanwezigheid van de duur van dak- en 

thuisloosheid (onafhankelijke variabele). Andersom is er geen significante relatie tussen de duur van 

dak- en thuisloosheid (onafhankelijke variabele) en het geluk (afhankelijke variabele), in de 

aanwezigheid van de acceptatie van de sociale identiteit (mediator). Dit laatste komt niet als een 

verassing gezien er al duidelijk is dat er geen sprake is van een mediatie-effect. Tot slot moet 

opgemerkt worden dat de tevredenheid met de sociale relaties van significante invloed is op de 

geluksscore van dak- en thuislozen (b=,585; p<,001).  

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 Geluk 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,5991      ,3589     3,0103    11,1051     6,0000   119,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,4640      ,7977     4,3424      ,0000     1,8844     5,0435 

DuurDT_d     -,4194      ,3233    -1,2973      ,1970    -1,0595      ,2207 

AcSID         ,7900      ,1916     4,1224      ,0001      ,4105     1,1694 

Geslac_1     -,7067      ,5474    -1,2909      ,1992    -1,7906      ,3772 

Opleidin     -,0677      ,4683     -,1446      ,8853     -,9950      ,8596 

Leeftijd     -,0142      ,0119    -1,1912      ,2360     -,0377      ,0094 

Tevr_Soc      ,5847      ,1054     5,5486      ,0000      ,3760      ,7934 

 

*********************** ANALYSIS NOTES AND ERRORS ************************ 
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Level of confidence for all confidence intervals in output: 

  95,0000 

 

Number of bootstrap samples for percentile bootstrap confidence intervals: 

  5000 

 

NOTE: Variables names longer than eight characters can produce incorrect 

output. 

      Shorter variable names are recommended. 

 

------ END MATRIX ----- 

 

3.5.3 Hypothese 3; gemodereerde mediatieanalyse 

Hypothese 3 is getoetst met een gemodereerde mediatieanalyse met behulp van model 7 uit Hayes’ 

PROCESS macro (2018). De output is onderbroken met uitleg op de juiste plekken te kunnen laten 

zien welke effecten getoond worden. Voor de variabele voor de sociale tevredenheid is de 

gecentreerde variant (TSR_C) gebruikt. Omdat de duur van de dak- en thuisloosheid een 

dummyvariabele is kan de door PROCESS gegenereerde interactieterm niet automatisch gecentreerd 

worden, dus is de gecentreerde variabele toegevoegd. Tabel 8 in Resultaten gebruikt de onderstaande 

output.  

Alle analyses zijn gedaan met model 7 uit de PROCESS macro versie 3.2 in SPSS. Voor iedere 

analyse is bij ‘probe interactions…’ de optie ‘always’ gekozen, en bij ‘conditioning values’ is gebruik 

gemaakt van ‘-1SD, Mean, +1SD’. Ook is de Johnson-Neyman output opgevraagd. 

Run MATRIX procedure: 

 

**************** PROCESS Procedure for SPSS Version 3.2 ****************** 

 

          Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.       www.afhayes.com 

    Documentation available in Hayes (2018). www.guilford.com/p/hayes3 

 

************************************************************************** 

Model  : 7 

    Y  : Geluk 

    X  : DuurDT_d 

    M  : AcSID 

    W  : TSR_C 

 

Covariates: 

 Geslac_1 Opleidin Leeftijd 

 

Sample 

Size:  126 

 

Hieronder is pad a van de gemodereerde mediatieanalyse te zien (zie Figuur 2 in de 

Resultatenparagraaf). In dit pad is het moderatie-effect van de tevredenheid met de sociale relaties op 

de relatie tussen de duur van dak- en thuisloosheid en de acceptatie van de sociale identiteit te zien. De 

duur van de dak- en thuisloosheid is niet van significante invloed op de acceptatie van de sociale 

identiteit (b=-,270; p=,077). Aan de p-waarden en BHI’s is te zien dat er geen sprake is van 
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significante effecten van de variabelen op de acceptatie van de sociale identiteit. De interactieterm 

(Int_1) laat zien dat er geen sprake is van een moderatie-effect (b=,121; p=,222).  

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 AcSID 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,3012      ,0907      ,6803     1,9787     6,0000   119,0000      ,0740 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     1,8994      ,3015     6,2990      ,0000     1,3023     2,4965 

DuurDT_d     -,2704      ,1518    -1,7817      ,0774     -,5710      ,0301 

TSR_C         ,0178      ,0670      ,2658      ,7909     -,1149      ,1506 

Int_1         ,1212      ,0988     1,2268      ,2223     -,0744      ,3168 

Geslac_1      ,0440      ,2608      ,1689      ,8662     -,4723      ,5604 

Opleidin      ,3820      ,2201     1,7356      ,0852     -,0538      ,8177 

Leeftijd     -,0013      ,0057     -,2271      ,8207     -,0125      ,0099 

 

De R2
change hieronder laat zien dat de interactieterm slechts 1,15% van de variantie verklaart; 

deze toename is héél marginaal en niet significant– dit is niet vreemd aangezien de interactieterm niet 

significant is.  

Product terms key: 

 Int_1    :        DuurDT_d x        TSR_C 

 

Test(s) of highest order unconditional interaction(s): 

       R2-chng          F        df1        df2          p 

X*W      ,0115     1,5051     1,0000   119,0000      ,2223 

---------- 

    Focal predict: DuurDT_d (X) 

          Mod var: TSR_C    (W) 

 

Conditional effects of the focal predictor at values of the moderator(s): 

 

TSR_C     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

-1,4804     -,4498      ,2129    -2,1125      ,0367     -,8714     -,0282 

  ,0303     -,2668      ,1518    -1,7578      ,0813     -,5672      ,0337 

 1,5411     -,0837      ,2127     -,3934      ,6947     -,5049      ,3375 

 

Hierboven zijn de conditionele effecten van drie verschillende sterktes (laag, midden, hoog) van 

tevredenheid met sociale relaties te zien in het verband tussen de duur van de dak- en thuisloosheid en 

de acceptatie van de sociale identiteit (zie ‘Conditional effects of the focal predictor at values of the 

moderator’). Hoewel te zien is dat het laagste conditionele effect wél significant is (p=,037), moet de 

interpretatie met grote voorzichtigheid gedaan worden; er is immers geen significantie van de 

interactieterm én de BHI’s van de drie conditionele effecten overlappen. Hierdoor kan er 

geconcludeerd worden dat er slechts een indicatie van een patroon zichtbaar is, maar mogen er geen 

harde uitspraken gedaan worden.  

De Johnson-Neyman output hieronder geeft meer inzicht in het conditionele effect van de 

laagste groep (de ontevreden recentelijk dak- en thuislozen) dat hierboven significant bleek. Hiermee 
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wordt zichtbaar dat het spreidingsgebied van de significantie van de moderator ligt tussen de waarden 

-2,230 en -,430 van de tevredenheid met de sociale relaties (let op; dit is de gecentreerde variabele).  

Moderator value(s) defining Johnson-Neyman significance region(s): 

      Value    % below    % above 

     -,3079    48,4127    51,5873 

    -2,3698    15,0794    84,9206 

 

Conditional effect of focal predictor at values of the moderator: 

TSR_C     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

-3,4300     -,6861      ,3741    -1,8340      ,0692    -1,4268      ,0547 

-3,1300     -,6497      ,3472    -1,8712      ,0638    -1,3372      ,0378 

-2,8300     -,6134      ,3208    -1,9118      ,0583    -1,2486      ,0219 

-2,5300     -,5770      ,2951    -1,9556      ,0529    -1,1612      ,0072 

-2,3698     -,5576      ,2816    -1,9801      ,0500    -1,1152      ,0000 

-2,2300     -,5407      ,2701    -2,0019      ,0476    -1,0754     -,0059 

-1,9300     -,5043      ,2461    -2,0490      ,0427     -,9916     -,0170 

-1,6300     -,4679      ,2235    -2,0933      ,0384     -,9106     -,0253 

-1,3300     -,4316      ,2028    -2,1284      ,0354     -,8331     -,0301 

-1,0300     -,3952      ,1845    -2,1426      ,0342     -,7605     -,0300 

 -,7300     -,3589      ,1694    -2,1188      ,0362     -,6943     -,0235 

 -,4300     -,3225      ,1585    -2,0355      ,0440     -,6363     -,0088 

 -,3079     -,3077      ,1554    -1,9801      ,0500     -,6155      ,0000 

 -,1300     -,2862      ,1526    -1,8755      ,0632     -,5883      ,0160 

  ,1700     -,2498      ,1524    -1,6397      ,1037     -,5515      ,0519 

  ,4700     -,2135      ,1578    -1,3528      ,1787     -,5259      ,0990 

  ,7700     -,1771      ,1684    -1,0521      ,2949     -,5105      ,1562 

 1,0700     -,1408      ,1831     -,7686      ,4437     -,5034      ,2219 

 1,3700     -,1044      ,2012     -,5189      ,6048     -,5029      ,2941 

 1,6700     -,0681      ,2218     -,3068      ,7595     -,5073      ,3712 

 1,9700     -,0317      ,2443     -,1298      ,8969     -,5154      ,4520 

 2,2700      ,0046      ,2681      ,0173      ,9862     -,5263      ,5356 

 2,5700      ,0410      ,2931      ,1399      ,8890     -,5393      ,6213 

 

De onderstaande code voor het spreidingsdiagram is gebruikt voor de datavisualisatie van het 

conditionele effect van de interactieterm. Aan het spreidingsdiagram zijn gelijk de vergelijkingen 

toegevoegd om het verschil in acceptatie van de sociale identiteit voor de verschillende sterktes van de 

sociale tevredenheid weer te geven voor de langdurig en recentelijk dak- en thuislozen. 

Het spreidingsdiagram hieronder laat het moderatie-effect zien. De blauwe lijn is voor langdurig 

dak- en thuislozen, de rode voor recentelijk dak- en thuislozen. Te zien is dat recentelijk dak- en 

thuislozen die meer tevreden zijn met hun sociale relaties hoger scoren op de acceptatie van hun 

sociale identiteit dan de recentelijk dak- en thuislozen die minder tevreden zijn met hun sociale 

relaties. Voor langdurig dak- en thuislozen is het effect van de tevredenheid met de sociale relaties 

aanzienlijk kleiner. Hierbij moet wel in acht genomen worden dat de moderatie geen significantie laat 

zien.  

Data for visualizing the conditional effect of the focal predictor: 

Paste text below into a SPSS syntax window and execute to produce plot. 

 

DATA LIST FREE/ 

   DuurDT_d   TSR_C      AcSID      . 

BEGIN DATA. 
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      ,0000    -1,4804     1,8708 

     1,0000    -1,4804     1,4210 

      ,0000      ,0303     1,8978 

     1,0000      ,0303     1,6310 

      ,0000     1,5411     1,9247 

     1,0000     1,5411     1,8410 

END DATA. 

GRAPH/SCATTERPLOT= 

 TSR_C    WITH     AcSID    BY       DuurDT_d . 

 

De output hieronder geeft pad b van de gemodereerde mediatieanalyse weer. Te zien is dat, net 

als bij de mediatieanalyse van H2, de acceptatie van de sociale identiteit een significante invloed heeft 

op het geluk (b=,931; p<,001). De overige variabelen zijn niet van significantie invloed op geluk. De 

variabelen in dit pad verklaren 19,31% van de variantie in het geluk, een significante hoeveelheid.  

