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Multilevel logistic model Methode

Doel groep
Random sample van 10% van
de gehele Nederlandse 
Bevolking 18+; N = 1.285.419

Aantal 6-cijferige postcodes = 429756

Data bronnen:
 CBS data 
 Leden data van sport bonden
 Afstand data tot sport faciliteiten in 

Nederland van Mulier instituut

Karakteristieken sample 10% van de Nederlandse bevolking 18+ is lid
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Lidmaatschap van sportclubs 

69% = man
31% = vrouw

Sociale besmetting tussen 
buren: buurt effect

Sociale interacties tussen 
buren

Samenstelling van buren

- Etnische samenstelling buren 
- Inkomens samenstelling buren

Individueel voorspellers
- Leeftijd
- Geslacht
- Inkomen
- Etniciteit
- Type huishouden

Individuele kenmerken
Vrouw 51%
Man 49%
Leeftijd gemiddeld 48
Gemiddeld inkomen huishoudens 24482,-
Inkomen erg laag 5%
Inkomen laag 24%
Inkomen modaal 57%
Inkomen hoog 14%

Overzicht Etniciteit Procent lid

Nederlands 81,7 91,8

Turks 2,1 0,7

Marokkans 1,8 0,5

Surinaams 1,9 0,7

Antillen/Aruba 0,7 0,3

Westerse immigranten 8 5,1

Niet Westerse immigranten 3,7 0,9
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Resultaten 
Individuele voorspellers voor sport lidmaatschap: 
Mannen zijn vaker lid dan vrouwen. Ook het hebben van een andere etnische achtergrond dan het Nederlandse verminder 
de kans op lidmaatschap van een sportclub. Toenemende leeftijd doet de kans op lidmaatschap ook afnemen Daarnaast 
hebben mensen met een hoger huishoudelijk inkomen meer kans op sportlidmaatschap. Dit geldt ook voor samenwonende 
stellen met kinderen ouder dan 7. 
Effect van de samenstelling van de buurt op sportlidmaatschap 
Samenstelling van de buurt bleek een effect te hebben op sportlidmaatschap. 
Meer buren met een niet Westerse achtergrond  verminderde kans op lidmaatschap sport vereniging
Dit effect was het sterkst voor mensen met Nederlandse en Niet-Westerse achtergrond.
Meer buren met een Westerse achtergrond meer kans op sportlidmaatschap

Beide effecten werd niet gevonden voor mensen met Marokkaanse achtergrond en in mindere mate voor mensen met 
Turkse achtergrond. Deze twee groepen zijn niet of bijna niet beïnvloed door de samenstelling van buren. 

Samenstelling van de buurt doet er dus toe wanneer we naar sportlidmaatschap kijken. Dit effect is alleen niet het zelfde 
voor mensen van verschillende etnische achtergronden. 
Het is interessant om verder te kijken naar dit mechanisme, gaan mensen met de zelfde achtergrond misschien meer samen 
sporten? 

Conclusie  
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