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Ter nagedachtenis aan Frans Dieleman, die mij kennis liet maken met de wetenschap. Zonder hem zou
ik nooit aan een carrière als wetenschappelijk onderzoeker hebben gedacht.
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Voorwoord

Zonder dat ik mij ervan bewust was, kwam ik al vroeg met de sociale geografie in aanraking.
Tegenover mijn huis in Bussum was een basketbalveldje, waar ik bijna dagelijks te vinden was.
Ik kon soms uren oefenen, net zolang tot ik dat ene schot onder de knie had. Het historische
optreden van Michael Jordan, Charles Barkley en al die andere sterren tijdens de Olympische
Spelen van 1992 in Barcelona zorgde ervoor dat de sport zó populair werd dat er op een warme
zomeravond tientallen jongens kwamen basketballen. Het groepsgevoel was groot: we veegden
het plein schoon, snoeiden overhangende takken en trokken lijnen met zelf meegebrachte verf.
De basketbalnetjes werden uit eigen zak betaald. Bij warm weer vulde ik thuis de vele flessen
water die iedereen meebracht. De groep was een mooie afspiegeling van de samenleving:
sommigen zaten op het LBO, anderen op het Gymnasium. We waren van Nederlandse,
Marokkaanse en Antilliaanse afkomst. Er was een rolstoelbasketballer bij, die later zelfs het
Nederlands team haalde. En ook de ‘dorpsgek’ gooide regelmatig een balletje mee.
Het duurde echter niet lang voor de buurt in opstand kwam. De “koffiekopjes trillen uit de
kast”, zo zei men. Er werd gevreesd voor ramen en auto’s. Buurtbewoners vroegen de gemeente
de basketbalpalen weg te halen. Ik begreep er niets van. Als klein jongetje was ik bang voor de
‘grote jongens’ die bier dronken en op opgevoerde brommers door de straat scheurden. Dat zij
voor overlast zorgden was me duidelijk. Maar wat deden wij nu verkeerd? We sportten fanatiek
en als het donker werd ging iedereen naar huis, gewoon op de fiets. Om ons veldje te redden
boden we de wethouder een stapel handtekeningen aan. Hij had uiteraard “begrip voor onze
situatie”, maar het mocht niet baten. Het veldje werd verplaatst naar een afgelegen plek aan de
rand van het dorp en al gauw was er van de groep enthousiastelingen weinig meer over. De
wethouder koos de makkelijke uitweg: veldje weg, probleem opgelost. Daarmee verstoorde hij
echter ook de sociale samenhang onder de basketballende jongeren.
Tijdens mijn studie sociale geografie in Utrecht kwam ik erachter dat dit soort ‘wijzij’-praktijken aan de orde van de dag is. De eeuwige vete tussen de studenten van het SSHcomplex aan de Ina Boudier Bakkerlaan en de nabij wonende ‘Sterrenwijkers’ geldt als een
klassiek voorbeeld. Met het begrip ‘publieke familiariteit’ maakte ik (toen nog onbewust) kennis
toen ik mijn scriptie schreef over recreatieve woonmilieus: de bewoners van de dure villa’s
waren voornamelijk op zoek naar rust en vonden het niet zo erg dat zij hun buren nauwelijks
kenden. Zij vertrouwden elkaar, maar kenden elkaar alleen van gezicht en heel soms bij naam.
Incidenten zorgden er echter voor dat zij zich mobiliseerden, zoals een verkeersonveilige situatie
bij het Flevo Golf Resort in Lelystad. Zij maakten zich samen hard voor een rotonde bij de
toegangsweg van de wijk en leerden elkaar hierdoor iets beter kennen.
Het opzetten en uitvoeren van mijn eigen veldwerk vond ik een ontzettend leuke en
leerzame ervaring, niet in de laatste plaats vanwege de goede begeleiding van Frans Dieleman.
Zonder zijn enthousiasme zou ik waarschijnlijk nooit aan een carrière als wetenschappelijk
onderzoeker hebben gedacht. Tijdens een vakantie in Australië bereikte mij het trieste bericht
dat hij plotseling was overleden. Daarmee raakte de wetenschap niet alleen een gerenommeerde
13

onderzoeker kwijt, maar vooral ook een zeer hartelijke collega die altijd oprecht interesse toonde
in andermans werk. Ik heb nooit afscheid van hem kunnen nemen en wil dit proefschrift daarom
graag aan hem opdragen.
Een woord van dank gaat verder uit naar Saskia Heins. Zij had al snel in de gaten dat ik een
baan als onderzoeker bij de universiteit wel zag zitten en liet dit ook aan collega’s doorschemeren.
Dit leidde uiteindelijk tot een aanstelling als junior onderzoeker op een Europees project. Ik
mocht onderzoek doen naar Europese huisvestingssystemen in relatie tot sociale cohesie.
Daarmee was mijn interesse voor dit kernbegrip uit de sociologie definitief gewekt.
Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen Ronald van Kempen mij vroeg of ik
geïnteresseerd was in een onderzoek naar sociale cohesie in stadswijken. Dat het ook iets met
urban governance te maken had (ik had werkelijk geen idee wat dat was), nam ik op de koop
toe. Ik had niet kunnen vermoeden dat juist die invalshoek zó belangrijk zou worden voor
het onderzoek. Gedurende het onderzoek kwam er ook steeds meer aandacht voor het begrip
bewonersparticipatie. De toevoeging van dit begrip maakte het onderzoek conceptueel gezien
nog lastiger, maar tegelijkertijd werd het onderzoek er tastbaarder door en besefte ik dat zelfs
de maatschappij misschien wel iets aan mijn bevindingen zou kunnen hebben. Het beeld van
de eenzame promovendus bleek gelukkig niet (meer) te kloppen. Ik durf wel te stellen dat
een aio-aanstelling zelfs meer afwisseling kent dan menig ander beroep. Naast het onderzoek
gaf ik werkcolleges, organiseerde ik dagexcursies, begeleidde ik scripties, presenteerde ik mijn
bevindingen regelmatig voor praktijkmensen en verzorgde ik workshops tijdens open dagen.
Ook schreef ik regelmatig stukjes met studenten. Van al deze activiteiten heb ik ontzettend veel
geleerd.
Mijn onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de financiële steun vanuit het
BSIK-programma Vernieuwend Ruimtegebruik en het omvangrijke onderzoeksprogramma
Corpovenista. Het heeft een aantal mooie publicaties opgeleverd en veel interessante
contacten in zowel wetenschap als praktijk. Ik ben in dit verband veel dank verschuldigd aan
Sjoerd Steenbergen, Suzanne Davis en Saskia Binken, die mij hielpen met de bureaucratische
rompslomp en het vervaardigen van de onderzoeksrapporten.
Verder ben ik al mijn student-assistenten ontzettend erkentelijk. Zij waren urenlang bezig
om interviews uit te typen en trokken door weer en wind de wijken in om mijn enquêtes te
verspreiden en weer op te halen. Achter de schermen is ook veel werk verzet. Ik wil in elk geval
Erika, Marianne, Achmed en Margot noemen, maar daarnaast natuurlijk ook al die andere
mensen die op de een of andere manier hebben bijgedragen aan dit proefschrift.
De tegenslagen waar je vooraf voor gewaarschuwd wordt, bleken op de vingers van één hand
te tellen. Dit komt zonder meer door de fantastische (tijdelijke) kamergenoten die ik door de jaren
heb gehad. Ellen, Annet, Matthieu, Barbara, Bianca en Ronald: ontzettend bedankt voor jullie
steun, maar vooral ook voor de gezelligheid die jullie meebrachten. Helaas biedt dit voorwoord
geen ruimte voor uitgebreide anekdotes over worteltjestaart, imitaties van Fred Flintstone, de
voors- en tegens van het wonen in Leidsche Rijn en natuurlijk onze congresavonturen. Laat
ik volstaan met de bewering dat kamer 616 zonder twijfel al jaren de gezelligste kamer van de
zesde verdieping is (elke wetenschapper weet dat iets waar is tot het tegendeel is bewezen). En
Anne, hoewel onze bureaus werden gescheiden door een kartonnen wand, vormde dit geen
belemmering voor het fijne contact dat wij in de loop der jaren hebben opgebouwd. Rianne,
jij zat weliswaar een paar deuren verderop (en soms ook op de kast!), maar desondanks hebben
wij lief en leed gedeeld. De uitkomst van onze weddenschap over wie het eerst gepromoveerd
14

zou zijn, moesten we regelmatig bijstellen, maar uiteindelijk ben jij de terechte winnaar. Ik ben
trots dat ik in je voetsporen mag treden! Verder wil ik mijn dank uitspreken voor mijn ‘reservebegeleider’, want Karien, dat was je toch wel. Hoewel het wat oneerbiedig klinkt, bedoel ik het
natuurlijk positief: je gevraagde en ongevraagde commentaren, je luisterend oor en je gedegen
kennis hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn positieve werkhouding. En, niet te
vergeten, je hebt me geleerd om ideeën inzichtelijk te maken door ze te tekenen, iets waar mijn
huidige collega’s erg blij mee zijn.
Aan Ronald en Gideon heb ik twee heel fijne begeleiders gehad. Gideon, het geduld
dat je met me had toen we eenmaal met de statistische analyses aan de gang gingen is
bewonderenswaardig. En dat geldt ook voor je kennis over het onderzoek. Vaak kwam ik met
een vraag binnenlopen terwijl je net met Karien, Anne of Matthieu over hun onderzoek had
gesproken, maar desondanks wist je meteen wat ik bedoelde en waar het om ging. Met zo’n
begeleider mag je als promovendus in je handen knijpen. Dat je nooit mee ging basketballen en
altijd onze snoeptrommel kwam plunderen zij je vergeven.
Ronald, ook jou wil ik ontzettend bedanken voor de prettige samenwerking. Daar waar
Gideon zich vooral met de inhoud bezighield, hield jij ook het proces goed in de gaten. Ik
vond het erg knap hoe je altijd weer afstand van de details kon nemen om de grote lijnen te
bewaken. Je vermogen om zelfs de meest kritische opmerkingen nog op een positieve manier te
brengen is zeer te prijzen. Ik verbaas me er nog steeds over dat ik altijd weer vrolijk naar buiten
stapte, terwijl ik van tevoren regelmatig tegen een bespreking op zag. De betrokkenheid die jij
en Gideon toonden heeft mij enorm gemotiveerd. Hoewel ik in het begin vaak riep dat ik “geen
echte wetenschapper” was, wisten jullie mij ervan te overtuigen dat ik er wel steeds meer op
begon te lijken. Mede daardoor heb ik nooit getwijfeld of ik mijn onderzoek wel zou afmaken.
Sterker nog: naarmate het eind in zicht kwam en de resultaten begonnen te spreken, vond ik
mijn onderzoek steeds leuker worden. Het is eigenlijk jammer dat het nu voorbij is, maar aan de
andere kant is het ook tijd om de praktijk in te gaan. Tot nu toe heb ik nog elke dag profijt van
alle kennis en ervaringen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan. Nogmaals bedankt daarvoor!
Tot slot moet ik natuurlijk mijn dank uitspreken voor alle steun van familie en vrienden.
Net als de hoog opgeleide respondenten in mijn onderzoek heb ik weinig vrienden in de buurt
wonen. Desondanks heb ik veel steun aan hen gehad (afstand is ook maar relatief ). Felix, Henk,
Jacques, Martijn en Martijn, door onze ‘Geotrips’ naar allerlei merkwaardige plaatsen werd
ik telkens weer gedwongen om me als stadsgeograaf staande te houden temidden van jullie
regionaal-geografen. Het leverde niet alleen veel mooie en plezierige momenten op, maar ook
inspiratie voor mijn onderzoek.
Met mijn broer en tevens (letterlijk) grootste vriend heb ik veel steden bezocht. Ik heb
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eigen woonomgeving. Papa en mama, bedankt dat jullie me de kans hebben gegeven om te
gaan studeren, voor de steun die ik altijd van jullie heb gekregen en voor jullie interesse in mijn
bezigheden. Ik ben ook trots op jullie!
15

Het laatste dankwoord is natuurlijk voor Sandrien, mijn steun en toeverlaat. We hebben samen
al veel van de wereld gezien. Het UAA-congres in Seattle vormde een mooi uitgangspunt voor
een prachtige reis door de Verenigde Staten en Canada. Dankzij een ENHR-conferentie konden
we voet op de vulkanische bodem van IJsland zetten. Onze reizen hebben jou vele geografische
inzichten gebracht, terwijl ik nog steeds weinig begrijp van de medische wetenschap. Hoezeer ik
mijn best er ook voor doe, het blijft een moeilijk vak. Het feit dat jij veel geografische kennis hebt
ontwikkeld kan twee dingen betekenen: ofwel de geografie is een veel gemakkelijkere discipline,
ofwel jij bent buitengewoon geïnteresseerd. Hoewel het eerste vaak wordt beweerd is natuurlijk
vooral het laatste van belang. Jij begreep al snel dat geograaf zijn niet ophoudt zodra je het Van
Unnikgebouw uitloopt: eens een geograaf, altijd en overal een geograaf. Lieve Sandrien, ik heb
bewondering voor je begrip en het geduld dat je met me had. Ik heb het erg gewaardeerd dat je
uit jezelf regelmatig met artikelen uit de krant kwam die ik voor mijn onderzoek kon gebruiken.
Ik hoop dat we samen nog veel mooie reizen zullen maken en dat ik, nu mijn proefschrift er
eenmaal ligt, iets vaker op de bank in plaats van achter de computer zal zitten. Bedankt dat je er
altijd voor me bent!