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 Geluk 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,4394      ,1931     3,7575     5,7432     5,0000   120,0000      ,0001 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     5,2869      ,8121     6,5099      ,0000     3,6789     6,8948 

DuurDT_d     -,5177      ,3606    -1,4355      ,1537    -1,2318      ,1963 

AcSID         ,9313      ,2122     4,3889      ,0000      ,5112     1,3514 

Geslac_1     -,9624      ,6094    -1,5793      ,1169    -2,1690      ,2441 

Opleidin      ,1952      ,5205      ,3750      ,7083     -,8354     1,2258 

Leeftijd     -,0144      ,0133    -1,0863      ,2795     -,0407      ,0119 

 

****************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y ***************** 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

     -,5177      ,3606    -1,4355      ,1537    -1,2318      ,1963 
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Conditional indirect effects of X on Y: 

 

INDIRECT EFFECT: 

 DuurDT_d    ->    AcSID       ->    Geluk 

 

      TSR_C     Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

    -1,4804     -,4189      ,2417     -,9445     -,0083 

      ,0303     -,2484      ,1641     -,6212      ,0305 

     1,5411     -,0779      ,2280     -,5655      ,3552 

 

      Index of moderated mediation: 

           Index     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

TSR_C      ,1129      ,1113     -,0911      ,3474 

 

 Pairwise contrasts between conditional indirect effects (Effect1 minus 

Effect2) 

    Effect1    Effect2   Contrast     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

     -,2484     -,4189      ,1705      ,1682     -,1376      ,5249 

     -,0779     -,4189      ,3410      ,3363     -,2751     1,0497 

     -,0779     -,2484      ,1705      ,1682     -,1376      ,5249 

--- 

 

*********************** ANALYSIS NOTES AND ERRORS ************************ 

 

Level of confidence for all confidence intervals in output: 

  95,0000 

 

Number of bootstrap samples for percentile bootstrap confidence intervals: 

  5000 

 

W values in conditional tables are the mean and +/- SD from the mean. 

 

NOTE: Variables names longer than eight characters can produce incorrect 

output. 

      Shorter variable names are recommended. 

 

------ END MATRIX ----- 

 

3.5.4 Additionele analyses 

De additionele analyses worden hieronder besproken. Eerst worden die van Hypothese 2 behandeld 

(additionele analyses 1 tot en met 4), daarna die van Hypothese 3 (additionele analyses 5 tot en met 7). 

H2, additionele analyse 1: zonder controlevariabele sociale tevredenheid 

Voor de volledigheid is het mediatie-effect van Hypothese 2 nogmaals onderzocht, maar dan zonder 

de controlevariabele voor de tevredenheid met sociale relaties.  

Run MATRIX procedure: 

 

**************** PROCESS Procedure for SPSS Version 3.2 ****************** 

 

          Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.       www.afhayes.com 

    Documentation available in Hayes (2018). www.guilford.com/p/hayes3 

 

************************************************************************** 

Model  : 4 

    Y  : Geluk 

    X  : DuurDT_d 

    M  : AcSID 
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Covariates: 

 Geslac_1 Opleidin Leeftijd 

 

Sample 

Size:  127 

 

************************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 Geluk 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,2490      ,0620     4,3256     2,0166     4,0000   122,0000      ,0963 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     7,0503      ,7583     9,2969      ,0000     5,5491     8,5515 

DuurDT_d     -,7549      ,3806    -1,9836      ,0495    -1,5083     -,0015 

Geslac_1     -,9185      ,6537    -1,4051      ,1625    -2,2126      ,3756 

Opleidin      ,6256      ,5491     1,1394      ,2568     -,4613     1,7126 

Leeftijd     -,0164      ,0142    -1,1513      ,2519     -,0445      ,0118 

 

Hierboven is het totale effect van de duur van dak- en thuisloosheid op het geluk te zien. Te zien 

is dat het totale effect (het hoofdeffect) nét significant is (b=-,755; p=,050), dit betekent dat recentelijk 

dak- en thuislozen gemiddeld ,755 punten lager scoren op geluk dan langdurig dak- en thuislozen. 

Hieronder wordt echter duidelijk dat het directe effect van de duur van dak- en thuisloosheid op 

het geluk niet significant is (b=-,510; p=,156). Dit betekent dat er niet gesproken kan worden van een 

gedegen mediatie-effect. Hayes (2009) laat zien dat, als er sprake kan zijn van een mediatie-effect, er 

per definitie een verband moet bestaan tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele. De 

significantie van het totale effect tussen duur van de dak- en thuisloosheid en het geluk gaf deze 

opening. Het indirecte effect is, zoals hieronder zichtbaar, niet significant omdat het 95%-

betrouwbaarheidsinterval (BHI) [-,611, ,030] van de bootstrapping van acceptatie van sociale identiteit 

de waarde 0 bevat. Doordat de steekproefomvang met 127 respondenten niet erg groot is, wordt er niet 

blind op significantie afgegaan (Hayes, 2009), van relevantie mag wel gesproken worden.  

Het verschil tussen het totale effect en het directe effect (in termen van grootte en relevantie) 

betekent dat de significantie van het totale effect ergens in het model van duur van dak- en 

thuisloosheid op het geluk moet komen. Echter, er is geen reden om aan te nemen dat het mediatie-

effect hier de oorzaak van is omdat er geen significante relatie tussen de duur van dak- en 

thuisloosheid en de acceptatie van de sociale identiteit is. Mogelijk geeft de gemodereerde 

mediatieanalyse van Hypothese 3 hier meer duidelijkheid over.  

************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y ************** 

 

Total effect of X on Y 

Effect         se          t          p       LLCI       ULCI       c_ps 

-,7549      ,3806    -1,9836      ,0495    -1,5083     -,0015     -,3572 
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Direct effect of X on Y 

Effect         se          t          p       LLCI       ULCI      c'_ps 

-,5098      ,3574    -1,4264      ,1563    -1,2174      ,1978     -,2413 

 

Indirect effect(s) of X on Y: 

          Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

AcSID     -,2451      ,1618     -,6107      ,0299 

 

Partially standardized indirect effect(s) of X on Y: 

          Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

AcSID     -,1160      ,0773     -,2948      ,0141 

 

Hieronder wordt het eerste pad (pad a) van de mediatieanalyse besproken: van de duur van dak- 

en thuisloosheid naar de acceptatie van de sociale identiteit. De duur van de dak- en thuisloosheid is 

hier geen significante predictor voor de acceptatie van de sociale identiteit (b=-,261; p=,094), waar het 

opleidingsniveau dat wel is (b=,458; p=,042). 

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 AcSID 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,2424      ,0588      ,7106     1,9041     4,0000   122,0000      ,1140 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     1,8917      ,3074     6,1546      ,0000     1,2833     2,5002 

DuurDT_d     -,2607      ,1542    -1,6899      ,0936     -,5660      ,0447 

Geslac_1      ,0446      ,2650      ,1684      ,8665     -,4799      ,5691 

Opleidin      ,4575      ,2225     2,0557      ,0419      ,0169      ,8980 

Leeftijd     -,0019      ,0058     -,3263      ,7447     -,0133      ,0095 

 

Pad b, van de acceptatie van de sociale identiteit naar het geluk, is significant (b=,940; p<,001). 

Iemand die zijn sociale identiteit meer accepteert is met ,940 punten gelukkiger, per eenheid stijging 

van de acceptatie. Er is dus een significante relatie tussen de acceptatie van de sociale identiteit 

(mediator) en het geluk (afhankelijke variabele), in de aanwezigheid van de duur van dak- en 

thuisloosheid (onafhankelijke variabele). Andersom is er geen significante relatie tussen de duur van 

dak- en thuisloosheid (onafhankelijke variabele) en het geluk (afhankelijke variabele), in de 

aanwezigheid van de acceptatie van de sociale identiteit (mediator) (b=-,510; p=,156). Dit laatste is 

niet verassend, gezien al duidelijk was dat er geen sprake kan zijn van een mediatie-effect.  

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 Geluk 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,4452      ,1982     3,7279     5,9837     5,0000   121,0000      ,0001 
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Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     5,2716      ,8059     6,5411      ,0000     3,6761     6,8671 

DuurDT_d     -,5098      ,3574    -1,4264      ,1563    -1,2174      ,1978 

AcSID         ,9402      ,2074     4,5342      ,0000      ,5297     1,3508 

Geslac_1     -,9605      ,6069    -1,5825      ,1161    -2,1620      ,2411 

Opleidin      ,1955      ,5185      ,3770      ,7068     -,8310     1,2219 

Leeftijd     -,0146      ,0132    -1,1057      ,2711     -,0407      ,0115 

 

*********************** ANALYSIS NOTES AND ERRORS ************************ 

 

Level of confidence for all confidence intervals in output: 

  95,0000 

 

Number of bootstrap samples for percentile bootstrap confidence intervals: 

  5000 

 

NOTE: Variables names longer than eight characters can produce incorrect 

output. 

      Shorter variable names are recommended. 

 

------ END MATRIX ----- 

 

H2, additionele analyse 2: met controlevariabele voor de reden van dak- en thuisloosheid 

Deze analyse heeft alle controlevariabelen.  

Run MATRIX procedure: 

 

**************** PROCESS Procedure for SPSS Version 3.2 ****************** 

 

          Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.       www.afhayes.com 

    Documentation available in Hayes (2018). www.guilford.com/p/hayes3 

 

************************************************************************** 

Model  : 4 

    Y  : Geluk 

    X  : DuurDT_d 

    M  : AcSID 

 

Covariates: 

 Geslac_1 Opleidin Leeftijd Tevr_Soc RedenDT_ 

 

Sample 

Size:  119 

 

************************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 Geluk 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,5420      ,2937     3,2827     7,7640     6,0000   112,0000      ,0000 
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Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     4,5567      ,7997     5,6980      ,0000     2,9722     6,1412 

DuurDT_d     -,5601      ,3431    -1,6322      ,1054    -1,2400      ,1198 

Geslac_1     -,7011      ,5815    -1,2057      ,2305    -1,8532      ,4511 

Opleidin      ,3100      ,4849      ,6393      ,5239     -,6508     1,2708 

Leeftijd     -,0156      ,0129    -1,2058      ,2304     -,0412      ,0100 

Tevr_Soc      ,6501      ,1102     5,9004      ,0000      ,4318      ,8684 

RedenDT_      ,4008      ,3779     1,0608      ,2911     -,3479     1,1496 

 

Hierboven is te zien dat het totale effect van de duur van de dak- en thuisloosheid op het geluk 

niet significant is (b=-,560; p=,105). In de vorige analyse (zonder de tevredenheid met de sociale 

relaties en de reden van dak- en thuisloosheid, zie hierboven) was dit effect wél significant.  

Het indirecte effect van de mediatie is wederom nét niet significant omdat het nulpunt binnen de 

grenzen van het 95%-BHI ligt [-,510, ,015].  

************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y ************** 

 

Total effect of X on Y 

Effect         se          t          p       LLCI       ULCI       c_ps 

-,5601      ,3431    -1,6322      ,1054    -1,2400      ,1198     -,2667 

 

Direct effect of X on Y 

Effect         se          t          p       LLCI       ULCI      c'_ps 

-,3617      ,3305    -1,0944      ,2761    -1,0166      ,2932     -,1722 

 

Indirect effect(s) of X on Y: 

          Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

AcSID     -,1984      ,1331     -,5092      ,0146 

 

Partially standardized indirect effect(s) of X on Y: 

          Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

AcSID     -,0944      ,0644     -,2444      ,0068 

 

De invloed van de duur van dak- en thuisloosheid op de acceptatie van de sociale identiteit is 

niet significant (b=-,276; p=,078). Anders dan in het model zonder de reden van dak- en thuisloosheid 

(zie Model 1 in Resultaten) is de tevredenheid met de sociale relaties hier níét van significante invloed 

op de acceptatie van de sociale identiteit (b=,085; p=,092). De toevoeging van de reden van dak- en 

thuisloosheid haalt een deel van de verklarende kracht van de tevredenheid met sociale relaties weg. 

