Groninger welzijn hangt minder samen met inkomen
Het welzijn van de gemiddelde Groninger hangt minder samen met de
hoogte van het inkomen dan bij de gemiddelde Nederlander. Uit een in 2015 verschenen rapport
van het CBS over de kwaliteit van leven in Nederland bleek dat mensen met een groot welzijn
(gezond én gelukkig) vaker een hoog dan een laag inkomen hebben. Gegevens van de GGD
Groningen tonen aan dat ‘groot welzijn’ in de provincie Groningen bijna net zo vaak voorkomt
onder hoge als lage inkomens.

In bovenstaande grafiek wordt het percentage van de bevolking dat gezond en gelukkig is
onderverdeeld naar hoog en laag inkomen voor de provincie Groningen en Nederland als geheel. Te
zien valt dat voor zowel de hoge als de lage inkomensgroep de Groninger hoger scoort dan de
gemiddelde Nederlander. Bij hoge inkomens is dit verschil zeer klein, maar bij lage inkomens zien we
dat de Groninger aanzienlijk vaker gezond en gelukkig is. Een mogelijke verklaring hiervoor kan
gevonden worden in de kracht van sociale verbondenheid in Groningen. Uit eerder onderzoek van
het Sociaal Planbureau Groningen bleek bijvoorbeeld dat de meeste Groningers goede sociale
contacten hebben en kunnen aankloppen bij hun buren voor hulp. Die sociale contacten hebben
weer een positieve invloed op gezondheid en geluksgevoelens (zie o.a. Wittebrood 2008; Vermeij
2013). Ook bleek uit onderzoek onder volwassenen die langdurig moeten rondkomen van weinig geld
dat mensen in armoede lang niet altijd ongelukkig zijn.
De uitkomsten in bovenstaande grafiek zijn gebaseerd op het rapport ‘Kwaliteit van leven’ van het
CBS. Belangrijke pijlers in dit rapport zijn de begrippen welzijn en welvaart. Groot of klein welzijn
wordt bepaald aan de hand van ervaren gezondheid en gevoelens van geluk. Mensen die een goede
gezondheid ervaren én (meestal) gelukkig zijn hebben een groot welzijn. Scoort een persoon op één
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van deze onderdelen minder dan heeft hij of zij een kleiner welzijn. De welvaart in het CBS onderzoek
is afgeleid van het gestandaardiseerd huishoudinkomen. Dit is het besteedbaar inkomen
gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Bovengemiddelde
inkomens vallen in de categorie hoge inkomens, inkomens lager dan het gemiddelde in de categorie
lage inkomens. Voor bovenstaand onderzoek is geprobeerd om zoveel mogelijk de methodiek van
het CBS te volgen. De gegevens die gebruikt zijn voor dit onderzoek verschillen echter van die van het
CBS, de resultaten zijn hierdoor indicatief.
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