16

1

Inleiding

1.1

Achtergrond van het onderzoek

1.1.1

Vroeg-naoorlogse woonwijken: toen en nu

Naar de problemen in vroeg-naoorlogse stadswijken in Nederland is al veel onderzoek verricht.
Veel onderzoekers richten zich bijvoorbeeld op de vraag of de beleidsingrepen in het kader
van de stedelijke herstructurering bijdragen aan het oplossen van problemen op het gebied van
bijvoorbeeld huisvesting, openbare ruimte, scholing, werkgelegenheid en sociale cohesie. Dit soort
studies heeft een sterk evaluatief karakter (wat zijn de effecten van het beleid?). Een accumulatie
van problemen op zowel het sociaal-economische vlak (de bevolking) als het fysieke vlak (de
woningvoorraad en de openbare ruimte) vormt een belangrijke reden voor de bovenmatige
aandacht voor vroeg-naoorlogse stadswijken. Onderzoek naar deze wijken komt veelal voort uit
de angst dat de verdeling van de woningvoorraad ervoor zorgt dat sociaal-economisch zwakkere
groepen (ruimtelijk) geïsoleerd raken en daardoor steeds vaker de aansluiting bij de bredere
samenleving dreigen te verliezen. Van tijd tot tijd verschijnen er zelfs rapportages, waarin de
‘slechtste’ wijken op een rijtje worden gezet (zie bijvoorbeeld: Boelhouwer et al. 2006; Pieters
2006) en ook overheden bedienen zich van lijstjes met ‘prioriteitswijken’, ‘aandachtswijken’ of
‘achterstandswijken’, waar de problemen volgens hen het grootst zijn.
Veel van deze problemen manifesteren zich in vroeg-naoorlogse woonwijken, de wijken die
kort na de Tweede Wereldoorlog werden gebouwd om het nijpende woningtekort snel op te
lossen. Hoewel er in de afgelopen decennia een beleidsproces in gang is gezet om de eenzijdige
samenstelling van de woningvoorraad te doorbreken, behoort het overgrote deel van de woningen
nog steeds tot de sociale huursector. Verder wordt een groot aantal vroeg-naoorlogse wijken
gekenmerkt door een veelzijdigheid aan problemen, zoals criminaliteit, vandalisme, verwaarlozing
van de openbare ruimte, een dalend voorzieningenniveau, hoge werkloosheidscijfers, een
afnemende sociale cohesie en in toenemende mate ook door spanningen tussen verschillende
(etnische) bevolkingsgroepen. Met een deel van de vroeg-naoorlogse wijken is echter weinig aan
de hand. In deze wijken is het nog steeds prettig om te wonen, te werken en te recreëren. Het
is dus niet zo dat alle vroeg-naoorlogse wijken als ‘probleemwijk’ moeten worden bestempeld.
Bovendien zijn er binnen deze wijken ook weer ‘goede’ en ‘minder goede’ plekken aan te wijzen,
waardoor het vaak een deel van de bewoners is dat problemen ervaart en ontevreden is, terwijl
een ander deel wel (heel) tevreden is met de buurt. Naast verschillen tussen wijken, zijn er dus
ook verschillen binnen wijken.
Daar waar wel problemen zijn, wordt het ontstaan vaak toegeschreven aan de transformatie
die deze wijken in de loop der jaren hebben doorgemaakt. Bij oplevering in de jaren vijftig en
zestig van de vorige eeuw waren het gewilde, ruim opgezette wijken met veel openbaar groen
en relatief grote woningen. De stedenbouwkundige plannen en de woningen waren bovendien
ontworpen door bekende architecten, zoals Rietveld en Berlage. In de jaren tachtig en negentig
ontstonden er problemen, toen de wijken, mede door de bouw van groeikernen en later ook de
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VINEX-wijken, een andere positie op de woningmarkt innamen en hun aanzien verloren. Veel
woningen zijn bovendien verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd1. Ze hebben
bijvoorbeeld geen centrale verwarming of dubbel glas.
Demografisch gezien heeft een groot aantal vroeg-naoorlogse wijken een transformatie
doorgemaakt van een stabiele middenstandswijk naar een minder gewilde wijk met een hoge
mutatiegraad. De bewoners van toen zijn deels de ouderen van nu. Een aanzienlijk deel van de
‘pioniers’ heeft echter plaatsgemaakt voor nieuwe bewoners, zoals allochtone gezinnen en jonge
starters, die op de goedkope woningen afkwamen. De sociaal-culturele verschillen tussen al de
verschillende groepen bewoners kunnen af en toe tot spanningen leiden, bijvoorbeeld doordat
zij ieder op hun eigen manier met de openbare ruimte omgaan. Voorts doet het openbare groen,
waar de vroeg-naoorlogse wijken ooit zo om geprezen werden, nu vooral dienst als hangplek
voor jongeren of als illegale afvaldump. Tevens fungeert zij als ontmoetingsplek voor criminelen,
drugsdealers en andere maatschappelijke randfiguren (zie: Aalbers et al. 2003; Heeger 1992).
Drie van dit soort wijken staan centraal in dit onderzoek: Nieuw-Hoograven in Utrecht,
Bouwlust in Den Haag en Liendert in Amersfoort. Het straatbeeld van deze wijken wordt
gedomineerd door een groot aantal portiekflats zonder lift, veel openbaar groen en een
overzichtelijk stratenpatroon. De bevolking wordt gekenmerkt door sociaal-economische
achterstanden ten opzichte van het stedelijke gemiddelde, onder andere wat betreft opleiding en
inkomen. De bewoners zijn globaal in te delen in drie groepen: de oorspronkelijke bewoners (de
tegenwoordige ouderen), etnische minderheden (veelal grote gezinnen) en jonge starters (veelal
tweeverdieners zonder kinderen). De eerder genoemde problemen als verloedering, vandalisme,
criminaliteit, een kwalitatief slechte woningvoorraad en in toenemende mate ook spanningen
tussen verschillende groepen bewoners zijn in deze wijken duidelijk zichtbaar.
1.1.2

Stedelijk beleid en sociale cohesie

Zowel de direct merkbare problemen als de minder zichtbare problematiek (de ‘problemen
achter de voordeur’), hebben aanleiding gegeven tot vele vernieuwingsoperaties. In het begin
ging het daarbij vooral om fysieke ingrepen, maar na verloop van tijd kwam er ook steeds meer
aandacht voor sociale en economische interventies. Het huidige stedelijke beleid kan worden
gekarakteriseerd als ‘samenwerkend beleid’ (Dekker 2006a). Het wordt gekenmerkt door het feit
dat het beleid in afnemende mate door één actor wordt gevoerd, bijvoorbeeld door de centrale
of lokale overheid, maar in toenemende mate juist plaatsvindt door middel van samenwerking
tussen meerdere actoren (zie o.a. Andersson & Musterd 2005; Purdue 2001, Van der Heijden
2005). Op lokaal niveau gaat het daarbij bijvoorbeeld om de samenwerking tussen de gemeente,
woningcorporaties, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, de politie en buurtbewoners.
De effecten van stedelijk beleid worden frequent onderzocht door middel van
beleidsevaluaties en tevredenheidsonderzoeken, zoals de Utrecht Monitor of de Haagse
Stadsenquête. Het gaat daarbij in het algemeen om de vraag of de ingrepen het gewenste
resultaat hebben gebracht. Meer specifiek is inmiddels ook een aanzienlijk studies verricht naar
de sociale effecten van stedelijk beleid (Bolt & Torrance 2005; Kleinhans 2000; Van Beckhoven
& Van Kempen 2002b; Van den Hombergh 2004). Zo is er veel onderzoek gedaan naar de vraag
of sociale problemen kunnen worden opgelost door duurdere woningen in een wijk te bouwen.
Volgens Uitermark (2003) heeft Nederland op dit gebied misschien wel het meest ambitieuze
en gefundeerde beleid van heel Europa. Zo’n ‘sociale mix’ is volgens veel beleidsmakers goed
voor de sociale cohesie in een buurt. Bewoners zouden zo toegang krijgen tot informatie over
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bijvoorbeeld banen en scholing (Van Beckhoven et al. 2006). Hoewel, of misschien juist omdat
uit bovengenoemde studies blijkt dat er maar weinig contacten tussen oude en nieuwe bewoners
ontstaan, is het debat over sociale mix nog volop gaande, zowel in de wetenschap als in de
publieke opinie (zie bijvoorbeeld Uitermark 2003; Van Beckhoven et al. 2006). Bewoners hebben
zelf ook hun twijfels bij het effect van nieuwbouw op sociale contacten. Er lijkt veelal sprake van
‘gescheiden werelden’. Voorts kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de wenselijkheid van
sociale mix. Uitermark (2003), bijvoorbeeld, meent dat het nog steeds niet duidelijk is waarom
beleidsmakers in Nederland een sociale mix wensen te creëren. Er zijn volgens hem zelfs goede
argumenten om juist geen sociale mix na te streven. Een van die argumenten is dat de bewoners
door de sloop en nieuwbouw minder contacten in de buurt overhouden.
De manier waarop voor- en tegenstanders tegen sociale mix aankijken heeft alles te maken
met het door Granovetter (1973) gemaakte onderscheid tussen strong ties en weak ties: sociale
mix in de optiek van de beleidsmakers is vooral van positieve invloed op de weak ties (de losse
contacten die de kans op sociale stijging vergroten), terwijl sociale diversiteit in de optiek van
bijvoorbeeld Uitermark (2003) nadelig is voor de strong ties (de sterke contacten die vooral met
sociale steun te maken hebben). Het één hoeft het ander dus niet uit te sluiten: het is goed
mogelijk om contacten met gelijkgestemden kwijt te raken en tegelijkertijd contacten op te doen
in andere, nieuwe kringen. Beide opvattingen verwijzen naar een streven om ongewenste situaties
in een wijk te voorkomen of te verminderen door te sturen in de sociale cohesie.
1.1.3

Een nieuw perspectief: van beleid naar beleidsprocessen

Het belang van een studie naar de invloed van beleidsprocessen op de sociale cohesie in de buurt
en op bewonersparticipatie is evident. Veel studies bevatten aanwijzingen dat niet alleen het
beleid, maar ook het beleidsproces van invloed kan zijn op de sociale structuur in een wijk. Het
gaat daarbij veel minder om de vraag hoeveel geld er in een project wordt gestoken of hoeveel
bewoners er in de wijk kunnen terugkeren na sloop- en nieuwbouw, maar veel meer om de
vraag of ‘samenwerkend beleid’ (Dekker 2006a), ofwel de manier van samenwerken tussen de
professionals en de bewoners, invloed heeft op de beleving en het gedrag van de bewoners. Bij dit
soort vragen gaat het niet alleen om bedoelde effecten, bijvoorbeeld het betrekken van bewoners
bij herstructureringsplannen, maar zeker ook om onbedoelde effecten, zoals teleurstelling en
irritatie bij bewoners, bijvoorbeeld ten gevolge van slechte communicatie of onduidelijkheid en
onzekerheid.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (vanaf nu WRR; 2005) wijst erop dat
de laatste jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij de burgers zijn terechtgekomen.
Het belang van een sterke binding tussen bewoners en beleidsmakers is daarmee toegenomen,
temeer omdat overheden steeds meer waarde hechten aan de betrokkenheid van burgers bij
beleid. Het gaat daarbij niet alleen om een gevoel van betrokkenheid, maar ook om gedrag
waaruit die betrokkenheid blijkt, ofwel om participatie. Te denken valt aan participatie in een
huurderscommissie of het verrichten van vrijwilligerswerk voor de plaatselijke speeltuin. Veel
studies naar bewonersparticipatie veronderstellen, al dan niet impliciet, dat participatie van
bewoners de sociale cohesie in de buurt bevordert (zie bijvoorbeeld Dekker 2006a; Lelieveldt
2004), maar kijken niet naar de mogelijke invloed van het beleidsproces dat daaraan voorafgaat.
Daarmee wordt vaak ook voorbijgegaan aan de gevolgen van beslissingen die betrekking hebben
op bijvoorbeeld het moment waarop bewoners bij de plannen worden betrokken en op de mate
van invloed van bewoners. Dezelfde conclusie kunnen we trekken voor de invloed op de sociale
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cohesie in de buurt: er is veel aandacht voor de effecten van het beleid op de sociale cohesie, maar
naar de mogelijke invloed van de beleidsprocessen is nog nauwelijks gekeken. In dit onderzoek
staan de relaties tussen stedelijke beleidsprocessen, bewonersparticipatie en de sociale cohesie in
de buurt centraal.