Dit is niet vreemd wanneer nagedacht wordt over wat hier concreet gebeurt: mensen voor wie de reden 

van hun dak- of thuisloosheid in de relationele sfeer ligt zullen mogelijk minder tevreden zijn met hun 

sociale relaties – deze relaties zijn immers (gedeeltelijk) de oorzaak van hun leefsituatie.  

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 AcSID 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,3054      ,0933      ,6716     1,9208     6,0000   112,0000      ,0835 
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Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     1,6277      ,3617     4,4998      ,0000      ,9110     2,3443 

DuurDT_d     -,2758      ,1552    -1,7769      ,0783     -,5833      ,0317 

Geslac_1      ,0899      ,2630      ,3417      ,7332     -,4313      ,6110 

Opleidin      ,4150      ,2193     1,8923      ,0610     -,0195      ,8496 

Leeftijd     -,0024      ,0058     -,4062      ,6853     -,0140      ,0092 

Tevr_Soc      ,0848      ,0498     1,7022      ,0915     -,0139      ,1836 

RedenDT_     -,0207      ,1709     -,1213      ,9037     -,3594      ,3179 

 

De acceptatie van de sociale identiteit (b=,719; p<,001) en de tevredenheid met de sociale 

relaties (b=,589; p<,001) zijn van significant belang voor het geluk van dak- en thuislozen.  

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 Geluk 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,6070      ,3685     2,9617     9,2531     7,0000   111,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,3859      ,8254     4,1021      ,0001     1,7503     5,0216 

DuurDT_d     -,3617      ,3305    -1,0944      ,2761    -1,0166      ,2932 

AcSID         ,7193      ,1984     3,6248      ,0004      ,3261     1,1125 

Geslac_1     -,7657      ,5526    -1,3856      ,1686    -1,8608      ,3293 

Opleidin      ,0115      ,4679      ,0246      ,9805     -,9157      ,9386 

Leeftijd     -,0139      ,0123    -1,1295      ,2611     -,0382      ,0105 

Tevr_Soc      ,5891      ,1060     5,5575      ,0000      ,3790      ,7991 

RedenDT_      ,4158      ,3589     1,1583      ,2492     -,2955     1,1270 

 

*********************** ANALYSIS NOTES AND ERRORS ************************ 

 

Level of confidence for all confidence intervals in output: 

  95,0000 

 

Number of bootstrap samples for percentile bootstrap confidence intervals: 

  5000 

 

NOTE: Variables names longer than eight characters can produce incorrect 

output. 

      Shorter variable names are recommended. 

 

------ END MATRIX ----- 

 

H2, additionele analyse 3: met continue variabele voor de duur van dak- en thuisloosheid (zonder 

reden van dak- en thuisloosheid als controlevariabele) 

Omdat er informatie verloren gaat wanneer variabelen gedummificeerd worden, is zijn de 

bovenstaande analyses nogmaals gedaan met een continue variabele voor de duur van de dak- en 

thuisloosheid (maanddakloos, in maanden). Let op: hierdoor zijn recentelijk dak- en thuislozen lage 

scores voor de duur van dak- en thuisloosheid en langdurig dak- en thuislozen hogere scores.  

Run MATRIX procedure: 

 

**************** PROCESS Procedure for SPSS Version 3.2 ****************** 
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          Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.       www.afhayes.com 

    Documentation available in Hayes (2018). www.guilford.com/p/hayes3 

 

************************************************************************** 

Model  : 4 

    Y  : Geluk 

    X  : maanddak 

    M  : AcSID 

 

Covariates: 

 Geslac_1 Opleidin Leeftijd Tevr_Soc 

 

Sample 

Size:  126 

 

************************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 Geluk 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,5006      ,2506     3,4898     8,0251     5,0000   120,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     4,1532      ,7165     5,7964      ,0000     2,7346     5,5719 

maanddak      ,0024      ,0030      ,8176      ,4152     -,0035      ,0083 

Geslac_1     -,6368      ,5906    -1,0783      ,2831    -1,8062      ,5325 

Opleidin      ,2774      ,4976      ,5576      ,5782     -,7077     1,2626 

Leeftijd     -,0116      ,0127     -,9162      ,3614     -,0368      ,0135 

Tevr_Soc      ,6518      ,1124     5,7988      ,0000      ,4293      ,8744 

 

Hierboven is te zien dat het totale effect van de duur van dak- en thuisloosheid niet significant is 

(b=,002; p=,415). Hoewel dit effect in de dezelfde analyse met een dummy voor de duur van dak- en 

thuisloosheid (zie Hypothese 2) ook niet significant is (daar: b=-,630; p=,066), is de afname van de 

helling erg groot wanneer een continue variabele gebruikt wordt (b=,002; p=,415).  

Geen van de onderstaande effecten is significant. Er kan dus niet gesproken worden van een 

totaal, direct en indirect effect dat van belang is voor de variantie van het geluk.  

************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y ************** 

 

Total effect of X on Y 

Effect    se       t         p       LLCI       ULCI       c_ps       c_cs 

,0024    ,0030    ,8176     ,4152    -,0035     ,0083      ,0012      ,0662 

 

Direct effect of X on Y 

Effect    se       t         p       LLCI       ULCI      c'_ps      c'_cs 

,0009    ,0028    ,3381      ,7359   -,0046     ,0065      ,0004      ,0258 

 

Indirect effect(s) of X on Y: 

          Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

AcSID      ,0015      ,0015     -,0007      ,0053 

 

Partially standardized indirect effect(s) of X on Y: 

          Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

AcSID      ,0007      ,0007     -,0003      ,0025 
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Completely standardized indirect effect(s) of X on Y: 

          Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

AcSID      ,0404      ,0384     -,0204      ,1307 

 

Hieronder is te zien dat geen van de variabelen in het model van significant belang is voor de 

variantie in de acceptatie van de sociale identiteit. Wel is zichtbaar dat er een kleine indicatie is dat het 

opleidingsniveau van belang zou kunnen zijn voor de acceptatie (b=,403; p=,071).  

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 AcSID 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,2648      ,0701      ,6899     1,8096     5,0000   120,0000      ,1160 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     1,3796      ,3186     4,3306      ,0000      ,7489     2,0104 

maanddak      ,0018      ,0013     1,3668      ,1743     -,0008      ,0044 

Geslac_1      ,0600      ,2626      ,2284      ,8197     -,4599      ,5799 

Opleidin      ,4029      ,2212     1,8210      ,0711     -,0352      ,8409 

Leeftijd     -,0003      ,0056     -,0478      ,9619     -,0114      ,0109 

Tevr_Soc      ,0750      ,0500     1,4997      ,1363     -,0240      ,1739 

 

Ook in deze analyse zijn de acceptatie van de sociale identiteit (b=,821; p<,001) en de 

tevredenheid met de sociale relaties (b=,590; p<,001) van significant belang voor de variantie in geluk.  

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 Geluk 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,5920      ,3505     3,0499    10,7029     6,0000   119,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     3,0203      ,7203     4,1931      ,0001     1,5940     4,4465 

maanddak      ,0009      ,0028      ,3381      ,7359     -,0046      ,0065 

AcSID         ,8212      ,1919     4,2785      ,0000      ,4412     1,2013 

Geslac_1     -,6861      ,5522    -1,2423      ,2166    -1,7796      ,4074 

Opleidin     -,0534      ,4716     -,1133      ,9100     -,9871      ,8803 

Leeftijd     -,0114      ,0119     -,9613      ,3383     -,0349      ,0121 

Tevr_Soc      ,5903      ,1061     5,5652      ,0000      ,3802      ,8003 

 

*********************** ANALYSIS NOTES AND ERRORS ************************ 

 

Level of confidence for all confidence intervals in output: 

  95,0000 

 

Number of bootstrap samples for percentile bootstrap confidence intervals: 

  5000 

 

NOTE: Variables names longer than eight characters can produce incorrect 

output. 

      Shorter variable names are recommended. 
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------ END MATRIX ----- 

 

H2, additionele analyse 4: met continue variabele voor duur van dak- en thuisloosheid én de reden 

van de dak- en thuisloosheid als controlevariabele 

De laatste additionele analyse voor Hypothese 2 heeft een continue variabele voor de duur van dak- en 

thuisloosheid, zoals de analyse hierboven, maar ook de toevoeging van de controlevariabele voor de 

reden van dak- en thuisloosheid.  

Run MATRIX procedure: 

 

**************** PROCESS Procedure for SPSS Version 3.2 ****************** 

 

          Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.       www.afhayes.com 

    Documentation available in Hayes (2018). www.guilford.com/p/hayes3 

 

************************************************************************** 

Model  : 4 

    Y  : Geluk 

    X  : maanddak 

    M  : AcSID 

 

Covariates: 

 Geslac_1 Opleidin Leeftijd Tevr_Soc RedenDT_ 

 

Sample 

Size:  119 

 

************************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 Geluk 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,5280      ,2788     3,3521     7,2172     6,0000   112,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     4,0513      ,7397     5,4770      ,0000     2,5857     5,5170 

maanddak      ,0016      ,0030      ,5405      ,5900     -,0043      ,0076 

Geslac_1     -,6906      ,5881    -1,1743      ,2428    -1,8560      ,4747 

Opleidin      ,3306      ,4904      ,6742      ,5016     -,6410     1,3023 

Leeftijd     -,0124      ,0130     -,9546      ,3418     -,0382      ,0134 

Tevr_Soc      ,6592      ,1113     5,9247      ,0000      ,4388      ,8797 

RedenDT_      ,3994      ,3884     1,0282      ,3061     -,3703     1,1690 

 

Hierboven is te zien dat het totale effect van de duur van dak- en thuisloosheid niet significant is 

voor het geluk (b=,002; p=,590).  

************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y ************** 

 

Total effect of X on Y 

Effect       se        t        p     LLCI       ULCI       c_ps       c_cs 

,0016      ,0030     ,5405     ,5900  -,0043    ,0076      ,0008      ,0453 

 

Direct effect of X on Y 

Effect       se        t        p     LLCI       ULCI      c'_ps      c'_cs 

,0002      ,0029     ,0552     ,956    -,0055   ,0058      ,0001      ,0044 
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Indirect effect(s) of X on Y: 

          Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

AcSID      ,0015      ,0015     -,0005      ,0054 

 

Partially standardized indirect effect(s) of X on Y: 

          Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

AcSID      ,0007      ,0007     -,0002      ,0026 

 

Completely standardized indirect effect(s) of X on Y: 

          Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

AcSID      ,0408      ,0382     -,0156      ,1342 

 

Hier beneden is te zien dat geen van de variabelen in het model van significant belang zijn voor 

de verklaarde variantie van de acceptatie van de sociale identiteit.  

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 AcSID 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,2910      ,0847      ,6780     1,7265     6,0000   112,0000      ,1212 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     1,3971      ,3327     4,1996      ,0001      ,7380     2,0563 

maanddak      ,0019      ,0014     1,4390      ,1529     -,0007      ,0046 

Geslac_1      ,0835      ,2645      ,3158      ,7527     -,4406      ,6076 

Opleidin      ,4138      ,2205     1,8762      ,0632     -,0232      ,8508 

Leeftijd     -,0019      ,0059     -,3176      ,7514     -,0135      ,0097 

Tevr_Soc      ,0866      ,0500     1,7307      ,0863     -,0125      ,1858 

RedenDT_     -,0502      ,1747     -,2871      ,7746     -,3963      ,2960 

 

Wederom is de acceptatie van de sociale identiteit (b=,754; p<,001) en de tevredenheid met de 

sociale relaties (b=,594; p<,001) significant zijn voor de variantie in het geluk.  

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 Geluk 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,6014      ,3617     2,9936     8,9857     7,0000   111,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     2,9983      ,7521     3,9867      ,0001     1,5080     4,4886 

maanddak      ,0002      ,0029      ,0552      ,9561     -,0055      ,0058 

AcSID         ,7537      ,1986     3,7962      ,0002      ,3603     1,1472 

Geslac_1     -,7536      ,5561    -1,3553      ,1781    -1,8555      ,3483 

Opleidin      ,0187      ,4706      ,0398      ,9683     -,9139      ,9514 

Leeftijd     -,0110      ,0123     -,8958      ,3723     -,0354      ,0134 

Tevr_Soc      ,5940      ,1065     5,5745      ,0000      ,3828      ,8051 

RedenDT_      ,4372      ,3672     1,1906      ,2364     -,2905     1,1649 

 

*********************** ANALYSIS NOTES AND ERRORS ************************ 

 

Level of confidence for all confidence intervals in output: 

  95,0000 
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Number of bootstrap samples for percentile bootstrap confidence intervals: 

  5000 

 

NOTE: Due to estimation problems, some bootstrap samples had to be 

replaced. 

      The number of times this happened was: 

        1 

 

NOTE: Variables names longer than eight characters can produce incorrect 

output. 

      Shorter variable names are recommended. 

 

------ END MATRIX ----- 

 

H3, additionele analyse 5: met controlevariabele reden van dak- en thuisloosheid 

De additionele analyse van Hypothese 3 die als eerst besproken wordt heeft dezelfde variabelen als de 

analyse die in de Resultaten besproken wordt, maar dan mét de variabele voor de reden van dak- en 

thuisloosheid.  

Run MATRIX procedure: 

 

**************** PROCESS Procedure for SPSS Version 3.2 ****************** 

 

          Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.       www.afhayes.com 

    Documentation available in Hayes (2018). www.guilford.com/p/hayes3 

 

************************************************************************** 

Model  : 7 

    Y  : Geluk 

    X  : DuurDT_d 

    M  : AcSID 

    W  : TSR_C 

 

Covariates: 

 Geslac_1 Opleidin Leeftijd RedenDT_ 

 

Sample 

Size:  119 

 

De toevoeging van de reden van dak- en thuisloosheid heeft ervoor gezorgd dat er zeven 

respondenten minder meegenomen zijn in deze analyse (N=119), ten opzichte van de analyse zonder 

de reden van dak- en thuisloosheid (N=126). Hieronder is te zien dat de eerste stap in de gemodereerde 

mediatieanalyse meer verklaarde variantie heeft dan in hetzelfde model waarin de reden van dak- en 

thuisloosheid niet meegenomen is: R2 is hier ,109, waar dat in de andere analyse nog ,091 was. Dit is 

een toename van bijna 2%, al is deze toename klein.  

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 AcSID 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,3302      ,1090      ,6659     1,9405     7,0000   111,0000      ,0697 
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Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     1,9389      ,3142     6,1709      ,0000     1,3163     2,5616 

DuurDT_d     -,2801      ,1546    -1,8120      ,0727     -,5864      ,0262 

TSR_C         ,0228      ,0665      ,3420      ,7330     -,1091      ,1546 

Int_1         ,1386      ,0990     1,4000      ,1643     -,0576      ,3348 

Geslac_1      ,0626      ,2626      ,2384      ,8120     -,4578      ,5830 

Opleidin      ,3960      ,2188     1,8096      ,0731     -,0376      ,8296 

Leeftijd     -,0026      ,0058     -,4405      ,6605     -,0141      ,0090 

RedenDT_     -,0058      ,1705     -,0341      ,9728     -,3437      ,3321 

 

De R2
change laat zien dat de interactieterm slechts 1,57% van de variantie verklaart; deze toename 

is niet significant.  

Product terms key: 

 Int_1    :        DuurDT_d x        TSR_C 

 

Test(s) of highest order unconditional interaction(s): 

       R2-chng          F        df1        df2          p 

X*W      ,0157     1,9599     1,0000   111,0000      ,1643 

---------- 

    Focal predict: DuurDT_d (X) 

          Mod var: TSR_C    (W) 

 

Conditional effects of the focal predictor at values of the moderator(s): 

 

TSR_C     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

-1,4906     -,4867      ,2158    -2,2551      ,0261     -,9144     -,0590 

  ,0490     -,2733      ,1546    -1,7683      ,0798     -,5796      ,0330 

 1,5886     -,0599      ,2183     -,2744      ,7843     -,4925      ,3727 

 

De conditionele effecten hierboven laten zien dat het lage effect weer significant is wanneer 

naar de p-waarde gekeken wordt (p=,026), maar dat dit effect niet terug te zien is in de interactieterm; 

deze is immers niet significant (b=,139; p=,164), en ook is er weer overlap in de BHI’s van de 

verschillende conditionele effecten. Ook hier mogen geen harde conclusies getrokken worden over de 

verschillende groepen, maar mag alleen voorzichtig van een mogelijk patroon gesproken worden.  

Hieronder laat de Johnson-Neyman output zien dat de zéér ontevreden recentelijk dak- en 

thuislozen hier óók significant van 0 verschillen in de acceptatie van hun sociale identiteit (dit is bij de 

analyse zonder de reden van dak- en thuisloosheid niet het geval voor de meest ontevreden 

respondenten). 

Moderator value(s) defining Johnson-Neyman significance region(s): 

      Value    % below    % above 

     -,2163    46,2185    53,7815 

 

Conditional effect of focal predictor at values of the moderator: 

TSR_C     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

-3,4300     -,7555      ,3759    -2,0099      ,0469    -1,5004     -,0106 

-3,1300     -,7139      ,3490    -2,0454      ,0432    -1,4056     -,0223 

-2,8300     -,6723      ,3227    -2,0837      ,0395    -1,3117     -,0330 

-2,5300     -,6308      ,2969    -2,1242      ,0359    -1,2192     -,0424 

-2,2300     -,5892      ,2720    -2,1660      ,0325    -1,1282     -,0502 

-1,9300     -,5476      ,2481    -2,2067      ,0294    -1,0393     -,0559 

-1,6300     -,5060      ,2257    -2,2423      ,0269     -,9532     -,0588 
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-1,3300     -,4644      ,2050    -2,2651      ,0254     -,8707     -,0581 

-1,0300     -,4229      ,1869    -2,2629      ,0256     -,7931     -,0526 

 -,7300     -,3813      ,1719    -2,2175      ,0286     -,7220     -,0406 

 -,4300     -,3397      ,1611    -2,1080      ,0373     -,6590     -,0204 

 -,2163     -,3101      ,1565    -1,9816      ,0500     -,6201      ,0000 

 -,1300     -,2981      ,1554    -1,9187      ,0576     -,6060      ,0098 

  ,1700     -,2565      ,1552    -1,6533      ,1011     -,5640      ,0509 

  ,4700     -,2149      ,1605    -1,3389      ,1834     -,5331      ,1032 

  ,7700     -,1734      ,1710    -1,0139      ,3128     -,5122      ,1655 

 1,0700     -,1318      ,1857     -,7098      ,4793     -,4997      ,2361 

 1,3700     -,0902      ,2036     -,4430      ,6586     -,4937      ,3133 

 1,6700     -,0486      ,2241     -,2170      ,8286     -,4927      ,3954 

 1,9700     -,0070      ,2465     -,0286      ,9773     -,4954      ,4813 

 2,2700      ,0345      ,2702      ,1278      ,8985     -,5009      ,5700 

 2,5700      ,0761      ,2951      ,2580      ,7969     -,5086      ,6609 

 

Met de syntax hieronder is het spreidingsdiagram voor het moderatie-effect gemaakt. Ook hier 

is de blauwe lijn voor langdurig dak- en thuislozen en de rode voor recentelijk dak- en thuislozen. Er 

is vrijwel geen verschil met het spreidingsdiagram van de analyse van Hypothese 3.   

 

Data for visualizing the conditional effect of the focal predictor: 

Paste text below into a SPSS syntax window and execute to produce plot. 

 

DATA LIST FREE/ 

   DuurDT_d   TSR_C      AcSID      . 

BEGIN DATA. 

      ,0000    -1,4906     1,8506 

     1,0000    -1,4906     1,3639 

      ,0000      ,0490     1,8857 

     1,0000      ,0490     1,6123 

      ,0000     1,5886     1,9207 

     1,0000     1,5886     1,8608 

END DATA. 

GRAPH/SCATTERPLOT= 

 TSR_C    WITH     AcSID    BY       DuurDT_d . 
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Hieronder is zichtbaar dat de duur van de dak- en thuisloosheid niet significant is voor het geluk 

(b=-,443; p=,236), en het de acceptatie van de sociale identiteit wél (b=,894; p<,001).  

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 Geluk 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,4391      ,1928     3,7520     4,4581     6,0000   112,0000      ,0004 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     5,1466      ,8579     5,9993      ,0000     3,4468     6,8464 

DuurDT_d     -,4431      ,3716    -1,1922      ,2357    -1,1794      ,2933 

AcSID         ,8944      ,2205     4,0560      ,0001      ,4575     1,3313 

Geslac_1    -1,0523      ,6193    -1,6992      ,0920    -2,2793      ,1747 

Opleidin      ,2506      ,5244      ,4779      ,6337     -,7884     1,2896 

Leeftijd     -,0139      ,0138    -1,0088      ,3152     -,0413      ,0134 

RedenDT_      ,4797      ,4038     1,1879      ,2374     -,3204     1,2798 

 

Waar het directe effect van de duur van dak- en thuisloosheid in de vorige analyse nog -,518 

was, is dat in de analyse mét de reden van dak- en thuisloosheid nog maar -,443.  

****************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y ***************** 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

     -,4431      ,3716    -1,1922      ,2357    -1,1794      ,2933 

 

Conditional indirect effects of X on Y: 

 

INDIRECT EFFECT: 

 DuurDT_d    ->    AcSID       ->    Geluk 

 

      TSR_C     Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

    -1,4906     -,4353      ,2451    -1,0050     -,0477 

      ,0490     -,2444      ,1616     -,6210      ,0173 

     1,5886     -,0536      ,2240     -,5127      ,3824 

 

      Index of moderated mediation: 

           Index     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

TSR_C      ,1240      ,1106     -,0725      ,3641 

 

 Pairwise contrasts between conditional indirect effects (Effect1 minus 

Effect2) 

    Effect1    Effect2   Contrast     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

     -,2444     -,4353      ,1909      ,1703     -,1116      ,5606 

     -,0536     -,4353      ,3817      ,3406     -,2232     1,1212 

     -,0536     -,2444      ,1909      ,1703     -,1116      ,5606 

--- 

 

*********************** ANALYSIS NOTES AND ERRORS ************************ 

 

Level of confidence for all confidence intervals in output: 

  95,0000 

 

Number of bootstrap samples for percentile bootstrap confidence intervals: 

  5000 
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W values in conditional tables are the mean and +/- SD from the mean. 

 

NOTE: Variables names longer than eight characters can produce incorrect 

output. 