1.2

Centrale begrippen: bewonersparticipatie en sociale cohesie

1.2.1

Bewonersparticipatie: de betrokkenheid van burgers bij het beleid en bij hun buurt

Het eerste centrale begrip in dit onderzoek is bewonersparticipatie, ofwel de mate waarin
bewoners actief zijn in hun buurt, onder andere door betrokkenheid bij het beleid. De ideeën om
de burger meer bij het beleid te betrekken zijn niet nieuw. De inzichten omtrent de aanpak zijn
de afgelopen jaren echter wel behoorlijk veranderd. Daar waar in de jaren zestig en zeventig van
de vorige eeuw vooral een functionalistische planning werd gehanteerd met veel bijeenkomsten
en discussies, werden de jaren tachtig en negentig vooral gekenmerkt door een meer flexibele
en open aanpak. Burger en overheid zijn nu vooral elkaars partners, terwijl ze voorheen meer
elkaars ‘tegenstanders’ waren (Vranken et al. 2003). Bewonersparticipatie is een zeer divers begrip
geworden en heeft voor elke bewoner weer een andere betekenis. Desondanks is participatie
in Nederland nog steeds vooral een instrument van de professionals, zoals woningcorporaties
en welzijnsorganisaties. Veelal bepalen zij op welk moment en in welke mate burgers bij een
beleidsproces worden betrokken.
De motieven om bewoners bij beleid te betrekken zijn divers. Zo kunnen bewoners worden
beschouwd als deskundigen, die over waardevolle informatie beschikken, maar ze kunnen
ook worden gezien als noodzakelijke partner om het draagvlak van een plan te vergroten (zie
bijvoorbeeld Atkinson 1999; Elander & Blanc 2001; Healey 1998c). Participatie kan ook worden
ingezet om de betrokkenheid van bewoners bij de buurt te vergroten (WRR 2005). Tot slot is
participatie een instrument om de ‘kloof tussen burger en bestuur’ te verkleinen (zie bijvoorbeeld
De Kruijff 2003b; Hazeu et al. 2005, Huygen & Rijksschroeff 2004, VROM-Raad 2002).
De verschillende motieven van professionals om bewonersparticipatie te bevorderen alsook
de motieven en kenmerken van bewoners leiden ertoe dat er vele gradaties van participatie
kunnen worden onderscheiden, variërend van ‘meeweten’ tot ‘meebeslissen’ (Arnstein 1969). Deze
gradaties geven de mate van invloed van bewoners aan. Hoewel participatie nog steeds een sterk
top-down karakter heeft (de professionals bepalen in welke mate bewoners worden betrokken), is
er de laatste jaren wel een ontwikkeling zichtbaar naar een vorm van beleid waarbij het initiatief
meer aan de burgers wordt gelaten (zie bijvoorbeeld Van der Heijden 2005). Mondige burgers
die zelf meer invloed afdwingen door bijvoorbeeld actie te voeren zijn van alle tijden, maar in
de huidige informatiemaatschappij waarin mobiele telefonie en internet gemeengoed zijn
geworden, kunnen zij zich wel veel sneller en gemakkelijker organiseren dan bijvoorbeeld in de
jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw.
1.2.2

Sociale cohesie: het cement van de samenleving

Het tweede centrale begrip is sociale cohesie in de buurt. Dit begrip kan worden omschreven als
“de interne bindingskracht van een sociaal systeem” (Schuyt 1997, p.18). Komter (2000b) spreekt
in dit verband ook wel van ‘het cement van de samenleving’. De mate waarin buurtbewoners
met elkaar verbonden voelen, uit zich onder andere in het feit of bewoners dezelfde normen en
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waarden hebben, de mate waarin bewoners sociale controle uitoefenen, de mate waarin bewoners
zich solidair gedragen tegenover medebewoners, de mate waarin er sociale interactie plaatsvindt
en de mate waarin bewoners zich met hun buurt verbonden voelen (Kearns & Forrest 2000).
Het transformatieproces dat de vroeg-naoorlogse wijken hebben doorgemaakt (zie
paragraaf 1.1) heeft gevolgen voor de manier waarop bewoners met elkaar samen leven in
hun buurt, bijvoorbeeld de transformatie van een middenstandswijk met een vrij eenzijdige
bevolkingssamenstelling naar een meer gemêleerde doorstroomwijk met vele verschillende
groepen bewoners: in het meest gunstige geval leven de verschillende groepen vreedzaam langs
elkaar heen en heerst er een soort onuitgesproken consensus. Er is dan een unaniem gevoel van
tolerantie, maar van integratie is geen sprake. Soms kunnen er echter ook spanningen ontstaan,
wanneer bewoners conflicterende opvattingen hebben (Blokland-Potters 1998) over zowel
de (semi) private als de openbare ruimte, bijvoorbeeld tussen ouderen en jongeren of tussen
autochtonen en allochtonen. Veel gehoorde problemen in naoorlogse wijken zijn het verkeerd
of te vroeg aanbieden van huisvuil, het niet onderhouden van de tuin of het vervuilen van de
trappenhuizen. Ook hangjongeren zorgen voor angst en overlast, terwijl zij op hun beurt weer
last hebben van door anderen opgestelde en in hun ogen beperkende regels. Zo heeft de Haagse
woningcorporatie Staedion op diverse plekken in de stad bordjes opgehangen met opschrift
‘verboden te voetballen’, omdat dit volgens de bewoners overlast veroorzaakt. In het Groningse
Oude Pekela diende zich recentelijk een nieuw fenomeen aan: de ‘hangbejaarde’. Het plaatselijke
winkelcentrum had daar zoveel last van de ouderen dat er een verbod op samenscholing werd
ingesteld en overtreders zelfs beboet konden worden (De Volkskrant 2005; Nu.nl 2005).
Dergelijke problemen en spanningen zijn veelal terug te voeren op wederzijds onbegrip
en vooral onwetendheid (Blokland-Potters 1998; Elias & Scotson 1965). De spanningen tussen
verschillende groepen bewoners zullen in een aantal gevallen tot correctief gedrag leiden,
waarbij bewoners buurtbewoners elkaar aanspreken op hun gedrag. Tegelijkertijd zijn er ook
veel bewoners komen wonen die de geringe sociale controle niet zo erg vinden en niet meteen
als een probleem bestempelen dat moet worden aangepakt. De anonimiteit zou voor sommige
bewoners zelfs een belangrijke reden kunnen zijn om in zo’n wijk te gaan wonen. Het verbeteren
van de sociale contacten tussen de verschillende (groepen) buurtbewoners is één van de manieren
om onbegrip en onwetendheid bij de bewoners weg te nemen, alsmede corrigerend gedrag te
stimuleren. Georganiseerde contacten, zoals lidmaatschap van een sportvereniging of een
religieuze organisatie, maar ook meer informele contacten, zoals contact met de buren of elkaars
kinderen van school halen, spelen daarbij een belangrijke rol. Vrijwel elke buurtbewoner maakt
op deze manier immers wel deel uit van één of meerdere sociale netwerken.
Desondanks zijn lang niet alle bewoners geïnteresseerd in (meer) contact met hun
medebuurtbewoners. Dat komt doordat een grote groep bewoners zich niet met de buurt
verbonden voelt. Veel studies tonen aan dat de binding van bewoners toeneemt naarmate zij
langer in hun buurt wonen (zie bijvoorbeeld Buys et al. 1997). In veel vroeg-naoorlogse wijken
zijn de bewoners die er vanaf het begin wonen nog steeds duidelijk aan te wijzen. Deze
zogeheten ‘pioniers’ (Gemeente Den Haag 2004) of ‘gevestigden’ (Elias & Scotson 1985) nemen
echter snel in aantal af en vormen allang geen meerderheid meer. Dit komt enerzijds door de
vergrijzing: oorspronkelijke bewoners overlijden of moeten soms naar een andere buurt verhuizen
voor passende huisvesting. Anderzijds wordt dit effect versterkt door de instroom van nieuwe
typen huishoudens zoals jongeren en allochtonen. De studie van Blokland-Potters (1998) toont
aan dat bewoners zich heel bewust zijn van deze veranderingen. Ze ervaren het omslagpunt
21

tussen het moment dat ze deel uitmaken van de meerderheid en het moment dat ze ‘ineens’ tot
de minderheid behoren als uiterst negatief. De nieuwe bewoners hebben vaak minder binding
met de buurt, doordat zij een groot deel van hun activiteiten buiten de buurt ontplooien (Van
Beckhoven & Van Kempen 2003), maar ook doordat een aanzienlijk deel van hen het verblijf in
de buurt als tijdelijk beschouwt, in afwachting van een betere woning in een betere buurt. Actieve
en verhuisgeneigde bewoners hebben er naar verwachting dus weinig baat bij om te investeren
in de sociale cohesie in de buurt. Voor bewoners die wel op de buurt georiënteerd zijn betekent
dit dat zij nog meer zijn aangewezen op mensen van hun ‘eigen groep’, waarbij opleidingsniveau,
etniciteit en arbeidssituatie als belangrijke scheidslijnen fungeren.
Door in de buurt te participeren, kunnen bewoners in contact komen met andere bewoners,
kan hun vertrouwen in andere buurtbewoners toenemen en kan hun binding met de buurt erdoor
worden versterkt. En zo zijn er nog meer redenen om aan te nemen dat bewonersparticipatie een
positieve invloed heeft op sociale cohesie.

1.3

Probleemstelling en onderzoeksvragen

Door het scherper worden van de scheidslijnen tussen verschillende groepen buurtbewoners
staat sociale cohesie momenteel weer volop in de belangstelling. De vele studies naar de effecten
van beleidsinterventies bevestigen dit eens te meer. Zoals in paragraaf 1.1 al werd gesteld, is in
onderzoek tot nu toe vooral aandacht geweest voor de effecten van het beleid. Met dit onderzoek
wordt de problematiek rond sociale cohesie in een nieuw perspectief geplaatst, door te kijken
naar de effecten van beleidsprocessen. We doen dat vanuit twee verschillende perspectieven,
namelijk vanuit dat van de professionals, die we vanaf nu aanduiden met de term ‘corporate actors’,
en vanuit dat van de bewoners.
De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt:
Welke factoren zijn van invloed op de sociale cohesie en bewonersparticipatie in vroegnaoorlogse stadswijken in Nederland en in hoeverre spelen stedelijke beleidsprocessen
daarbij een rol?
De probleemstelling zal worden beantwoord aan de hand van de volgende drie
onderzoeksvragen:
1.

Welke factoren beïnvloeden de sociale cohesie volgens de corporate actors die in vroegnaoorlogse stadswijken in Nederland werkzaam zijn en in hoeverre spelen stedelijke
beleidsprocessen daarbij een rol?

2. Welke factoren beïnvloeden bewonersparticipatie in vroeg-naoorlogse stadswijken in
Nederland en in hoeverre spelen stedelijke beleidsprocessen daarbij een rol?
3. Welke factoren beïnvloeden de sociale cohesie tussen de bewoners van vroeg-naoorlogse
stadswijken in Nederland en in hoeverre spelen bewonersparticipatie en stedelijke
beleidsprocessen daarbij een rol?
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Figuur 1.1 De relatie tussen stedelijke beleidsprocessen, bewonersparticipatie en sociale cohesie
In figuur 1.1 is de relatie tussen de drie centrale begrippen uit bovengenoemde onderzoeksvragen
(stedelijke beleidsprocessen, bewonersparticipatie en sociale cohesie) schematisch weergegeven.
De eerste twee onderzoeksvragen zullen worden beantwoord vanuit twee perspectieven.
Allereerst bekijken we de invloed van beleidsprocessen door de ogen van de professionals en
de beleidsmakers. Vervolgens zullen we dezelfde vragen beantwoorden vanuit het perspectief
van de bewoners. De derde onderzoeksvraag wordt alleen beantwoord vanuit het perspectief van
de bewoners, omdat de professionals die in de wijken werkzaam zijn, een enkele uitzondering
daargelaten, zelf geen deel uitmaken van de sociale netwerken van de bewoners en dus ook
weinig zicht hebben op de mogelijke invloed van beleidsprocessen en bewonersparticipatie op
sociale cohesie.
De eerste onderzoeksvraag is gebaseerd op de verwachting dat de manier waarop allerlei
partijen met elkaar samenwerken van invloed is op de cohesie in de buurt. Ook de samenstelling
van de groep die een probleem probeert aan te pakken is daarbij van belang: wie zijn er wel
vertegenwoordigd en wie juist niet? Cohesie heeft immers alles te maken met een scheiding
tussen diegenen die wel meedoen en diegenen die niet meedoen (ofwel omdat zij daar zelf
voor kiezen, ofwel omdat zij bewust worden buitengesloten). Een belangrijke rol lijkt tevens
weggelegd voor de manier waarop de vernieuwingsplannen worden gecommuniceerd naar
de bewoners: hebben bewoners het gevoel dat zij te weinig geïnformeerd worden, dan kan dat
schadelijk zijn voor hun vertrouwen in de professionals en beleidsmakers. Het is bekend dat
een afnemend vertrouwen vaak directe gevolgen heeft voor gevoelens van buurtbinding en
betrokkenheid (WRR 2005). We verwachten daarom dat de sociale cohesie in een buurt wordt
beïnvloed door beleidsprocessen.
De tweede onderzoeksvraag gaat in op de mogelijke invloed van beleidsprocessen op
bewonersparticipatie. In de hedendaagse politiek neemt participatie een steeds belangrijkere
positie in. Onder het motto ‘bewoners moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen’ heeft de
overheid een aantal taken die zij van oudsher zelf vervulde, uit handen gegeven aan bewoners
en private partijen. Niet elke bewoner is echter even geïnteresseerd in deelname aan allerlei
beleidsprocessen in de buurt. Het bevorderen van bewonersparticipatie is daarom een belangrijke
doelstelling van de overheid. Onderzoek naar bewonersparticipatie richt zich dientengevolge
veel op het vinden van instrumenten om de participatie van bewoners te bevorderen. De meeste
studies naar bewonersparticipatie beperken zich tot het toetsen van de invloed van beleid op
bewonersparticipatie en besteden niet of nauwelijks aandacht aan de mogelijke invloed van
beleidsprocessen op participatie. Er zijn echter tal van redenen om aan te nemen dat juist
beleidsprocessen een belangrijke rol spelen bij de participatie van bewoners (de beslissing van
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bewoners om al dan niet te participeren, de manier waarop zij dat doen, het moment waarop zij
participeren, etcetera).
De derde onderzoeksvraag gaat in op de invloed van bewonersparticipatie op sociale cohesie.
Participatie kan het aantal bekende buurtbewoners of professionals en beleidsmakers in een
persoonlijk sociaal netwerk doen toenemen, bijvoorbeeld door de contacten die worden gelegd of
het vertrouwen dat al dan niet wordt versterkt. Het kan formele vormen van participatie betreffen,
zoals lidmaatschap van een wijkraad of het doorgeven van een klacht aan de woningcorporatie,
maar het kan ook gaan om minder formele vormen, zoals het bezoeken van een wijkfestival of
het verbeteren van de buurt met behulp van een buurtbudget.