      Shorter variable names are recommended. 

 

------ END MATRIX ----- 

 

H3, additionele analyse 6: met continue variabele voor duur van dak- en thuisloosheid (zonder 

controlevariabele reden van dak- en thuisloosheid) 

De zesde additionele analyse neemt de duur van dak- en thuisloosheid mee als continue variabele in de 

gemodereerde mediatieanalyse. De variabelen voor de duur van de dak- en thuisloosheid en de 

tevredenheid met de sociale relaties worden door de PROCESS macro automatisch gecentreerd voor 

de interactieterm.  

Run MATRIX procedure: 

 

**************** PROCESS Procedure for SPSS Version 3.2 ****************** 

 

          Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.       www.afhayes.com 

    Documentation available in Hayes (2018). www.guilford.com/p/hayes3 

 

************************************************************************** 

Model  : 7 

    Y  : Geluk 

    X  : maanddak 

    M  : AcSID 

    W  : Tevr_Soc 

 

Covariates: 

 Geslac_1 Opleidin Leeftijd 

 

Sample 

Size:  126 

 

In de analyse met de dummyvariabele voor de duur van de dak- en thuisloosheid (zie 

Resultaten, Hypothese 3) is de verklaarde variantie van de acceptatie van de sociale identiteit 9,1%, 

hier (met de continue variabele voor de duur van de dak- en thuisloosheid) is dat bijna 8,3%. Dit 

verschil is erg klein, waardoor gesteld kan worden dat de dummificering van de duur van dak- en 

thuisloosheid (zie Hypothese 3) geen informatieverlies gaf voor de verklaarde variantie van de 

acceptatie van de sociale identiteit.  

Hieronder is ook te zien dat het opleidingsniveau bijna significant is voor de acceptatie van de 

sociale identiteit (b=,429; p=,056), wat wil zeggen dat er een lichte indicatie is dat hoger opgeleiden 

hun sociale identiteit (met ,429 punten) meer accepteren dan lager opgeleiden. 

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 AcSID 
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Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,2873      ,0825      ,6864     1,7843     6,0000   119,0000      ,1080 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     1,7474      ,2767     6,3161      ,0000     1,1996     2,2952 

maanddak      ,0018      ,0013     1,3514      ,1791     -,0008      ,0044 

Tevr_Soc      ,0799      ,0500     1,5985      ,1126     -,0191      ,1789 

Int_1        -,0011      ,0008    -1,2695      ,2067     -,0027      ,0006 

Geslac_1      ,0026      ,2658      ,0097      ,9922     -,5237      ,5289 

Opleidin      ,4285      ,2216     1,9337      ,0555     -,0103      ,8673 

Leeftijd     -,0008      ,0056     -,1474      ,8831     -,0120      ,0104 

 

Ook hier is de toevoeging van de interactieterm niet van significant belang (p=,207) voor de 

acceptatie van de sociale identiteit; er wordt slechts 1,24% door verklaart.  

Product terms key: 

 Int_1    :        maanddak x        Tevr_Soc 

 

Test(s) of highest order unconditional interaction(s): 

       R2-chng          F        df1        df2          p 

X*W      ,0124     1,6116     1,0000   119,0000      ,2067 

---------- 

    Focal predict: maanddak (X) 

          Mod var: Tevr_Soc (W) 

 

Conditional effects of the focal predictor at values of the moderator(s): 

 

Tevr_Soc     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

-1,5108      ,0034      ,0018     1,8678      ,0642     -,0002      ,0070 

  ,0000      ,0018      ,0013     1,3514      ,1791     -,0008      ,0044 

 1,5108      ,0002      ,0018      ,0922      ,9267     -,0035      ,0038 

 

Hierboven wordt duidelijk dat, wanneer de duur van dak- en thuisloosheid als continue 

variabele meegenomen wordt in het model, er géén significantie is van het laagste conditionele effect. 

Dit was in de vorige analyses wel zo.  

There are no statistical significance transition points within the observed 

range of the moderator found using the Johnson-Neyman method. 

 

Conditional effect of focal predictor at values of the moderator: 

Tevr_Soc     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

-3,4603      ,0055      ,0032     1,7238      ,0873     -,0008      ,0118 

-3,1603      ,0052      ,0030     1,7483      ,0830     -,0007      ,0110 

-2,8603      ,0048      ,0027     1,7740      ,0786     -,0006      ,0102 

-2,5603      ,0045      ,0025     1,8004      ,0743     -,0005      ,0095 

-2,2603      ,0042      ,0023     1,8261      ,0703     -,0004      ,0088 

-1,9603      ,0039      ,0021     1,8489      ,0670     -,0003      ,0080 

-1,6603      ,0036      ,0019     1,8646      ,0647     -,0002      ,0073 

-1,3603      ,0032      ,0017     1,8663      ,0645     -,0002      ,0067 

-1,0603      ,0029      ,0016     1,8432      ,0678     -,0002      ,0061 

 -,7603      ,0026      ,0015     1,7801      ,0776     -,0003      ,0055 

 -,4603      ,0023      ,0014     1,6607      ,0994     -,0004      ,0050 

 -,1603      ,0020      ,0013     1,4756      ,1427     -,0007      ,0046 

  ,1397      ,0016      ,0013     1,2318      ,2204     -,0010      ,0043 

  ,4397      ,0013      ,0014      ,9550      ,3415     -,0014      ,0040 

  ,7397      ,0010      ,0015      ,6771      ,4997     -,0019      ,0039 

 1,0397      ,0007      ,0016      ,4223      ,6735     -,0025      ,0038 



Odding, M. C.  Geluk en de sociale identiteit bij dak- en thuislozen 

 

[89] 

 

 1,3397      ,0004      ,0017      ,2018      ,8404     -,0031      ,0038 

 1,6397      ,0000      ,0019      ,0169      ,9866     -,0038      ,0038 

 1,9397     -,0003      ,0021     -,1362      ,8919     -,0045      ,0039 

 2,2397     -,0006      ,0023     -,2626      ,7933     -,0052      ,0040 

 2,5397     -,0009      ,0025     -,3674      ,7140     -,0059      ,0041 

 

Data for visualizing the conditional effect of the focal predictor: 

Paste text below into a SPSS syntax window and execute to produce plot. 

 

DATA LIST FREE/ 

   maanddak   Tevr_Soc   AcSID      . 

BEGIN DATA. 

   -40,8571    -1,5108     1,5082 

      ,0000    -1,5108     1,6471 

    57,4807    -1,5108     1,8426 

   -40,8571      ,0000     1,6949 

      ,0000      ,0000     1,7679 

    57,4807      ,0000     1,8705 

   -40,8571     1,5108     1,8817 

      ,0000     1,5108     1,8886 

    57,4807     1,5108     1,8984 

END DATA. 

GRAPH/SCATTERPLOT= 

 maanddak WITH     AcSID    BY       Tevr_Soc . 

 

 
Bovenstaand spreidingsdiagram laat zien dat PROCESS drie verschillende niveaus de sociale 

tevredenheid gemaakt heeft, in combinatie met de duur van de dak- en thuisloosheid. De lijnen 

verschillen echter niet significant van elkaar; wanneer de vergelijkingen beter bekeken worden is te 

zien dat de verschillen minimaal zijn.  

De tabel hieronder laat zien dat de acceptatie van de sociale identiteit van significant belang is 

voor het geluk van dak- en thuislozen (b=,966; p<,001), hetzelfde geldt niet voor de duur van de dak- 

en thuisloosheid (b=,002; p=,569). 



Odding, M. C.  Geluk en de sociale identiteit bij dak- en thuislozen 

 

[90] 

 

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 Geluk 

 

Model Summary 

 R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,4260      ,1815     3,8117     5,3203     5,0000   120,0000      ,0002 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     4,8415      ,7439     6,5086      ,0000     3,3687     6,3142 

maanddak      ,0018      ,0031      ,5705      ,5694     -,0044      ,0080 

AcSID         ,9661      ,2126     4,5444      ,0000      ,5452     1,3870 

Geslac_1     -,9497      ,6151    -1,5439      ,1252    -2,1675      ,2682 

Opleidin      ,2109      ,5245      ,4021      ,6883     -,8276     1,2493 

Leeftijd     -,0115      ,0133     -,8693      ,3864     -,0378      ,0147 

 

****************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y ***************** 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

      ,0018      ,0031      ,5705      ,5694     -,0044      ,0080 

 

Conditional indirect effects of X on Y: 

 

INDIRECT EFFECT: 

 maanddak    ->    AcSID       ->    Geluk 

 

   Tevr_Soc     Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

    -1,5108      ,0033      ,0022     -,0003      ,0086 

      ,0000      ,0017      ,0017     -,0006      ,0062 

     1,5108      ,0002      ,0024     -,0036      ,0059 

 

      Index of moderated mediation: 

              Index     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

Tevr_Soc     -,0010      ,0010     -,0031      ,0010 

 

 Pairwise contrasts between conditional indirect effects (Effect1 minus 

Effect2) 

    Effect1    Effect2   Contrast     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

      ,0017      ,0033     -,0016      ,0015     -,0046      ,0015 

      ,0002      ,0033     -,0031      ,0031     -,0092      ,0030 

      ,0002      ,0017     -,0016      ,0015     -,0046      ,0015 

--- 

 

*********************** ANALYSIS NOTES AND ERRORS ************************ 

 

Level of confidence for all confidence intervals in output: 

  95,0000 

 

Number of bootstrap samples for percentile bootstrap confidence intervals: 

  5000 

 

W values in conditional tables are the mean and +/- SD from the mean. 

 

NOTE: The following variables were mean centered prior to analysis: 

          Tevr_Soc maanddak 

 

NOTE: Variables names longer than eight characters can produce incorrect 

output. 

      Shorter variable names are recommended. 
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------ END MATRIX ----- 

 

H3, additionele analyse 7: met continue variabele voor duur van dak- en thuisloosheid, mét 

controlevariabele reden van dak- en thuisloosheid 

De laatste additionele analyse bevat de continue variabele voor de duur van dak- en thuisloosheid, en 

de controlevariabele voor de reden van de dak- en thuisloosheid. Ook hier is de interactieterm door 

PROCESS gegenereerd.  

Run MATRIX procedure: 

 

**************** PROCESS Procedure for SPSS Version 3.2 ****************** 

 

          Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.       www.afhayes.com 

    Documentation available in Hayes (2018). www.guilford.com/p/hayes3 

 

************************************************************************** 

Model  : 7 

    Y  : Geluk 

    X  : maanddak 

    M  : AcSID 

    W  : Tevr_Soc 

 

Covariates: 

 Geslac_1 Opleidin Leeftijd RedenDT_ 

 

Sample 

Size:  119 

 

Met 10,13% is de verklaarde variantie van de acceptatie van de sociale identiteit hier erg laag, 

net als in de vorige analyses. Opmerkelijk is dat het opleidingsniveau significant is voor de mate van 

acceptatie van de sociale identiteit (b=,442; p=,048). Dit betekent dat hoger opgeleiden gemiddeld 

,442 punten hoger scoren op acceptatie dan lager opgeleiden. De tevredenheid van de sociale relaties is 

nét niet significant voor de acceptatie (b=,091; p=,070).   