1.4

De wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek

1.4.1

Wetenschappelijke relevantie

Onderzoek naar sociale cohesie en bewonersparticipatie kent een sterke focus op de meetbare
effecten van specifieke ingrepen. Bekende geografische en sociologische werken in dit verband
zijn bijvoorbeeld de studies van Anderiesen & Reijndorp (1989), Blokland-Potters (1998),
Kleinhans (1999) en van Van Beckhoven en Van Kempen (2002a, 2002b). Veelal staan vragen
centraal als: ‘leidt gemengd bouwen tot meer cohesie?’, ‘resulteert een strenger parkeerbeleid
in een grotere tevredenheid onder de bewoners?’ en ‘slagen brede buurtscholen er wél in om
allochtone vrouwen uit hun huizen te krijgen?’ Ook bestuurskundigen doen veelvuldig onderzoek
naar beleid. In dit type studies ligt de nadruk echter op de effectiviteit van het beleid en niet op
de mogelijke invloed van beleidsprocessen op de sociale cohesie in een buurt.
Hoewel met veel ingrepen in het kader van de stedelijke vernieuwing een belangrijke
stap wordt gezet naar een betere woon- en leefsituatie in woonwijken, wordt voorbijgegaan
aan het beleidsproces dat aan deze maatregelen voorafgaat. Dit is opmerkelijk te noemen,
omdat verondersteld mag worden dat de manier waarop de ingrepen in de buurt worden
geïmplementeerd een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming, dan wel versterking of
afbrokkeling van cohesie in buurten en wijken. In buurten waar het goed gaat is het wellicht niet
zo interessant om te kijken wat de invloed van deze processen is, maar in buurten die worden
gekenmerkt door een opeenstapeling van problemen zijn alle manieren waarop de zo gewenste
cohesie kan worden gecreëerd van belang, dus zeker ook de beleidsprocessen zelf. Omdat de
professionals die het beleid maken en uitvoeren en de al dan niet participerende bewoners van de
buurten waarop het beleid van toepassing is verschillende ervaringen kunnen hebben wat betreft
het beleidsproces, zal aan beide perspectieven aandacht worden besteed.
1.4.2

Maatschappelijke relevantie

In buurten waar het goed gaat, wordt de afbrokkeling van de sociale cohesie niet snel opgemerkt.
Zolang er geen problemen zijn hoeft er immers ook geen oorzaak te worden aangewezen. Echter,
in buurten waar een accumulatie van problemen plaatsvindt, wordt de individualisering en de
daarmee gepaard gaande afnemende buurtbinding des te sterker gevoeld. Juist in deze buurten is
het belangrijk dat de bewoners met elkaar in contact komen en blijven. Dit versterkt niet alleen
de binding met de woonomgeving, maar zorgt er ook voor dat bewoners elkaar op ongewenst
gedrag aanspreken en zelf minder ongewenst gedrag vertonen. Een sterkere buurtcohesie komt,
met andere woorden, de leefbaarheid van die buurt ten goede.
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Met deze gedachte in het achterhoofd proberen rijk en gemeenten om bewoners op allerlei
manieren met elkaar in contact te brengen. Vaak staat daarbij ‘het gemeenschappelijke’ centraal:
buurtbarbecues, straatfeesten, buurtbudgetten, straatveegacties, etcetera. Echter, een aanpak
die in de ene wijk als zeer succesvol geldt, garandeert niet vanzelfsprekend hetzelfde resultaat
in een andere, vergelijkbare wijk. Dit verschil in succes kan mede worden verklaard vanuit de
procesmatige context waarbinnen beleid wordt uitgevoerd. In de ene wijk wordt het beschikbaar
gestelde budget bijvoorbeeld rechtstreeks aan de bewoners gegeven, terwijl dat in de andere wijk
via een gemeentelijke voorpost, zoals een wijkbureau wordt geregeld. In de ene wijk kunnen
bewoners de beleidsmakers persoonlijk kennen, terwijl de wijkmanager in een andere wijk voor
de meeste bewoners een grote onbekende is. In de ene wijk betrekken de beleidsmakers de
bewoners al vroeg bij de beleidsprocessen, terwijl in de andere wijk pas aan het eind van de rit
bij de bewoners wordt aangeklopt. Er zijn dus nogal wat verschillen in de aanpak te constateren
als gevolg van verschillende beleidsprocessen. Dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan de
inzichten in de invloed van dergelijke processen op het al dan niet slagen van ingrepen om de
cohesie te versterken.

1.5

Opbouw van het proefschrift

In het volgende hoofdstuk (2) besteden we aandacht aan de theoretische inzichten over
problemen in buurten en wijken, waarbij we de nadruk leggen op de (vermeende) afbrokkeling
van de sociale cohesie en op de afgenomen interesse van bewoners om op enige manier in hun
buurt te participeren. In hoofdstuk 3 lichten we de opzet en uitvoering van het onderzoek toe,
gevolgd door een beschrijving van de onderzoeksgebieden in hoofdstuk 4. In het vijfde hoofdstuk
brengen we het samenwerkend beleid in beeld en kijken we vanuit het perspectief van de
professionals naar de effecten op de cohesie in de drie onderzochte wijken (Nieuw-Hoograven,
Bouwlust en Liendert). Dit perspectief is gebaseerd op kwalitatieve gegevens (interviews met
professionals). In hoofdstuk 6 gaan we vervolgens in op de invloed van beleidsprocessen op
bewonersparticipatie. De invloed die de mate van participatie heeft op de cohesie in de buurt,
staat centraal in hoofdstuk 7. Zowel hoofdstuk 6 als 7 zijn grotendeels gebaseerd op kwantitatieve
gegevens, afkomstig uit een enquête onder de bewoners van de drie onderzoekswijken. In
hoofdstuk 8, tenslotte, worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd.

Noot
1

Dit is althans de mening van veel woningcorporaties. Bewoners ervaren dit zelf niet altijd als een probleem.
Zie bijvoorbeeld Thomsen (2006).
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2

Sociale cohesie en bewonersparticipatie:
twee vaste waarden in het Nederlandse
stedelijke vernieuwingsbeleid

2.1

Introductie

In hoofdstuk 1 zijn de centrale begrippen van dit onderzoek geïntroduceerd: sociale cohesie
en bewonersparticipatie. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de wetenschappelijke inzichten
over deze begrippen, hoe deze opvattingen in de loop der tijd veranderd zijn en hoe de twee
kernbegrippen zich tot elkaar verhouden. In paragraaf 2.2 zal eerst de bestuurlijke context
worden geschetst waarin cohesie en participatie zullen worden bestudeerd. Daarbij zal de nadruk
worden gelegd op de overgang van government naar governance en de gevolgen die dit heeft
gehad voor het Nederlandse stedelijke vernieuwingsbeleid van de afgelopen decennia. Paragraaf
2.3 en 2.4 behandelen respectievelijk de begrippen bewonersparticipatie en sociale cohesie. In
paragraaf 2.5 wordt het conceptueel model geïntroduceerd, waarin een koppeling wordt gelegd
tussen beide begrippen en de context waarin deze zullen worden geanalyseerd.

2.2

Stedelijk beleid in de hedendaagse samenleving

2.2.1

Samenwerkend beleid als reactie op economische, politieke en sociale
ontwikkelingen

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat de terugtredende overheid de laatste jaren steeds meer
taken en verantwoordelijkheden bij organisaties en de burgers zelf heeft neergelegd. Daarbij
bleek een belangrijke rol weggelegd voor de mate waarin bewoners zich betrokken voelen bij
hun buurt en voor de manier waarop ze uiting geven aan hun gevoelens van betrokkenheid. De
overgang van een ‘traditioneel’, sectoraal beleid naar een meer ‘samenwerkend beleid’ is naar
verwachting van grote invloed op de sociale cohesie in stadsbuurten. Tevens zal een andere
vorm van beleid invloed kunnen hebben op de mate waarin bewoners deelnemen aan allerlei
beleidsprocessen in de buurt en op de motieven die zij daarvoor hebben.
De term urban governance, waarmee deze vorm van beleid doorgaans wordt aangeduid,
dateert uit de tweede helft van de twintigste eeuw en komt voort uit politieke, economische en
sociale veranderingen in de maatschappij (zie bijvoorbeeld Mugnano et al. 2005). Het verwijst
naar “a process through which local authorities, in concert with private interests, seek to
enhance collective goals” (Pierre 1999, p.374). Dankzij de samenwerking met andere partijen zijn
overheden niet alleen in staat om hun eigen beleidscapaciteit te vergroten, maar staan zij ook
open voor de inbreng van de private sector en van de civil society. Volgens Pierre moet urban
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governance worden gezien als “a two-way street channeling pressures and objectives both ways
across the public-private border” (1999, p.375).
In deze paragraaf worden de drie belangrijkste ontwikkelingen behandeld die ten
grondslag liggen aan de opkomst van urban governance: economische hervormingen,
bezuinigingsmaatregelen en veranderende ideeën ten aanzien van de democratie.
De veranderende welvaartsstaat
De economische crisis die in de jaren zeventig van de twintigste eeuw optrad in veel Westerse
landen, heeft een zwaar stempel gedrukt op de bestuurlijke organisatie van alle bestuurslagen
van de overheid. De overgang van het Fordisme naar het post-Fordisme bracht een “crisis in
political representation” met zich mee ( Jacquier 2005, p.365) doordat de organisatie van de
overheid niet langer voldeed aan de manier waarop de maatschappij was georganiseerd. De meer
flexibele, vraaggestuurde productie van consumptiegoederen vereiste een andere benadering
van de overheid. Tevens richtte de overheid zich steeds meer op het aantrekken van nieuwe
economische sectoren in plaats van op het ondersteunen van de industriële sector ( Jessop 1994;
Rhodes 1997). De traditionele herverdelende rol van de nationale overheid naar de regio’s en
steden verdween, met als gevolg dat er in toenemende mate ongelijkheid in welvaartsniveaus
ontstond tussen regio’s, tussen steden en binnen steden (Goodwin & Painter 1996).
De ongelijkheid tussen en binnen steden werd bovendien sterk beïnvloed door sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen als immigratie van kansarme bevolkingsgroepen en door
ontwikkelingen op de woningmarkt (zoals de toenemende concentratie van goedkope
huurwoningen in delen van de stad). Het gevolg van al deze ontwikkelingen was dat steden
in toenemende mate gefragmenteerd raakten (zie bijvoorbeeld Castells 1991, Marcuse 2000 en
O’Loughlin & Friedrichs 1996). Dientengevolge zijn de gebieden die worden bevolkt door de
included en gebieden die worden bevolkt door de excluded steeds duidelijker aan te wijzen. De
tweedeling vindt volgens De Boer (2001) grotendeels langs etnische lijnen plaats. Bij de included
gaat het om de inwoners die hebben weten te profiteren van de welvaartsgroei, terwijl het bij de
excluded gaat om huishoudens die om welke reden dan ook de aansluiting met de maatschappij
dreigen te verliezen of reeds hebben verloren, zoals langdurig werklozen of jongeren met een
niet-afgemaakte opleiding. Overheden blijken moeilijk grip te krijgen op de complexiteit
van deze sociale fragmentatie ( Jessop 1997). Het traditionele, sectoraal georiënteerde beleid
blijkt onvoldoende politiek antwoord te bieden om de problemen die met de fragmentatie
samenhangen een halt toe te roepen. Overheden zijn voortdurend op zoek naar nieuwe of andere
manieren van besturen om de beleidscapaciteit te vergroten.
Bezuinigingsmaatregelen
Een tweede aanleiding voor het zoeken naar andere, nieuwe manieren van besturen heeft
te maken met de noodzaak tot bezuinigingen (zie: Rhodes 1997 en Stoker 1998). Een van de
manieren voor een overheid om de kosten van haar beleid te beperken is het uit handen geven
van taken en verantwoordelijkheden aan de publieke sector en private partijen. Friedrichs en
Vranken (2001) stellen zelfs dat het voor steden onmogelijk is geworden om grote projecten
uit te voeren zonder samen te werken met de private sector. De zogeheten PPS-constructies
(publiek-private samenwerkingsverbanden) zijn niet meer weg te denken uit het stedelijke
beleid van de eenentwintigste eeuw. De bezuinigingen hebben niet alleen bestuurlijke, maar ook
ruimtelijke gevolgen: niet alleen regio’s, maar zeker ook de steden moeten steeds meer met elkaar
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concurreren en hebben daardoor een manier van besturen ontwikkeld die entrepreneurialism
wordt genoemd (Harvey 1989, p.4). Deze manier van besturen kenmerkt zich door een sterke
ondernemingsgeest en de bereidheid om (economische) risico’s te nemen. De focus is daarmee
verschoven van een uit de verzorgingsstaat voortgekomen beleid dat zich richtte op het welzijn
van de gehele bevolking naar het investeren in kansrijke gebieden binnen de stad, waarmee de
stad met andere steden of stedelijke gebieden kan concurreren (Kokx 2005).
Ideologische veranderingen
Tot slot liggen er veranderende ideologische inzichten aan het veranderende beleid ten grondslag,
die niet zozeer te maken hebben met economische of politiek-bestuurlijke overwegingen, maar
vooral met de manier waarop de belangen van de burger worden behartigd. Volgens Van der
Heijden (2005) weerspiegelt de opkomst van urban governance de transitie van een representatieve
democratie naar een participatieve democratie (zie ook: Engelen & Sie Dhian Ho 2004;
Gowricharn 2002; Stoker 2004 en Van Beckhoven 2006b). Dit houdt in dat het hebben van een
democratische meerderheid steeds minder wordt gezien als de enige en/of beste manier om de
belangen van de burgers te behartigen. Veel belangrijker is het om te luisteren naar de stem van
(de vertegenwoordigers van) de betrokken partijen. Volgens deze gedachte zou de overheid dus
niet langer automatisch het gehele volk moeten (willen) vertegenwoordigen, maar per project of
per beleidsonderdeel moeten bekijken wie er wel en niet geïnteresseerd zijn en wie er wel of niet
betrokken moeten worden bij het beleidsproces. Met andere woorden: “a local authority uses all
the means at its disposal to enable the needs of those who live within its area to be met” (Ennals
& O’Brien 1990, p.4). Volgens Smith (2000) gaat het om “direct provision (with or without
contracts) and regulation, but also involving partnerships, influence, coordination, facilitation,
cooperation, advocacy, consultation, and grants-in-aid” (p.86). Een uitzondering wordt
gevormd door “zaken die alle burgers in een gemeenschap aangaan” (Van der Heijden 2005,
p.78). Bij dergelijke zaken zijn de burgers beperkt tot het kiezen van volksvertegenwoordigers
die de besluiten namens hen zullen nemen. Er is dan geen sprake van ‘governance’, maar van
‘government’ en dus van een representatieve democratie.
2.2.2