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 AcSID 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,3183      ,1013      ,6716     1,7881     7,0000   111,0000      ,0966 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     1,8246      ,2944     6,1971      ,0000     1,2412     2,4080 

maanddak      ,0019      ,0013     1,4187      ,1588     -,0008      ,0046 

Tevr_Soc      ,0912      ,0499     1,8270      ,0704     -,0077      ,1901 

Int_1        -,0012      ,0008    -1,4351      ,1541     -,0029      ,0005 

Geslac_1      ,0212      ,2668      ,0796      ,9367     -,5075      ,5500 

Opleidin      ,4416      ,2204     2,0038      ,0475      ,0049      ,8782 

Leeftijd     -,0025      ,0058     -,4338      ,6653     -,0141      ,0091 

RedenDT_     -,0601      ,1740     -,3454      ,7304     -,4049      ,2847 

 

Product terms key: 

 Int_1    :        maanddak x        Tevr_Soc 
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Test(s) of highest order unconditional interaction(s): 

       R2-chng          F        df1        df2          p 

X*W      ,0167     2,0595     1,0000   111,0000      ,1541 

---------- 

    Focal predict: maanddak (X) 

          Mod var: Tevr_Soc (W) 

 

Hierboven is te zien dat de interactieterm verantwoordelijk is voor 1,7% van de verklaarde 

variantie van de acceptatie van sociale identiteit; dit is niet significant (p=,154). Hieronder is zichtbaar 

dat ook in deze analyse de sociaal ontevreden recentelijk dak- en thuislozen significantie laten zien 

(p=,044), al overlapt ook hier het 95%-BHI met die van de andere twee conditionele effecten. De 

Johnson-Neyman output laat zien dat de recentelijk dak- en thuislozen die tussen de -1,079 (p=,485) 

en -2,579 (p=,050) scoren op (de gecentreerde variabele voor de) tevredenheid met de sociale relaties, 

significant verschillen van anderen in hun acceptatie van de sociale identiteit. Echter moet onthouden 

worden dat dit slechts een indicatie is voor een verband, omdat de moderator niet significant is.  

Conditional effects of the focal predictor at values of the moderator(s): 

 

Tevr_Soc     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

-1,5396      ,0038      ,0018     2,0364      ,0441      ,0001      ,0074 

  ,0000      ,0019      ,0013     1,4187      ,1588     -,0008      ,0046 

 1,5396      ,0001      ,0019      ,0303      ,9759     -,0037      ,0038 

 

Moderator value(s) defining Johnson-Neyman significance region(s): 

      Value    % below    % above 

    -1,0088    23,5294    76,4706 

    -2,6184     2,5210    97,4790 

 

Conditional effect of focal predictor at values of the moderator: 

Tevr_Soc     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

-3,4790      ,0061      ,0032     1,9111      ,0586     -,0002      ,0124 

-3,1790      ,0057      ,0030     1,9351      ,0555     -,0001      ,0116 

-2,8790      ,0054      ,0027     1,9600      ,0525     -,0001      ,0108 

-2,6184      ,0051      ,0026     1,9816      ,0500      ,0000      ,0101 

-2,5790      ,0050      ,0025     1,9848      ,0496      ,0000      ,0100 

-2,2790      ,0046      ,0023     2,0080      ,0471      ,0001      ,0092 

-1,9790      ,0043      ,0021     2,0269      ,0451      ,0001      ,0085 

-1,6790      ,0039      ,0019     2,0368      ,0440      ,0001      ,0077 

-1,3790      ,0036      ,0018     2,0301      ,0447      ,0001      ,0070 

-1,0790      ,0032      ,0016     1,9954      ,0485      ,0000      ,0064 

-1,0088      ,0031      ,0016     1,9816      ,0500      ,0000      ,0062 

 -,7790      ,0028      ,0015     1,9170      ,0578     -,0001      ,0058 

 -,4790      ,0025      ,0014     1,7790      ,0780     -,0003      ,0053 

 -,1790      ,0021      ,0014     1,5722      ,1187     -,0006      ,0048 

  ,1210      ,0018      ,0014     1,3050      ,1946     -,0009      ,0044 

  ,4210      ,0014      ,0014     1,0036      ,3177     -,0014      ,0042 

  ,7210      ,0010      ,0015      ,7013      ,4846     -,0019      ,0040 

 1,0210      ,0007      ,0016      ,4233      ,6729     -,0025      ,0039 

 1,3210      ,0003      ,0018      ,1819      ,8560     -,0032      ,0038 

 1,6210      ,0000      ,0019     -,0212      ,9831     -,0039      ,0038 

 1,9210     -,0004      ,0021     -,1897      ,8499     -,0046      ,0038 

 2,2210     -,0008      ,0023     -,3291      ,7427     -,0054      ,0038 

 2,5210     -,0011      ,0025     -,4447      ,6574     -,0061      ,0039 

 

Data for visualizing the conditional effect of the focal predictor: 
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Paste text below into a SPSS syntax window and execute to produce plot. 

 

DATA LIST FREE/ 

   maanddak   Tevr_Soc   AcSID      . 

BEGIN DATA. 

   -42,5294    -1,5396     1,4583 

      ,0000    -1,5396     1,6182 

    58,5296    -1,5396     1,8383 

   -42,5294      ,0000     1,6775 

      ,0000      ,0000     1,7586 

    58,5296      ,0000     1,8703 

   -42,5294     1,5396     1,8966 

      ,0000     1,5396     1,8990 

    58,5296     1,5396     1,9023 

END DATA. 

GRAPH/SCATTERPLOT= 

 maanddak WITH     AcSID    BY       Tevr_Soc . 

 

Het spreidingsdiagram hierboven laat wederom de verschillende conditionele effecten van de 

interactie van de duur van dak- en thuisloosheid en de tevredenheid met de sociale relaties zien. De 

verschillen zijn niet significant.  

De tabel hieronder geeft de invloed van de variabelen op het geluk weer. Dit model verklaart 

18,30% van de variantie in het geluk, dat is een fractie minder dan de verklaarde variantie van het 

geluk in het model waarin de duur van dak- en thuisloosheid als dummy meegenomen is (daar was er 

19,28% verklaarde variantie). Wederom is de acceptatie van de sociale identiteit significant voor het 

geluk van dak- en thuislozen (b=,932; p<,001).  

************************************************************************** 

OUTCOME VARIABLE: 

 Geluk 

 

Model Summary 
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R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,4278      ,1830     3,7975     4,1814     6,0000   112,0000      ,0008 

 

Model 

              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant     4,7387      ,7994     5,9277      ,0000     3,1548     6,3226 

maanddak      ,0008      ,0032      ,2532      ,8006     -,0056      ,0072 

AcSID         ,9324      ,2207     4,2248      ,0000      ,4951     1,3697 

Geslac_1    -1,0455      ,6235    -1,6769      ,0964    -2,2809      ,1898 

Opleidin      ,2579      ,5279      ,4885      ,6262     -,7881     1,3038 

Leeftijd     -,0110      ,0139     -,7948      ,4284     -,0385      ,0165 

RedenDT_      ,4909      ,4135     1,1874      ,2376     -,3283     1,3101 

 

****************** DIRECT AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y ***************** 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI 

      ,0008      ,0032      ,2532      ,8006     -,0056      ,0072 

 

Conditional indirect effects of X on Y: 

 

INDIRECT EFFECT: 

 maanddak    ->    AcSID       ->    Geluk 

 

   Tevr_Soc     Effect     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

    -1,5396      ,0035      ,0023     -,0003      ,0088 

      ,0000      ,0018      ,0018     -,0006      ,0064 

     1,5396      ,0001      ,0024     -,0039      ,0060 

 

      Index of moderated mediation: 

              Index     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

Tevr_Soc     -,0011      ,0010     -,0032      ,0009 

 

 Pairwise contrasts between conditional indirect effects (Effect1 minus 

Effect2) 

    Effect1    Effect2   Contrast     BootSE   BootLLCI   BootULCI 

      ,0018      ,0035     -,0017      ,0016     -,0049      ,0013 

      ,0001      ,0035     -,0035      ,0032     -,0098      ,0027 

      ,0001      ,0018     -,0017      ,0016     -,0049      ,0013 

--- 

 

*********************** ANALYSIS NOTES AND ERRORS ************************ 

 

Level of confidence for all confidence intervals in output: 

  95,0000 

 

Number of bootstrap samples for percentile bootstrap confidence intervals: 

  5000 

 

W values in conditional tables are the mean and +/- SD from the mean. 

 

NOTE: The following variables were mean centered prior to analysis: 

          Tevr_Soc maanddak 

 

NOTE: Variables names longer than eight characters can produce incorrect 

output. 

      Shorter variable names are recommended. 

 

------ END MATRIX ----- 
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3.6 Assumptietoetsing  

3.6.1 Onafhankelijkheid 

De respondentenwerving van dak- en thuislozen is gedaan door papieren uitnodigingen te verspreiden 

in Groningen en respondenten te motiveren met een vergoeding van vijf euro (zie ‘Methode’). 

Hierdoor kan de onafhankelijkheid van de respondenten niet gegarandeerd worden. Ten eerste omdat 

de dak- en thuislozen die bij de organisaties komen waar de uitnodigingen verspreid zijn, vermoedelijk 

meer hebben geaccepteerd dat zij in meer of mindere mate hulpbehoevend zijn dan dak- en thuislozen 

die niet bij deze organisaties bekend zijn. Zo bestaat de verwachting dat de groep dak- en thuislozen 

die bij vrienden of familie op de bank slaapt (de zogenaamde ‘bankslapers’) niet bereikt is door deze 

manier van dataverzameling. Om de mogelijke schending door afhankelijke observaties te 

ondervangen is de dataverzameling niet uitsluitend bij opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen 

gedaan; de onderzoekers hebben daarnaast dak- en thuislozen op straat benaderd om een meer diverse 

steekproef te krijgen. Ook is de dataverzameling uitgespreid over vijf maanden, en hebben zij de data 

op verschillende dagen individueel afgenomen om beïnvloeding te voorkomen. Ten tweede zijn 

ongeveer de helft van de vragenlijsten afgenomen bij opvanginstellingen voor dak- en thuislozen (zie 

3.1.2). Veel van deze instellingen, zoals Open Hof en Leger des Heils, hebben een religieuze (vaak 

Christelijke) insteek. Het is mogelijk dat dit voor een selectiebias in de data heeft gezorgd, omdat dak- 

en thuislozen die wél religieus zijn vaker naar deze instellingen komen, en/of dat niet- of anders-

religieuzen niet naar deze instellingen komen. Er zou dus sprake geweest kunnen zijn van een 

bepaalde vorm van zelfselectie. Dit onderzoek gaat er echter vanuit dat deze invloed meevalt omdat er 

ook een groot deel van de respondenten op andere plaatsen, zoals op straat, opgezocht zijn. Daarnaast 

zijn niet alle bezoekers van een opvanginstelling voor dak- en thuislozen (Christelijk) religieus. Ten 

derde kan de beloning van vijf euro ervoor gezorgd hebben dat het effect van de mond-op-

mondreclame binnen de gemeenschap van dak- en thuislozen ervoor gezorgd heeft dat de 

onafhankelijkheid is beïnvloed. Dak- en thuislozen die elkaar verteld hebben over hun deelname aan 

het onderzoek, met name door de financiële vergoeding die uitgekeerd werd, kunnen elkaar 

(onbewust) beïnvloed hebben. De ethische commissie die het onderzoek goedkeurde heeft echter de 

financiële vergoeding ook goedgekeurd; een laag bedrag kan motiverend zijn voor deelname zonder 

dat het voor (teveel) beïnvloeding zorgt. Hoewel niet met zekerheid aangenomen kan worden dat er 

geen schending is van de assumptie van onafhankelijkheid, wordt er in dit onderzoek vanuit gegaan 

dat er geen (ernstige) schending is.  