Van government naar governance

De veranderende rol van de overheid, wordt doorgaans aangeduid als de overgang van
‘government’ naar ‘governance’. Deze transitie kenmerkt zich volgens Andersen en Van Kempen
(2003, p.80) door vier veranderingen, die sterk met elkaar samenhangen: (1) een overgang van een
beleid waarbij het primaat bij de overheid ligt naar een systeem waarin ook andere groepen een
steeds belangrijkere positie innemen; (2) een focus op empowerment van stads- en buurtbewoners;
(3) een overgang van meer algemeen beleid naar beleid gericht op specifieke gebieden; en (4) een
overgang van een sectoraal naar een meer integraal beleid. De onderzoekers noemen nog een
vijfde verandering, namelijk een toename van convenanten tussen allerlei partijen. Dat is echter
vooral het logische gevolg van de vier eerder genoemde verschuivingen: om te zorgen dat de
samenwerking goed verloopt is het noodzakelijk om de taken en verantwoordelijkheden van alle
partijen op papier vast te leggen. De volgende paragrafen behandelen deze vier verschuivingen.
Verschuiving van taken en verantwoordelijkheden: vele handen maken licht werk
De overgang van government naar governance valt samen met een veranderende rol van de
overheid. Decentralisatie, deconcentratie en privatisering van voormalige overheidsonderdelen
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resulteren in een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden (Elander 2002, Osborne &
Gaebler 1992). Het streven naar meer inspraak en interactie vormt tevens een aanleiding voor
overheden om steeds minder het initiatief te nemen en dit over te laten aan burgers, bedrijven
en belangenorganisaties. In eerste instantie zullen overheden onderling meer samen moeten
werken om tot het gewenste resultaat te komen, want volgens Toonen (2006) is er “geen enkel
terrein te bedenken waar de overheidszorg tegenwoordig simpelweg aan één enkele overheid
kan worden opgedragen” (p.124). Deze integrale aanpak komt verderop in deze paragraaf nog
aan de orde. Overheden zullen tevens coproducties moeten aangaan met andere partijen, zoals
non-profitorganisaties en belangenorganisaties. Een studie van Teisman et al. (2004) maakt
duidelijk dat er vele vormen van coproductie worden onderscheiden, zoals open planprocedures,
interactieve beleidsvorming (zie bijvoorbeeld: Edelenbos et al. 2001) en pro-actief beleid.
Naast de variëteit in benamingen zijn er vele manieren waarop invulling wordt gegeven aan
het samenwerkingsverband. Hierdoor zijn deze “enormously diverse in structure and objectives”
(Smith 2000, p.86). Het kan gaan om een samenwerking tussen publieke instellingen, tussen
publieke en private partijen of tussen overheden en bewoners. Bij sloop- en nieuwbouwprojecten
wordt bijvoorbeeld veelvuldig een samenwerking gezocht tussen gemeente, projectontwikkelaars
en woningcorporaties. Bij problemen met vroegtijdige schoolverlaters kan een (betere)
samenwerking tussen gemeente, welzijnsorganisaties en scholen in een buurt uitkomst bieden.
Empowerment van buurten en buurtbewoners
Een deel van de taken en verantwoordelijkheden wordt door de overheid uitbesteed aan
particuliere instellingen en organisaties. Een deel wordt aan de burgers zelf overgelaten. Het
vergroten van de invloed van de burger wordt doorgaans aangeduid met de term empowerment.
Empowerment is een containerbegrip dat te pas en te onpas wordt gebruikt (Vloeberghs 2003;
Wilkinson 1998) en voor velerlei uitleg vatbaar is (Verzaal 2002). De meest voorkomende
definitie is die van Julien Rappaport (1987, p.122): “empowerment is a process, a mechanism
by which people, organizations and communities gain mastery over their affairs”. Delaheij
(2004, p.7) heeft deze definitie als volgt vertaald: “empowerment is een proces waarbij mensen
of groepen meer invloed krijgen over gebeurtenissen en situaties die belangrijk voor hen zijn”.
Zowel uit de Engelstalige als de Nederlandstalige definitie blijkt duidelijk dat empowerment
gezien moet worden als een top-down begrip, waarbij de burgers meer invloed krijgen van
machthebbers, bijvoorbeeld de overheid.
De herkomst van empowerment wordt toegeschreven aan studies over emancipatieprocessen,
waarbij de nadruk lag op de machtsrelaties tussen onderdrukkers en onderdrukten1, zo blijkt uit
de overzichtelijke literatuurstudie van Verzaal (2002). De Engelse term die wordt gebruikt om
de machtsrelaties aan te duiden is ‘power’. In het Nederlands heeft dit naast ‘macht’ nog een
tweede betekenis, namelijk ‘kracht’. Dit onderscheid is van groot belang voor het definiëren van
het begrip empowerment. Bij macht gaat het om termen als emancipatie, participatie, delegatie
en decentralisatie, terwijl het bij kracht meer gaat om vermogen en competentie (Verzaal 2002)
ofwel de manier waarop een persoon binnen zijn eigen sociale omgeving eigenmachtig is en zich
eigenmachtig voelt (Vloeberghs 2003).
Empowerment heeft dus niet alleen betrekking op individuen, maar ook op de relaties tussen
individuen en hun omgeving. Op basis van de verschillende schaalniveaus van empowerment die
door veel onderzoekers worden onderscheiden (zie bijvoorbeeld Delaheij 2004; Johansen 2003
en Rappaport 1987), kan worden geconcludeerd dat in dit onderzoek tenminste onderscheid zal
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moeten worden gemaakt tussen empowerment op individueel niveau en empowerment op groepsof organisatieniveau. Individuele empowerment betreft het sterker maken van individuen binnen
hun eigen sociale context (Delaheij 2004) en collectieve empowerment verwijst naar “individuals
working together in an organized fashion to improve their collective lives and linkages among
community organizations and agencies that help maintain the quality of life” (Zimmerman 1995,
p.582.) Het eerder genoemde onderscheid tussen macht en kracht geldt voor zowel individuele
als collectieve empowerment.
In de doelstellingen en in de uitvoering van het Nederlandse stedelijke vernieuwingsbeleid
zijn zowel het individuele als het collectieve niveau van empowerment terug te vinden. Het begrip
wordt echter meestal niet expliciet benoemd (zie bijvoorbeeld: Andersen & Van Kempen 2003
en Vos & Van Doorn 2004). Individuele empowerment is volgens Dominelli (1999) “an antidote
to the powerlessness felt by people who lead politically and economically marginalised lives”
(p.444). Om deze marginale positie te verbeteren hebben de bewoners van achterstandsbuurten
volgens Winsemius et al. (2004) een sterke behoefte aan individuele begeleiding en
empowerment. Collectieve empowerment betreft “collective action to access government and other
authority resources (e.g. media)” (Perkins & Zimmerman 1995, p.570). De decentralisatie van
de overheid heeft er onder andere toe geleid dat buurtbewoners in georganiseerd verband meer
mogelijkheden hebben gekregen om hun mening kenbaar te maken, bijvoorbeeld via wijkraden.
Gebiedsgericht beleid
Een gebiedsgerichte aanpak krijgt steeds vaker de voorkeur boven een traditioneel, algemeen
beleid (Anderson & Musterd 2005). Overheden zijn tot het besef gekomen dat lokale problemen
om lokale oplossingen vragen. Deze aanpak is in Nederland zichtbaar in de vorm van wijkgericht
werken2. Winsemius et al. (2004) betogen dat er tal van argumenten zijn waarom het beleid
op specifieke buurten of gebieden afgestemd zou moeten worden. De fysieke inrichting biedt
bijvoorbeeld handvatten voor betrokkenheid, terwijl dagelijkse sociale contacten belangrijk
zijn voor sociaal vertrouwen in de buurt. Ook op het gebied van veiligheid en economische
ontwikkeling biedt de buurt volgens de onderzoekers allerlei mogelijkheden als insteek bij de
aanpak van problemen.
Een belangrijk argument voor een gebiedsgerichte aanpak is dat meerdere problemen
tegelijk kunnen worden aangepakt (Andersson & Musterd 2005). Zo kan de nieuwbouw van
een schoolgebouw worden aangegrepen om ook meteen de overlast door jongeren aan te pakken,
bijvoorbeeld door een ruimte voor naschoolse activiteiten te realiseren.
Politiek gezien is een gebiedsgerichte aanpak aantrekkelijk, omdat vaak snel resultaat kan
worden geboekt. Andersson en Musterd (2005, p.378) verklaren dit als volgt: “By launching
area-targeted programmes, politicians can demonstrate that they really are trying to solve
serious problems even though the real causes might have little to do with the geography of
these problems”. Een andere belangrijke reden om een gebiedsgerichte aanpak te hanteren is de
legitimatie van het beleid. De tegenvallende opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen in de jaren
negentig heeft volgens De Boer (2001) politici doen beseffen dat bewoners weinig met lokale
politiek van doen hebben, waardoor het moeilijker is om draagvlak voor plannen te verkrijgen.
Een gebiedsgerichte aanpak biedt meer mogelijkheden om samenwerkingsverbanden te creëren
tussen lokale betrokkenen (waaronder bewoners), marktpartijen, instanties en organisaties
(Andersen & Van Kempen 2003; Andersson & Musterd 2005). Gebiedsgericht werken kan dus
tot empowerment van bewoners leiden.
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De Boer (2001) meent dat een verklaring voor de populariteit van de wijkaanpak in de jaren
negentig gevonden kan worden “in de waarde van de wijk als wapen tegen als ongewenst
beschouwde groepsvorming” (p.48). Omdat sommigen het moreel onverantwoord vinden om
beleid op groepen te oriënteren, zoals allochtone minderheden, is het vaak beter om beleid af
te stemmen op datgene wat alle leden van deze groep gemeenschappelijk hebben, zoals hun
woonomgeving.
Aan gebiedsgericht beleid kleven ook enkele nadelen. Andersen (2001) maakt duidelijk dat
de oorzaak van de problemen niet altijd in het gebied zelf moet worden gezocht. Tevens kunnen
de oorzaken zich op een hoger schaalniveau bevinden dan dat van het aangepakte gebied. Een
ander nadeel is dat problemen in deze aanpak niet worden opgelost, maar zich verplaatsen naar
andere gebieden, wanneer het beleid zich op een gebied concentreert (Slob et al. 2005).
Er zijn ook positieve kanten van gebiedsgericht beleid. Vanuit het oogpunt van de bewoners
is het bijvoorbeeld belangrijk dat zij zich kunnen identificeren met het gebied en dat zij
daarbij betrokken zijn. Uit onderzoek komt steeds weer naar voren dat bewoners zich sneller
identificeren met en hun betrokkenheid tonen bij zaken die dichtbij huis plaatsvinden (WRR
2005). De straat, buurt of wijk is overzichtelijk en vertrouwd en het directe belang is duidelijk.
Er zullen maar weinig bewoners zijn die zich inzetten voor buurten of wijken waar zij zelf niet
wonen, simpelweg omdat ze dan zelf niet profiteren van de behaalde resultaten. Beleid wordt
dus afgestemd op specifieke gebieden om de betrokkenheid van de bewoners van die gebieden te
kunnen vergroten.
Integraliteit van beleidssectoren
De overgang van een sectoraal beleid, waarin elk departement een eigen beleid voert, naar een
meer integraal beleid, waarin verschillende departementen een gezamenlijke aanpak hanteren, is
één van de meest kenmerkende veranderingen van de overgang van government naar governance
(Dekker et al. 2002). Letterlijk betekent integraal ‘allesomvattend’, ‘geheel’ of ‘volledig’ (Van Dale
Taalweb 2007). Het is dankzij deze woordbetekenis dat partnerships tussen overheden en andere
partijen vaak in verband worden gebracht met de term integraliteit. Immers, de aanpak van het
betreffende probleem is allesomvattend. Echter, in de literatuur over urban governance ligt de
nadruk op de integratie van beleidsvelden en dus op samenwerking tussen de (uitvoerende)
sectoren. Bij stedelijke vernieuwing wordt bijvoorbeeld gestreefd naar meer samenhang tussen de
sociale en de fysieke aanpak van achterstandswijken. Sociale thema’s als veiligheid en leefbaarheid
kunnen bijna niet meer los worden gezien van fysieke ingrepen als sloop en nieuwbouw. De
integratie van de verschillende overheidssectoren die zich hiermee bezighouden heeft als groot
voordeel dat er een veel efficiëntere afstemming van de verschillende programma’s mogelijk is.
Dit wordt ook wel ‘beleidssynergie’ genoemd (Hastings 1996).
Deze afstemming tussen overheidssectoren is volgens Hall en Rowlands (2006) om twee
redenen noodzakelijk. Ten eerste zorgt een integrale aanpak ervoor dat gebiedsgericht en nietgebiedsgericht beleid aan elkaar worden gekoppeld. Op die manier kan volgens hen bijvoorbeeld
worden voorkomen dat het nationale beleid het lokale beleid ondermijnt. Ten tweede biedt een
integrale aanpak veel meer inzicht in de effecten voor de langere termijn. Deze verbintenis voor
langere tijd wordt door Patsy Healey de ‘collaborative approach to planning’ genoemd (Healey
1997a, 1998a, 1998b).
Volgens Kokx (2005, p.74) is het belangrijk dat er in het stedelijk beleid rekening wordt
gehouden met verschillen op het gebied van demografische ontwikkelingen, de geschiedenis
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en de geografie en economische en politieke ontwikkelingen van steden, “zodat een meer
situationele benadering in het stedelijke beleid mogelijk wordt”. Met andere woorden: stedelijk
beleid is maatwerk en in elke stad zullen de verschillende beleidssectoren op een andere manier
moeten samenwerken om tot oplossingen voor de lokale problematiek te komen.

2.3

Bewonersparticipatie

2.3.1

Inleiding

Het betrekken van bewoners bij beleid wordt veelal aangeduid met de term ‘participatie’. Vormen
van burgerparticipatie die specifiek betrekking hebben op zaken die de mensen niet zozeer
aangaan als burger, maar veel meer als bewoner van een ruimtelijke eenheid, worden veelal
aangeduid met de term ‘bewonersparticipatie’. Ruimtelijk gezien gaat het daarbij om participatie
op buurt- of wijkniveau. Hoewel participatie vaak geassocieerd wordt met formele activiteiten,
zoals wijkraden en buurtverenigingen, kunnen ook het stemmen over lokale aangelegenheden of
het gezamenlijk vegen van het trappenhuis als vormen van buurtparticipatie worden beschouwd.
De wetenschappelijke literatuur over participatie is voor een belangrijk deel afkomstig uit
de beleidswetenschappen en de sociologie. De literatuur bestaat uit publicaties waarin vanuit
een wetenschappelijk oogpunt de verschillende vormen en gradaties van participatie worden
geschetst (Arnstein 1969). Tevens wordt in dit type studies aangegeven wat het belang is voor
de verschillende groepen die in de wijk actief zijn, zoals bewoners, beleidsmakers, ontwikkelaars,
etcetera (Atkinson 1999; Beck 1974; Chanan 1999; Elander & Blanc 2001; Geddes 1998a; Healey
1998c; Kearns & Forrest 2000; Nelissen 1980; Sprinkhuizen 2001 en Taylor 2000). Tot slot geeft
de wetenschappelijke literatuur inzicht in de verschillende fasen waarin bewoners bij de plannen
kunnen worden betrokken (Fokkema & Krebber 1999; Klaren 1999b; Sociaal en Cultureel
Planbureau 1998; Wilcox 1994). Sommige onderzoekers hebben al deze thema’s bij elkaar
gebracht in één publicatie. Michael Fagence’s werk ‘Citizen Participation in Planning’ (1977) kan
worden beschouwd als een internationaal standaardwerk, waarin al de genoemde aspecten aan
bod komen.
De meer praktische literatuur is niet zozeer gericht op verklaringen in participatiegedrag,
maar heeft als belangrijkste doel het doen van beleidsaanbevelingen. Vaak gebeurt dat in de
vorm van handboeken waarin ‘best practices’ worden genoemd (zie bijvoorbeeld: Kretzmann &
McKnight 1993; Moore & Puntenney 1999; Van der Ham & Van der Meij 1974; Van Kempen et
al. 2006 en Wilcox 1994). De aanbevelingen komen veelal voort uit de vraag ‘wat werkt wel en
wat werkt niet?’.
In de volgende paragraaf zal het begrip participatie worden toegelicht aan de hand van
zowel de wetenschappelijke als de meer praktische literatuur. Vervolgens wordt in paragraaf
2.3.3 aandacht besteed aan de motieven die beleidsmakers hebben om bewoners wel of niet bij
beleidsprocessen te betrekken. In deze paragraaf wordt verder ingegaan op het onderscheid
tussen bewoners als consumenten en bewoners als producenten, dat door veel professionals wordt
gemaakt. Tot slot wordt aandacht besteed aan de verschillende momenten in het beleidsproces,
waarop bewoners kunnen participeren.
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2.3.2

Begripsomschrijving

Participatie is “difficult to define and relates to various spheres” (Blanc & Beaumont 2005, p.412).
Daarnaast heeft participatie voor- en nadelen voor verschillende (groepen) mensen, zowel voor
bewoners als voor professionals. Er zijn talloze definities van dit begrip in omloop. Volgens
Leveling (2003) is er bijvoorbeeld sprake van bewonersparticipatie wanneer “bewoners op
enigerlei wijze betrokken worden bij de vernieuwingsprocessen” (p.17). Haar definitie onthoudt
zich van enig waardeoordeel over de motieven die beleidsmakers hebben om bewoners te
betrekken bij de besluitvorming. De definitie laat bovendien ruimte voor verschillende gradaties
van participatie, waardoor participatie even goed het informeren als het meebeslissen van
bewoners kan betreffen. Deze omschrijving laat echter geen ruimte voor de wederkerigheid
van de relatie tussen burgers en bestuurders. Bewoners kunnen immers zelf initiatief nemen en
daarmee een bepaalde mate van participatie afdwingen (Hambleton 2000). Burby (2003, p.34)
ziet dat als een positieve ontwikkeling: “groups who lobby elected officials to adopt plans that
embody proposals they favor will then continue to work to see that the proposals are carried
out”. Het woord ‘worden’ in de definitie van Leveling (2003) suggereert dus ten onrechte dat
er geen plek is voor de initiatieven van bewoners, want die zijn er wel degelijk. De definitie van
Nelissen (1980, p.136) biedt wél ruimte voor die eigen initiatieven van bewoners. In tegenstelling
tot de definitie van Leveling, waarin handreikingen van beleidsmakers centraal staan, benadrukt
Nelissen de invloed die burgers hebben op de besluitvorming. Hij omschrijft participatie als
“allerlei vormen van deelname van de burger aan de besluitvorming, variërend van een geringe
tot een zeer grote deelname aan en invloed op de besluitvorming”. Vanwege de eenvoud en
tegelijkertijd ook de precisie zal de definitie van Nelissen in dit onderzoek worden gehanteerd
wanneer wordt gesproken van formele bewonersparticipatie.
In Nederland is het begrip bewonersparticipatie geïntroduceerd in de jaren vijftig van de
twintigste eeuw. Het kreeg vooral betekenis in de vorm van ‘inspraak’. In de jaren zestig en
zeventig leidde het voortgaande democratiseringsproces ertoe dat de burger mondiger werd
en meer te zeggen wenste te hebben over de invulling en uitvoering van het beleid (Engbersen
2004; Nelissen 1980; Van der Ham & Van der Meij 1974). Een groot deel van de literatuur over
burgerparticipatie is terug te voeren op ‘A Ladder of Citizen Participation’ van Sherry Arnstein
(1969). In dit veelvuldig aangehaalde artikel (zie o.a. Blanc & Beaumont 2005; Burby 2003;
Burton 2003; Konisky & Beierle 2001; Maier 2001; Rydin & Pennington 2000 en Taylor 2000)
stelt zij dat burgerparticipatie niet veel meer is dan “a categoral term for citizen power” (p.216),
ofwel meer dan een verzamelnaam voor de verschillende manieren waarop burgers invloed
(zouden kunnen) hebben op het overheidsbeleid. De termen die zij gebruikt om de verschillende
levels of participation te illustreren (zoals manipuleren, informeren en samenwerken) wijzen op een
sterke top-down benadering van dit begrip. Net als bij empowerment geldt ook voor participatie
dat er machtsrelaties bestaan tussen machthebbers en gemachtigden. Blanc en Beaumont (2005)
geven aan dat een top-down-benadering van deze machtsrelaties niet per definitie slecht hoeft te
zijn: “it is misleading to identify top-down with ‘bad’ and bottom-up with ‘good’ practice. There
would be no need of any development policy if the people were able to solve the problems by
themselves” (p.412). Arnstein (1969) is echter van mening dat het veelal de verdienste van de
burgers zelf is wanneer hun invloed is toegenomen en niet zozeer de inzet van beleidsmakers:
“Since those who have power normally want to hang onto it, historically it has had to be wrested
by the powerless rather than offered by the powerful” (p.222). Daarmee geeft ze aan dat burgers
zélf moeite moeten doen om te kunnen participeren. Arnstein’s uitspraak weerspiegelt de visie
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die veel critici in de jaren zestig en zeventig hadden op het functioneren van het staatsbestel,
namelijk dat de inspraak geformaliseerd en ingekapseld raakte en leidde tot weinig discussie en
dialoog (Edelenbos 1998; Nelissen 1980).
In de jaren zestig en zeventig is het vooral de (lokale) overheid die bepaalt hoe ver
de participatiemogelijkheden van haar burgers reiken en op welke manier deze worden
vormgegeven. Alleen wanneer bewoners zelf op de bres springen kunnen zij proberen hun
invloed op de besluitvorming te vergroten. In de jaren tachtig en vooral de jaren negentig
doet een nieuwe aanpak zijn intrede: participatie in de vorm van ‘interactieve beleidsvorming’
of ‘open planprocessen’, waarbij de nadruk komt te liggen op gelijkwaardigheid van alle
betrokken partijen. Bij deze aanpak worden bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium
bij het proces betrokken (Engbersen 2004). Tegenwoordig betrekken niet alleen de lokale
overheden, maar ook woningcorporaties, welzijnsorganisaties en belangenverenigingen
burgers bij besluitvormingsprocessen, bijvoorbeeld in de vorm van zogeheten partnerships:
samenwerkingsverbanden tussen meerdere partijen. Participatie neemt daarmee een belangrijke
positie in binnen de governance van steden en stadswijken.
Hoewel zowel de argumenten om participatie na te streven als de beleidscontext waarin
deze plaatsvindt door de tijd heen behoorlijk veranderd zijn, blijkt het overzicht van Arnstein
nog altijd erg bruikbaar om afzonderlijke processen te analyseren (zie bijvoorbeeld Blanc
& Beaumont 2005). Volgens Nelissen (1999) is er sinds de jaren negentig een hernieuwde
belangstelling voor participatie merkbaar, “… zij het dat de ideologische lading ervan behoorlijk
veranderd is. Nu wordt het meer gezien als een instrument voor de overheid om het draagvlak
voor het beleid te vergroten, dan als wapen bij de realisatie van ideeën voor een basisdemocratie”
(pp.108-109). Zijn ideeën lijken daarmee haaks te staan op de governance literatuur, waarin het
juist democratische overwegingen zijn, die veel onderzoekers doen pleiten voor een participatieve
democratie in plaats van een representatieve democratie (zie paragraaf 2.2.1).
In de volgende paragrafen zal achtereenvolgens worden ingegaan op de vraag waarom
beleidsmakers burgers c.q. bewoners zouden willen betrekken bij besluitvormingsprocessen in
de stedelijke vernieuwing, welke rol die bewoners dan zouden kunnen vervullen en op welke
momenten in het proces die bewoners zouden kunnen participeren.
2.3.3