De respondentenwerving van de respondenten uit de gepaarde steekproef van algemene 

Nederlanders is door middel van een crowdsourcingsprocedure gedaan. Hierbij kan ook de 

onafhankelijkheid van de observaties niet gegarandeerd worden; een respondent die zijn of haar 

vrienden over het onderzoek verteld heeft kan hen daarbij (onbewust) beïnvloed hebben. Daarnaast is 

onduidelijk of respondenten tijdens het invullen van hun antwoorden alleen waren, en niet 

bijvoorbeeld naast een vriend of vriendin zaten, wat geleid kan hebben tot schending van de 
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onafhankelijkheid. Zoals in het hoofdstuk Methode reeds genoemd is, leidt een 

crowdsourcingsprocedure tot een meer diverse steekproef dan andere procedures (Gosling, Vazire, 

Srivastava, & John, 2004). Echter, gezien de respondenten uit de steekproef van de algemene 

Nederlandse populatie gepaard zijn aan de dak- en thuisloze respondenten is per definitie geen sprake 

van onafhankelijke observaties ten opzichte van de dak- en thuislozen. Hiervoor is opzettelijk gekozen 

in het onderzoeksdesign, waardoor deze schending geen negatieve invloed heeft op de resultaten. 

3.6.2 Lineariteit 

De gecombineerde dataset laat een lichte schending van de assumptie van lineariteit zien.  

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Geluk 

  /METHOD=ENTER Woonsituatie_1 Woonsituatie_3 

  /METHOD=ENTER Geslacht_d Opleidingsniveau_d Leeftijd Tevr_SocRel 

  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) 

  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) 

  /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3) 

  /SAVE ZPRED MAHAL COOK LEVER ZRESID SRESID DFBETA DFFIT. 

 

 
 

Om te bepalen of er in de dataset met alleen de dak- en thuisloze respondenten sprake is van 

lineariteit wordt eerst een ‘gewone’ regressie gedaan met alle variabelen die ook opgenomen worden 

in de PROCESS macro model 7. Het was nodig om eerst een lineaire regressie te doen omdat hierbij 

de residuen, uitbijtermaten en VIF-waarden opgevraagd kunnen worden, wat niet kan bij de macro. 

Daarnaast geeft de lineaire regressie het spreidingsdiagram, histogram en PP-plot voor de 

assumptietoetsing.  



Odding, M. C.  Geluk en de sociale identiteit bij dak- en thuislozen 

 

[97] 

 

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Geluk 

  /METHOD=ENTER DuurDT 

  /METHOD=ENTER AcSID 

  /METHOD=ENTER Tevr_SocRel 

  /METHOD=ENTER Geslacht_DT Opleidingsniveau_d Leeftijd 

  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) 

  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) 

  /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3) 

  /SAVE ZPRED MAHAL COOK LEVER ZRESID SRESID. 

 

 
 

Het bovenstaande spreidingsdiagram geeft geen reden om aan te nemen dat er sprake is van 

schending van de lineariteit.  

3.6.3 Homoscedasticiteit 

Voor beide datasets geldt dat de spreidingsdiagrammen van lineariteit gebruikt zijn. Deze laten geen 

grote systematische afwijkingen van de verdeling van de residuen zien, hoewel de verdeling gekanteld 

is. Daarom is er een ander spreidingsdiagram opgevraagd voor de variabele voor de woonsituatie met 

de drie categorieën voor recentelijk en langdurig dak- en thuislozen, en de algemene Nederlanders.  

GGRAPH 

  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Woonsituatie Geluk 

MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO 

  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE 

  /FITLINE TOTAL=NO. 

BEGIN GPL 

  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset")) 

  DATA: Woonsituatie=col(source(s), name("Woonsituatie"), unit.category()) 
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  DATA: Geluk=col(source(s), name("Geluk"), unit.category()) 

  GUIDE: axis(dim(1), label("Woonsituatie")) 

  GUIDE: axis(dim(2), label("Voelt u zich in het algemeen gelukkig?")) 

  GUIDE: text.title(label("Simple Scatter of Voelt u zich in het algemeen 

gelukkig? by ", 

    "Woonsituatie")) 

  SCALE: cat(dim(1), include("0", "1", "2")) 

  ELEMENT: point(position(Woonsituatie*Geluk)) 

END GPL. 

 

 
Dit spreidingsdiagram geeft weinig informatie omdat de variabele voor de woonsituatie 

categorisch is. Daarom is het spreidingsdiagram ‘gejittert’; door het ‘jitteren’ ontstaat er een 

duidelijkere puntenwolk in het spreidingsdiagram omdat er wat ruis wordt toegevoegd. Interpretatie 

wordt hierdoor makkelijk.  

GGRAPH 

  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Woonsituatie Geluk 

MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO 

  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE 

  /FITLINE TOTAL=NO. 

BEGIN GPL 

  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset")) 

  DATA: Woonsituatie=col(source(s), name("Woonsituatie"), unit.category()) 

  DATA: Geluk=col(source(s), name("Geluk"), unit.category()) 

  GUIDE: axis(dim(1), label("Woonsituatie")) 

  GUIDE: axis(dim(2), label("Voelt u zich in het algemeen gelukkig?")) 

  GUIDE: text.title(label("Simple Scatter of Voelt u zich in het algemeen 

gelukkig? by ", 

    "Woonsituatie")) 

  SCALE: cat(dim(1), include("0", "1", "2")) 

  ELEMENT: point.jitter(position(Woonsituatie*Geluk)) 

END GPL. 
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De ‘gejitterde’ spreidingsdiagram hierboven laat de verdeling van de geluksscore per 

woonsituatie zien. Hierbij is zichtbaar dat de antwoorden van respondenten uit de steekproef van de 

algemene Nederlandse populatie zich tussen de categorieën 6 en 8 concentreren. Mogelijk zorgt deze 

groep ervoor dat de residuen uit de spreidingsdiagram van Bijlage 3.6.2  zich iets meer concentreren 

aan de rechterkant van dat spreidingsdiagram. 

Voor de dak- en thuisloze respondenten is de homoscedasticiteit op dezelfde manier onderzocht; 

eerst door de spreidingsdiagram van Bijlage 3.6.2, vervolgens door de spreidingsdiagram van de 

antwoorden van recentelijk en langdurig dak- en thuislozen op het geluk. Hieruit blijkt dat er geen 

reden is om aan te nemen dat er sprake is van heteroscedasticiteit, waardoor de aanname van 

homoscedasticiteit blijft staan.  

GGRAPH 

  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=DuurDT Geluk MISSING=LISTWISE 

REPORTMISSING=NO 

  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE 

  /FITLINE TOTAL=NO. 

BEGIN GPL 

  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset")) 

  DATA: DuurDT=col(source(s), name("DuurDT"), unit.category()) 

  DATA: Geluk=col(source(s), name("Geluk"), unit.category()) 

  GUIDE: axis(dim(1), label("Duur dakloosheid")) 

  GUIDE: axis(dim(2), label("Voelt u zich in het algemeen gelukkig?")) 

  GUIDE: text.title(label("Simple Scatter of Voelt u zich in het algemeen 

gelukkig? by Duur ", 

    "dakloosheid")) 

  SCALE: cat(dim(1), include("0", "1")) 

  ELEMENT: point(position(DuurDT*Geluk)) 

END GPL. 
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Ook hier is er sprake van categorieën, ditmaal door een dichotome variabele, dus wordt ook hier 

‘gejittert’ om meer inzicht te krijgen in de verdeling van de antwoorden van de respondenten.  

GGRAPH 

  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=DuurDT Geluk MISSING=LISTWISE 

REPORTMISSING=NO 

  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE 

  /FITLINE TOTAL=NO. 

BEGIN GPL 

  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset")) 

  DATA: DuurDT=col(source(s), name("DuurDT"), unit.category()) 

  DATA: Geluk=col(source(s), name("Geluk"), unit.category()) 

  GUIDE: axis(dim(1), label("Duur dakloosheid")) 

  GUIDE: axis(dim(2), label("Voelt u zich in het algemeen gelukkig?")) 

  GUIDE: text.title(label("Simple Scatter of Voelt u zich in het algemeen 

gelukkig? by Duur ", 

    "dakloosheid")) 

  SCALE: cat(dim(1), include("0", "1")) 

  ELEMENT: point.jitter(position(DuurDT*Geluk)) 

END GPL. 
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3.6.4 Normaliteit 

De gecombineerde dataset laat een lichte, maar geen ernstige, afwijking van de normale verdeling 

zien. Gezien regressie robuust is voor lichte schendingen van de assumptie van normaliteit wordt er 

verondersteld dat er geen bezwaarlijke schending is.  

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Geluk 

  /METHOD=ENTER Woonsituatie_1 Woonsituatie_3 

  /METHOD=ENTER Geslacht_d Opleidingsniveau_d Leeftijd Tevr_SocRel 

  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) 

  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) 

  /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3) 

  /SAVE ZPRED MAHAL COOK LEVER ZRESID SRESID DFBETA DFFIT. 

 

 

In de dataset van de dak- en thuisloze respondenten volgt de data meer de normale verdeling 

dan in de gecombineerde dataset. De verdeling is zeer lichtelijk scheef, maar wordt als normaal 

aangenomen. 

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Geluk 

  /METHOD=ENTER DuurDT 

  /METHOD=ENTER AcSID 

  /METHOD=ENTER Tevr_SocRel 

  /METHOD=ENTER Geslacht_DT Opleidingsniveau_d Leeftijd 

  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) 

  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) 

  /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3) 

  /SAVE ZPRED MAHAL COOK LEVER ZRESID SRESID. 
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3.7 Uitbijterdetectie en multicollineariteit 

3.7.1 Gecombineerde dataset (H1) 

In de uitbijterdetectie is gebruik gemaakt van de studentized residuals, standardized residuals, Cook’s 

Distance, Leverage en Mahalanobis Distance. N.B.: de statistieken bevatten hier meer dan drie 

decimalen achter de komma omdat de waarden erg klein zijn.  

De studentized en standardized residuals laten de uitbijters in de y-richting zien. Als vuistregel 

wordt gehanteerd dat de waarden afwijkend zijn als de residuen groter zijn dan driemaal de 

standaardafwijking. De waarden voor deze residuen zijn opgevraagd in de regressieanalyse met 

Casewise Diagnostics. 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Geluk 

  /METHOD=ENTER Woonsituatie_1 Woonsituatie_3 

  /METHOD=ENTER Geslacht_d Opleidingsniveau_d Leeftijd Tevr_SocRel 

  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) 

  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) 

  /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3) 

  /SAVE ZPRED MAHAL COOK LEVER ZRESID SRESID DFBETA DFFIT. 

 

Casewise Diagnosticsa 

Case Number Std. Residual 

Voelt u zich in 

het algemeen 

gelukkig? Predicted Value Residual 

233 -3,039 1 6,88 -5,880 

251 -3,051 0 5,90 -5,903 

a. Dependent Variable: Voelt u zich in het algemeen gelukkig? 

 



Odding, M. C.  Geluk en de sociale identiteit bij dak- en thuislozen 

 

[103] 

 

Er zijn twee respondenten waarvan de residuen meer dan drie standaardafwijkingen van het 

gemiddelde afliggen (ID 111188 en 100210). Deze twee respondenten komen ook naar boven wanneer 

de data gesorteerd is op de scores van de studentized en standardized residuals.  

SORT CASES BY ZRE_1 (A). 

SORT CASES BY SRE_1 (A). 