Motieven om bewoners wel of niet te betrekken in de ogen van beleidsmakers

Professionals hebben allerlei motieven om bewoners te betrekken bij beleidsprocessen (Beck
1974). Dit geldt zeker ook voor de uitvoering van herstructureringsplannen (Atkinson 1999). De
belangrijkste motieven zijn hieronder uitgewerkt.
Participatie voert in de eerste plaats terug naar de basisprincipes van de democratie: “the
direct involvement of the citizens is increasingly considered to be an intrinsic element of a truly
democratic decision-making process” (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2003, p.7: vanaf nu: Ministerie van BZK). De lokale democratie kan worden vergroot door te
luisteren naar bewoners en ‘empowerment’ van bewoners te stimuleren (Font 2003; Friedmann
1992). Healey (1998c) sluit hierbij aan door te betogen dat participatie bij kan dragen aan het
vergroten van het organiserend vermogen, ofwel “de mate waarin belanghebbenden gezamenlijk
problemen oplossen en kansen benutten ten behoeve van een duurzame ontwikkeling van de
stad” (Van den Berg et al. 2002, p.8).
Ten tweede is participatie “a way of drawing people who seem to be suffering from exclusion
back into the mainstream” (Healey 1998c, p.58). Op die manier wordt de sociale cohesie
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tussen, dan wel binnen groepen bevorderd (Geddes 1998b; Morisson 2003). In Nederland
heeft niet alleen de (rijks)overheid de ambitie om sociale ongelijkheden te reduceren middels
burgerparticipatie (zie bijvoorbeeld: Ministerie van BZK 2004), ook woningcorporaties
formuleren steeds vaker ‘sociale ambities’, waarbij veel aandacht wordt besteed aan (nieuwe)
vormen van participatie van huurders.
Ten derde draagt participatie bij aan de effectiviteit van een beleidsproces (Conway 1998;
Sprinkhuizen 2001; Van Beckhoven et al. 2005). Binnen de context van stedelijke vernieuwing
kan participatie worden gezien als “a means to ensure that regeneration programmes are
more effective in achieving their objectives” (Department of the Environment, Transport and
the Regions 1997, p.13; vanaf nu: DETR). Als voorbeeld worden “better decision-making and
enhanced cost-effectiveness” genoemd. Immers, “in kwantitatieve zin uitgedrukt kost het werken
in meersoortige gezamenlijkheid minder tijd dan de som van alle individuele activiteiten van de
partijen in het proces. (…) Doordat de initiatieven sneller tot resultaat komen, is er een grotere
snelheid in doorstroming van de middelen. Middelen in dit geval op te vatten als deskundigheid
bij mensen op verschillende plekken, maar ook financiële middelen” (Kurpershoek, pp.100-101).
Deze beweringen sluiten goed aan bij de ideeën van Atkinson (1999), die meent dat het
betrekken van bewoners niet alleen een efficiëntere werkwijze oplevert, maar daarmee ook
economische voordelen met zich mee kan brengen.
Een vierde argument om participatie te bevorderen is dat niet alleen de effectiviteit van het
beleidsproces, maar dat ook de kwaliteit van de plannen die uit het beleidsproces voortkomen kan
worden vergroot. Met andere woorden: “plan making benefits from public involvement” (Burby
2003, p.34). Bewoners kunnen worden beschouwd als deskundigen die beleidsmakers kunnen
voorzien van specifieke kennis over hun buurt of wijk (Chanan 1999; Fokkema & Krebber 1999;
Kearns & Forrest 2000; Konisky & Beierle 2001, Taylor 2000). Dankzij deze deskundigheid kan
de kwaliteit van het beleid daardoor worden vergroot. Bijkomend voordeel is dat, zoals Almond
en Verba (1963) in hun klassieke studie naar politieke participatie laten zien, participatie kan
bijdragen aan de tevredenheid van burgers: burgers die het gevoel hebben dat zij voldoende in
te brengen hebben, zijn meer tevreden over het politieke besluitvormingsproces dan burgers die
vinden dat zij weinig invloed hebben op dit proces.
Tot slot, zelfs wanneer niet direct duidelijk is op welke manier bewoners baat hebben bij
participatie, kunnen professionals er toch voor kiezen om een bepaalde mate van participatie na
te streven. Verscheidene onderzoekers, zoals Elander en Blanc (2001), Goodlad et al. (2005) en
Sprinkhuizen (2001), hebben erop gewezen dat het raadplegen van burgers voor een overheid een
manier is om te laten zien dat zij aan haar wettelijke verplichtingen heeft voldaan. Sterker nog,
“an open attitude of politicians and their policies towards citizens can be used as a marketing
strategy to ‘sell’ policy to the electors” (Van Beckhoven et al. 2005, pp.3-4). Fagotto en Fung
(2006) stellen zelfs dat sommige actoren bewonersvertegenwoordiging als een onnodige last
beschouwen, ofwel een vervelende verplichting waaraan zij moeten voldoen. In navolging van
deze gedachte verwijzen Goodlad et al. (2005, p.924) naar de kritiek van Cruikshank (1994) en
Marinetto (2003) dat bewonersparticipatie een “technology” is, die het effect heeft van “increasing
state-sponsored regulation”. Het is de overheid in de optiek van verscheidene onderzoekers dan
ook niet te doen om het daadwerkelijk verbeteren van de plannen, maar het gaat hen er vooral
om dat ze deze plannen kunnen legitimeren. Het vergroten van het draagvlak, het verbeteren van
de acceptatie en het bewaken van de legitimiteit van het beleid kunnen dus ook motieven zijn
om bewoners bij het proces te betrekken.
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Een probleem dat zich voor kan doen, wanneer beleidsmakers op zoek gaan naar draagvlak, is
dat de groep participanten geen afspiegeling vormt voor de achterban die ze vertegenwoordigen
en er problemen met representativiteit ontstaan (Sprinkhuizen 2001). Dit probleem deed
zich bijvoorbeeld voor bij de herstructurering van de Haagse wijk Duindorp (Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2004; vanaf nu: Ministerie van
VROM). Hierdoor kon het gebeuren dat de gemeente dacht dat de buurt voor de sloop van een
groot aantal woningen was, terwijl het in werkelijkheid om een klein groepje voorstanders en
een veel grotere groep tegenstanders ging. Beebeejaun (2006) wijst op de nadelen die het zoeken
naar vertegenwoordigers van etnische minderheden in de wijk met zich meebrengt. De focus
op specifieke groepen zorgt in haar ogen juist voor nieuwe scheidslijnen en niet voor een betere
integratie met andere groepen in de wijk.
Er zijn ook redenen om bewoners juist niet bij beleidsprocessen te betrekken of hen hooguit
aan het eind van het proces van de (vernieuwings)plannen op de hoogte te stellen (Diamond
2002 en O’Hara 1999). Tegenstanders van het argument van effectiviteit beweren bijvoorbeeld
dat het proces van herstructurering en vernieuwing onnodig wordt vertraagd en op kosten wordt
gejaagd, wanneer bewoners uitvoerig worden geraadpleegd (Van Beckhoven et al. 2005). Kritiek
wordt tevens geleverd met het argument dat bewoners de specifieke kennis ontberen om mee te
kunnen praten (Ngowi & Mselle 1998; O’Hara 1999), met name wanneer het problemen betreft
die op hogere ruimtelijke schaalniveaus spelen of een lang tijdsbestek kennen, wanneer het dus,
met andere woorden, processen betreft die hun dagelijkse ervaringen overstijgen (Ministerie
van VROM 2004; Van Beckhoven et al. 2005). Conway (1998) spreekt in dit verband van een
gebrek aan capaciteit bij de bewoners. Zo kan het voorkomen dat het gemeentelijke niveau te ver
van de bewoners af staat en dat zij dit als zeer bureaucratisch ervaren, terwijl het gemeentelijke
niveau in de ogen van de beleidsmakers juist een veel te laag schaalniveau is, bijvoorbeeld om de
verschillen tussen arm en rijk te verkleinen (Blanc & Beaumont 2005).
Deze verschillende opvattingen hebben tot gevolg dat beleidsmakers de bewoners niet altijd
vertellen wat de werkelijke reden is waarom zij willen dat bewoners participeren, maar dat zij
motieven aanvoeren die de bewoners het gevoel geven dat zij een belangrijke bijdrage aan het
proces kunnen en mogen leveren. In werkelijkheid is participatie niet altijd gewenst en wordt
het soms zelfs beperkt door professionals, omdat zij hun macht niet uit handen willen geven
(Arnstein 1969; Chrondroleu et al. 2005; Fagence 1977).
Consumenten versus producenten
In de vorige paragraaf is een aantal redenen genoemd waarom professionals burgers bij het
beleid kunnen en willen betrekken. Zij hebben echter ook redenen om de mogelijkheden voor
bewoners te beperken of hen zelfs helemaal niet te laten participeren. Deze daadwerkelijke
intenties staan tegenover de motieven die zij bijvoorbeeld in beleidsnotities naar buiten brengen.
Reid en Hickman (2002, p.911) bevestigen deze gedachte door te stellen dat de manier waarop
professionals hun beslissingen legitimeren “relates to the various ways in which they ‘see’
participation” (zie ook Fagence 1977 en Wilcox 1994).
Enerzijds kunnen bewoners worden beschouwd als belanghebbenden of consumenten
(Chetkov-Yanoov 1982; Gaster 1996; Holman 2002; Reid & Hickman 2002; Swinnen 2004)
en anderzijds als deskundigen of producenten (Buys & Van Grinsven 1999; Chanan 1999;
Fortuin & Ouwehand 2003; Kearns & Forrest 2000; Taylor 2000; Van der Werf 1999). In
werkelijkheid is een combinatie van beide benaderingen waarschijnlijker. Deze houding ten
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opzichte van bewoners speelt een belangrijke rol bij de manier waarop beleidsmakers participatie
implementeren in lokale beleidsprocessen. Het perspectief van de professionals drukt een stevig
stempel op de keuze of bewoners überhaupt enige mate van invloed kunnen uitoefenen.
Volgens Van der Pennen et al. (1998, p.99) zijn kennis en deskundigheid “belangrijke
machtsmiddelen in de discussie en besluitvorming over problemen en oplossingen”. Tot de
deskundigen kunnen ook de burgers zelf worden gerekend, zeker wanneer het hun eigen, directe
woonomgeving betreft. Van der Werf (1999, p.27) spreekt in dit verband van bewoners als
‘producenten’ en het Ministerie van BZK (2003, p.21) noemt bewoners ook wel “experientialists”.
Via bewoners kan waardevolle informatie worden verkregen die niet altijd voorhanden is op
bijvoorbeeld een ministerie of een wijkbureau. “After all, who knows better than residents what
goes wrong and what should be done in the areas where they live?” (Blanc & Beaumont 2005,
p.413). Bewoners hebben daarom een cruciale functie “in both the diagnosis of the systematic
causes of problems and in deciding who should be engaged in resolving them” (Van Beckhoven
et al. 2005, p.234, ontleend aan Wilkinson & Applebee 1999).
Niet alle professionals zijn echter overtuigd van de deskundigheid van bewoners, zoals in
de vorige paragraaf duidelijk is geworden. Een gebrek aan kennis of ervaring bij bewoners kan
voor beleidsmakers een aanleiding vormen om hen vooral als consumenten te beschouwen. Dit
zal eerder het geval zijn wanneer het om grootschalige sloop- en vernieuwingsplannen gaat, dan
wanneer het gaat om het plaatsen van speeltoestellen. Deskundigheid moet daarom worden
gezien als een kenmerk dat niet aan één afzonderlijke groep is toe te schrijven, zoals bijvoorbeeld
dé bewoners (Van der Ham & Van der Meij 1974).
Het onderscheid tussen bewoners als producenten en bewoners als consumenten biedt veel
inzicht in de manier waarop bewoners participeren in besluitvormingsprocessen. Echter, lang
niet alle bewoners hebben de behoefte om zich actief in te zetten om de buurt te verbeteren
of om mee te denken over het huurbeleid van hun corporatie. Gilroy en Williams (1991, p.82)
verwoorden deze gedachte als volgt: “Many tenants and neighbourhoods may not wish a greater
involvement while others may be seeking full empowerment and looking for self-help initiatives”.
Omdat het een relatief kleine groep is die interesse toont, zijn het “veelal dezelfde mensen die
gedurende vele jaren betrokken zijn bij een sociale ontwikkeling of activiteit” (Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid, p.108). Hoewel veel wetenschappers zich het hoofd breken
over de vraag waarom er maar zo weinig burgers participeren (zie bijvoorbeeld Schlozman
et al. 1995), is het volgens Winsemius et al. (2004, p.39) begrijpelijk dat de burgers zich veel
minder met die vraag bezig houden: “Voorop staat dat de burger alleen betrokken zal willen
zijn als aan twee voorwaarden wordt voldaan: het moet gaan om een werkelijk probleem (of het
voorkomen daarvan) en hij wil serieus genomen worden. Dat betekent (…) dat hij niet overal bij
betrokken wil zijn”. Een bewoner heeft weinig reden om zijn stem te laten horen of anderszins
te participeren, wanneer het hem en/of de buurt goed vergaat. In een studie naar het wijkgericht
werken in Utrecht concluderen Hazeu et al. (2005 bijvoorbeeld dat veel bewonersinitiatieven
ontstaan zijn vanuit een crisissituatie of ontevredenheid. Bolt en Ter Maat (2005) sluiten hierbij
aan en merken op dat het niet-participeren ook een uiting kan zijn van tevredenheid.
Het moment van participeren
Participatie kan op verschillende momenten in het beleidsproces plaatsvinden; bewoners kunnen
vanaf het begin af aan worden betrokken bij het ontwikkelen van de plannen, maar ze kunnen
ook pas aan het eind van het traject participeren. Verscheidene onderzoekers maken in de
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analyse van beleidsprocessen onderscheid tussen een aantal fasen (zie bijvoorbeeld Fokkema &
Krebber 1999; Klaren 1999a; Mugnano et al. 2005; Van der Pennen et al. 1998; Vis & Van Arum
2003; Wilcox 1994). Doorgaans worden er vier fasen onderscheiden: (1) de formatiefase, (2) de
verkenningsfase, (3) de visie- of planfase en (4) de uitvoeringsfase.
In de formatiefase wordt een inventarisatie gemaakt van de voor het betreffende doel
relevant geachte partijen. Dit kan zowel een top-down proces zijn, waarbij bijvoorbeeld een lokale
overheid op zoek gaat naar partners, als een bottom-up proces, waarbij verschillende actoren
elkaar opzoeken om samen een probleem aan te pakken. Het doel van deze eerste fase is om tot
overeenstemming te komen over de doelen die men wil bereiken en vast te leggen hoe elke partij
zal bijdragen aan de verwezenlijking daarvan (Fokkema & Krebber 1999). Er hoeft in deze fase
nog geen daadwerkelijke overeenstemming te zijn. Soms wordt in een startconvenant vastgelegd
welke rol de bewoners zal worden toebedeeld (Vis & Van Arum 2003). Professionals kunnen er
ook voor kiezen om het betrekken van bewoners uit te stellen totdat er een helder probleem is
geformuleerd en bijbehorende doelstellingen zijn opgesteld. Deze keuze is afhankelijk van de
complexiteit van het probleem en daarmee ook van de manier waarop bewoners worden gezien
(producenten of consumenten) door de professionals.
Vervolgens wordt in de verkenningsfase een inventarisatie gemaakt van de problemen die
moeten worden aangepakt en formuleren alle partijen een gemeenschappelijk standpunt om
(een selectie van) deze problemen aan te pakken. Klaren (1999b) spreekt daarom van de volgende
subfasen: (2a) de analyse, (2b) de identificatie van mogelijke oplossingsrichtingen en (2c) het
maken van keuzen uit deze oplossingen. In sommige gevallen wordt eerst een opdracht verstrekt
aan een extern onderzoeksbureau, zodat de problemen helder in beeld gebracht kunnen worden.
Deze onderzoeksrapporten moeten antwoord geven op vragen als “wat zijn de sterke en zwakke
punten van de wijk?” en “wat zijn de mogelijkheden en beperkingen in deze wijk?” (Vis &
Van Arum 2003). Diezelfde vragen kunnen, maar hoeven niet noodzakelijkerwijs, ook aan de
bewoners worden gesteld.
Wanneer een duidelijk beeld van de aan te pakken problemen is geschetst, worden er
doelstellingen geformuleerd en verder uitgewerkt. Deze fase wordt de visie- en planfase genoemd
en resulteert in een gezamenlijke visie met een bijbehorende planning. Binnen de context van
het Grotestedenbeleid worden bijvoorbeeld meerjarenontwikkelingsplannen opgesteld, waarin
de doelstellingen en de aanpak voor de geselecteerde GSB-wijken is vastgelegd. Wilcox (1994)
gebruikt de ietwat verwarrende term participation stage voor deze fase. Hoewel participatie in veel
gevallen inderdaad pas in dit derde stadium aan de orde komt, zijn er ook tal van voorbeelden
waarbij al vanaf het begin wordt ingezet op een deelname van bewoners in het proces. De
Nederlandse term visie- of planfase is daarom geschikter om deze fase aan te duiden.
Tot uitvoering van de plannen wordt pas overgegaan in de laatste fase (de uitvoeringsfase),
wanneer de doelen zijn vastgelegd, de taken en verantwoordelijkheden zijn bepaald en het budget
is vastgesteld.
Het is belangrijk om deze fasen te onderscheiden, omdat Buys en Van Grinsven (1999)
geconstateerd hebben dat bewoners in de beginfase van beleidsprocessen eerder als deskundigen
worden beschouwd, terwijl zij vooral als belanghebbenden worden beschouwd naarmate
het proces vordert. Dit geldt bijvoorbeeld voor gedwongen verhuizingen. Wanneer eenmaal
besloten is dat tot sloop zal worden overgaan, rest slechts het afhandelen van deze beslissing.
Bewoners van de te slopen woningen zullen op zoek moeten gaan naar vervangende woonruimte
en komen in aanmerking voor een verhuisvergoeding. Hun deskundigheid met betrekking tot
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eventuele bouwkundige gebreken van de woningen, sociale problemen die met de eenzijdige
woningvoorraad samenhangen, of andere specifieke kennis is dan niet relevant meer. Konisky en
Beierle (2001, p.815) zijn erg pessimistisch over de fase waarin de burger wordt betrokken: “Too
often, public involvement in decision making is reactive in nature, occurring after a decision has
been made.” Bewoners worden volgens hen dus veel te weinig als deskundigen gezien.
Ongeacht de manier waarop beleidsmakers naar bewoners kijken of de fase waarin
bewoners bij het beleidsproces worden betrokken, kan worden geconstateerd dat het betrekken
van bewoners de laatste jaren aan belang heeft gewonnen. De transformatie van een sterk
gefragmenteerde, centraal georganiseerde aanpak naar een meer flexibele aanpak, waarbij ook
andere partijen geacht worden mee te doen, heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Deze
zogeheten overgang van government naar governance wordt hebben we in paragraaf 2.2.2 reeds
belicht.