 

Deze twee respondenten komen uit de steekproef van de algemene Nederlandse populatie. Zij 

vormen ‘verdachte’ punten, maar hoeven niet per se problematisch te zijn. Er is gekeken naar de 

antwoorden die deze respondenten op de andere vragen in de vragenlijst gegeven hebben; indien zij 

overal de hoogste of laagste waarde ingevuld hebben is bijvoorbeeld aan te nemen dat zij snel door de 

vragenlijst geklikt hebben om het invullen af te ronden. Dit bleek niet het geval te zijn, er is dus geen 

reden om aan te nemen dat deze twee personen de vragenlijst niet serieus hebben ingevuld.  

SORT CASES BY COO_1 (D). 

 

Cook’s Distance (CD) geeft aan of een respondent een uitbijter is in zowel de x- als de y-

richting. Door de data te sorteren komen de respondenten met de hoogste waarde voor Cook’s 

Distance bovenaan in de dataset te staan. De vuistregel die gehanteerd wordt is dat er sprake is van een 

problematische uitbijter als CD>1. De respondent met de hoogste waarde (CD=,04351) zit ver onder 

deze grens. Daarnaast heeft deze respondent met de één-na-hoogste waarde slechts een marginaal 

lagere waarde (CD=,04089); dit wijst erop dat de respondent met de hoogste waarde ook relatief 

gezien geen uitbijter is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er, wat Cook’s Distance betreft, geen 

uitbijters zijn. 

SORT CASES BY LEV_1 (D). 

 

Leverage geeft aan of een respondent een uitbijter is in de x-richting. Dit onderzoek hanteert als 

vuistregel hc>
3𝑝

𝑛
 = 

3∗7

261
 = ,0805. De respondent met de hoogste Leverage-waarde heeft ,0737. De 

respondent met de op één-na-hoogste waarde zit er relatief dicht onder (hc=,0698), waardoor ook 

hierbij geen grote afwijkingen gevonden zijn. De Leverage laat geen uitbijters zien in de x-richting.  

SORT CASES BY MAH_1 (D). 

 

De laatste maat voor uitbijters die onderzocht wordt is de Mahalanobis Distance. Deze 

multivariate afstandsmaat volgt de Χ2-verdeling met df=p en αmah=
𝛼

𝑛
 (Aguinis, Gottfredson, & Joo, 

2013). Er zijn zes predictoren opgenomen in het model dus zijn er zes vrijheidsgraden, en 

αmah=
𝛼

𝑛
=

,05

261
=,0001916. Hiermee is de grenswaarde Χ2=22,46. De respondent met de hoogste waarde zit 

hier ruim onder (MD=19,1641). Ook voor de Mahalanobis Distance zijn er geen problematische 

uitbijters. 
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Een grote samenhang tussen de onafhankelijke variabelen kan ervoor zorgen dat de invloed van 

de variabelen afzonderlijk moeilijk te bepalen is. Dit wordt bekeken met de Variance Inflation Factor 

(VIF). De vuistregel VIF<2 wordt in dit onderzoek gebruikt om te bepalen of er sprake is van 

multicollineariteit van 50% of meer.  

De hoogste VIF-waarde is die van de woonsituatie van recentelijk dak- en thuislozen uit Model 

2 (VIF=1,501). Wanneer de formule van VIF omgeschreven wordt kan het percentage verklaarde 

variantie van de woonsituatie van recentelijk dak- en thuisloze berekend worden; VIF = 
1

1−𝑅𝑗
2 kan 

worden geschreven als Rj
2 = 

𝑉𝐼𝐹−1

𝑉𝐼𝐹
. Dit betekend voor de woonsituatie van recentelijk dak- en 

thuislozen Rj
2 = 

1,501−1

1,501
 = ,3338. De verklaarde variantie van de woonsituatie van recentelijk dak- en 

thuislozen wordt dus voor 33,38% verklaart door de andere variabelen in het model. Gezien dit onder 

de grenswaarde van 50% ligt is er geen sprake van multicollineariteit.  

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Geluk 

  /METHOD=ENTER Woonsituatie_1 Woonsituatie_3 

  /METHOD=ENTER Geslacht_d Opleidingsniveau_d Leeftijd Tevr_SocRel 

  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) 

  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) 

  /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3). 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% 

Confidence 

Interval for B 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 6,309 ,257  24,581 ,000 5,803 6,814   

Woonsituatie=Recentelijk 

DT 

-,737 ,370 -,149 -1,992 ,047 -1,466 -,009 ,684 1,461 

Woonsituatie=ANP -,209 ,317 -,049 -,659 ,510 -,833 ,415 ,684 1,461 

2 (Constant) 5,105 ,556  9,179 ,000 4,010 6,200   

Woonsituatie=Recentelijk 

DT 

-,733 ,343 -,148 -2,137 ,034 -1,408 -,058 ,666 1,501 

Woonsituatie=ANP -,239 ,292 -,056 -,821 ,412 -,814 ,335 ,675 1,482 

Geslacht -,737 ,429 -,100 -1,719 ,087 -1,580 ,107 ,935 1,069 

Opleidingsniveau ,155 ,402 ,022 ,385 ,701 -,636 ,946 ,958 1,043 

Leeftijd -,013 ,009 -,087 -1,472 ,142 -,031 ,004 ,913 1,095 

Tevredenheid met 

sociale relaties 

,535 ,076 ,402 7,062 ,000 ,386 ,684 ,984 1,016 

a. Dependent Variable: Voelt u zich in het algemeen gelukkig? 

 

3.7.2 Dak- en thuislozen (H2 en H3) 

Bij de dak- en thuislozen zijn dezelfde maten gebruikt voor de uitbijterdetectie als bij de 

gecombineerde dataset; studentized residuals, standardized residuals, Cook’s Distance, Leverage en 

Mahalanobis Distance. 

Bij de studentized en standardized residuals is de vuistregel dat zij afwijkend zijn als zij 

waarden hebben van meer dan driemaal de standaardafwijking. De tabel Casewise Diagnostics wordt 

bij de lineaire regressie met de variabelen die gebruikt gaan worden in de gemodereerde 

mediatieanalyse niet gegeven. Dit betekent dat er geen verdachte waarden in de y-richting zijn.  

SORT CASES BY ZRE_1 (A). 

SORT CASES BY SRE_1 (A). 

 

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat één respondent (ID 87) een waarde heeft die meer dan 

drie keer de standaardafwijking is op de studentized residuals. Deze respondent is recentelijk dak- of 

thuisloos. Omdat de overige antwoorden van deze respondent geen reden geven om aan te nemen dat 

zij de vragenlijst niet serieus heeft ingevuld is er geen reden om haar te verwijderen. Een mogelijke 

verklaring voor haar afwijkende waarde kan zijn dat er erg weinig vrouwen in de steekproef zitten, 

waardoor een afwijkende waarde snel als verdacht aangemerkt wordt.  

SORT CASES BY COO_1 (D). 
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De vuistregel van Cook’s Distance (problematisch bij CD>1) wordt niet overtroffen; de 

respondent met de hoogste waarde zit hier ver onder (CD=,23810). Opgemerkt moet worden dat dit 

dezelfde respondent is die bij de studentized residuals hoog scoorde, wat niet vreemd is wanneer men 

weet dat Cook’s Distance gebaseerd is op de studentized residuals en Leverage. De een-na-hoogst 

scorende respondent op Cook’s Distance heeft relatief gezien een aanzienlijk lagere score 

(CD=,07816). Gezien de waarde van de hoogst scorende respondent nog ruim onder de grenswaarde 

ligt wordt zij niet verwijderd, maar haar afwijkende waarde wordt ter kennisgeving aangenomen.  

SORT CASES BY LEV_1 (D). 

 

De uitbijtermaat voor de x-richting, Leverage, heeft in de dataset met dak- en thuislozen als 

grenswaarde hc>
3𝑝

𝑛
 = 

3∗7

126
 = ,1667. De hoogste Leverage-waarde (hc=,1551) ligt onder de grenswaarde. 

De een-na-hoogste waarde ligt er niet ver onder, waardoor de hoogste waarde ook relatief gezien geen 

uitbijter is.  

SORT CASES BY MAH_1 (D). 

 

Mahalanobis Distance volgt de Χ2-verdeling met df=p en αmah=
𝛼

𝑛
, in deze dataset df=6 en 

αmah=
,05

126
=,0003968, wat grenswaarde Χ2=22,46 geeft. De respondent met de hoogste waarde heeft 

MD=19,3856, en zit daarmee onder de grenswaarde. Er zijn dus geen uitbijters op de Mahalanobis 

Distance.  

Tot slot is de multicollineariteit bekeken door de VIF-waarden (vuistregel: VIF<2). De hoogste 

VIF-waarde is van leeftijd in Model 4 (VIF=1,113). Het percentage verklaarde variantie van deze 

variabele is Rj
2 = 

𝑉𝐼𝐹−1

𝑉𝐼𝐹
 = 

1,113−1

1,113
 = ,1015. Dit betekent dat 10,15% van de variantie van de leeftijd 

door de andere variabelen in het model verklaart wordt. Gezien dit ruim onder de grenswaarde van 

50% ligt is er geen sprake van multicollineariteit.  

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Geluk 

  /METHOD=ENTER DuurDT 

  /METHOD=ENTER AcSID 

  /METHOD=ENTER Tevr_SocRel 

  /METHOD=ENTER Geslacht_DT Opleidingsniveau_d Leeftijd 

  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) 

  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) 

  /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3) 

  /SAVE ZPRED MAHAL COOK LEVER ZRESID SRESID. 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) 5,590 ,268  20,872 ,000 5,060 6,120   

Duur 

dakloosheid 

,718 ,373 ,170 1,924 ,057 -,021 1,456 1,000 1,000 

2 (Constant) 4,054 ,418  9,691 ,000 3,226 4,882   

Duur 

dakloosheid 

,437 ,352 ,104 1,242 ,217 -,259 1,133 ,969 1,032 

Acceptatie 

sociale identiteit 

,955 ,209 ,381 4,568 ,000 ,541 1,369 ,969 1,032 

3 (Constant) 2,337 ,479  4,881 ,000 1,389 3,285   

Duur 

dakloosheid 

,332 ,314 ,079 1,057 ,292 -,290 ,954 ,966 1,035 

Acceptatie 

sociale identiteit 

,790 ,189 ,315 4,191 ,000 ,417 1,164 ,947 1,056 

Hoe tevreden 

bent u met het 

aantal en de 

kwaliteit van uw 

vriendschappen? 

,595 ,104 ,425 5,719 ,000 ,389 ,802 ,970 1,031 

4 (Constant) 3,045 ,714  4,264 ,000 1,631 4,458   

Duur 

dakloosheid 

,419 ,323 ,100 1,297 ,197 -,221 1,060 ,915 1,093 

Acceptatie 

sociale identiteit 

,790 ,192 ,315 4,122 ,000 ,411 1,169 ,921 1,086 

Hoe tevreden 

bent u met het 

aantal en de 

kwaliteit van uw 

vriendschappen? 

,585 ,105 ,418 5,549 ,000 ,376 ,793 ,950 1,052 

Geslacht -,707 ,547 -,099 -1,291 ,199 -1,791 ,377 ,925 1,081 

Wat is uw hoogst 

behaalde 

opleiding? 

-,068 ,468 -,011 -,145 ,885 -,995 ,860 ,933 1,071 

Leeftijd -,014 ,012 -,092 -1,191 ,236 -,038 ,009 ,899 1,113 

a. Dependent Variable: Voelt u zich in het algemeen gelukkig? 
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