2.4

Sociale cohesie

2.4.1

Inleiding

In de praktijk wordt een sterke cohesie tussen bewoners (nog steeds) gezien als één van de
belangrijkste voorwaarden voor een prettige en leefbare woonomgeving, getuige de aandacht die
dit begrip krijgt in bijvoorbeeld het regeerakkoord van 2007 en in gemeentelijke doelstellingen.
Het versterken c.q. vergroten van de sociale cohesie is inzet van veel stedelijke beleidsprocessen
in Nederlandse steden en stadswijken. Verderop in deze paragraaf zullen we zien dat
wetenschappers hun bedenkingen hebben bij de waarde van cohesie. In deze paragraaf wordt
achtereenvolgens aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis en de begripsomschrijving van
sociale cohesie, de verschillende dimensies die worden onderscheiden en aan de negatieve kanten
van cohesie. Tot slot worden drie typen cohesie geïntroduceerd die op buurtniveau van belang
(kunnen) zijn voor de bewoners.
2.4.2

Ontstaansgeschiedenis: community lost, community saved, community liberated

Om het begrip sociale cohesie goed te kunnen begrijpen moeten we teruggaan naar het eind van
de negentiende eeuw. De Franse socioloog Durkheim vroeg zich al in 1888 af wat de samenleving
nog bijeenhield in tijden van snelle fundamentele veranderingen (Schuyt 1997). Daarmee doelde
hij op de overgang van een agrarische naar een industriële samenleving. Zijn ideeën sloten
grotendeels aan bij Ferdinand Tönnies’ denkbeelden over een ontwikkeling van Gemeinschaft naar
Gesellschaft (Tönnies 1912). “De traditionele gemeenschapswaarden, zoals die belichaamd werden
in de kleinschalige verbanden van gezin, buurt of dorp”, maakten volgens de Duitse socioloog
plaats voor “geïndividualiseerde gevoelens en behoeften” (Komter 2000b, p.27). Deze verschuiving
viel samen met de snelle verstedelijking, die door de industrialisatie op gang was gekomen.
De Duits-Amerikaanse socioloog Louis Wirth, één van de toonaangevende onderzoekers
binnen de Chicago School, was erg gefascineerd door de (mede door deze ontwikkelingen
vergrote) verschillen tussen stedelijke en rurale samenlevingen. Reeds in 1938 stelde hij de
stadsbewoner voor als een anoniem, geïsoleerd, rationeel individu, met vooral onpersoonlijke,
gesegmenteerde, oppervlakkige en voorbijgaande contacten (Gans 1968). Dit individu woonde
volgens Wirth (1938) in een anomische, sociaal gedesoriënteerde samenleving. Mensen konden
zich door de snelle veranderingen geen voorstelling meer maken van de sociale verbanden waar
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zij deel van uitmaakten (Komter 2000a). Ze moesten lijdend toezien hoe de gemeenschap
ophield te bestaan. Deze ontwikkeling wordt doorgaans aangeduid met de term community
lost (Wellman & Leighton 1979). Sommige burgers raakten hierdoor dermate in de war, dat er
werd gesproken van een “psychological state of disorder and meaninglessness” (Marshall 1998,
pp.21-22).
Latere wetenschappers, zoals de Amerikaanse socioloog Claude Fischer relativeerden het
enigszins pessimistische beeld van Wirth en zijn tijdgenoten: stadsbewoners hebben wel degelijk
intensieve contacten en relaties (Fischer 1981). De stad herbergt juist een veelheid aan sociale
werelden en het feit dat deze relaties nog maar voor een deel lokaal bepaald zijn, duidt eerder
op een toenemende keuzevrijheid van mensen om zelf hun relaties vorm te geven dan op een
afbrokkeling van de gemeenschap (Keller 1968; Komter et al. 2000; Wellman 1987). Recent
onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat stadsbewoners meer informele helpers3 hebben dan
mensen die op het platteland wonen (Mollenhorst et al. 2005). Deze benadering wordt ook wel
community liberated genoemd (Wellman & Leighton 1979). Volgens deze opvatting is de mate
van binding dus niet zozeer veranderd, maar is de vorm van de binding veranderd. De socioloog
Schuyt (1997) verwoordt dit als volgt: “wanneer een samenleving heterogener wordt en uit een
grotere verscheidenheid aan mensen en groepen gaat bestaan, dan vermindert de bestaande
sociale cohesie ten gunste van een andere vorm van sociale binding” (p.23).
Schuyt en andere wetenschappers spreken niet voor niets van een ‘verminderde’ of
‘afgebrokkelde’ cohesie (in plaats van bijvoorbeeld een ‘verdwenen’ cohesie): de banden die van
oudsher in een wijk aanwezig zijn, zijn namelijk niet van de ene op andere dag verdwenen.
Er is altijd wel een klein groepje bewoners aan wie de teloorgang voorbijgaat en tussen wie
(vaak noodgedwongen) wél een sterke mate van cohesie blijft bestaan. Deze opvatting wordt
ook wel de community saved-benadering genoemd. Volgens de Raad voor de Maatschappelijke
Ontwikkeling (2000, p.128; vanaf nu: RMO) voldoet een dergelijke cohesie meestal aan één
of meerdere van de volgende kenmerken: “van buitenaf bedreigd worden, een etnische of
levensbeschouwelijke sterke identiteit hebben of bestaan uit minder mobiele burgers (ouderen,
gehandicapten, werklozen)”. Het gaat hier dus om zwakkere groepen in de samenleving die een
verhoogd risico lopen om te worden buitengesloten. De enige manier waarop zij dit volgens de
community saved-opvatting kunnen tegengaan is door steun bij elkaar te zoeken.
In navolging van de laat 19e- en vroeg 20e-eeuwse denkbeelden, wordt er recentelijk opnieuw
gesproken van negatieve effecten van maatschappelijke ontwikkelingen op de sociale cohesie.
Daar waar de veranderingen in de tijd van Wirth werden toegeschreven aan de overgang
naar een industriële samenleving, wordt nu de overgang naar de informatiemaatschappij
verantwoordelijk gehouden voor de veranderende denkbeelden over cohesie (Forrest & Kearns
2001; Komter 2000a). Een verdergaande individualisering en heterogenisering maken de
samenleving tot een steeds groter palet van leefstijlen (De Wijs-Mulkens 1999; Pinkster & Van
Kempen 2002). Individuen zijn door de komst van mobiele telefonie, e-mail en internet steeds
beter in staat zich te organiseren. De rol die de buurt in het dagelijks leven van veel mensen
speelt is daardoor afgenomen. Opnieuw wordt er gesproken van een ‘afbrokkelende cohesie’.
Het Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, FORUM, verwoordt dit gevoel als volgt: “In
de samenleving bestaat een diffuus en moeilijk onder woorden te brengen gevoel van bedreiging.
Moderniseringsprocessen als secularisering, commercialisering en individualisering hebben in de
voorbije decennia de samenbindende kracht van een aantal kerninstituties, zoals kerk, vakbond,
partij en gezin, aangetast.” (2003, p.10).
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Vanwege dit door negatieve gevoelens ingegeven perspectief wordt er door velen op een
bijna nostalgische wijze terugverwezen naar een doorgaans niet gespecificeerde en vaak
geromantiseerde periode in het verleden (De Kam & Needham 2004, Fischer 1976; Pahl 1991).
Allen en Cars (2001, p.2197) spreken in dit verband van de “myth of the ‘good old days’ when
everyone knew and cared for everyone else”. Hoe die cohesie er in vroegere tijden dan precies
uitzag blijft erg vaag. De oorzaak hiervoor ligt mede in het feit dat er uiteenlopende betekenissen
worden toegekend aan het begrip sociale cohesie.
2.4.3

Begripsomschrijving

Sociale cohesie is een complex begrip dat meerdere betekenissen kent: “it is used in such a way
that its meaning is nebulous and at the same time the impression is given that everyone knows
what is being referred to” (Kearns & Forrest 2000, p.996). Er zijn dan ook tal van definities
en omschrijvingen. “As sometimes happens with a topic that attracts a great deal of attention,
the literature on social cohesion has become increasingly confused” (Friedkin, p.409). De auteur
wijt dit vooral aan “a proliferation of definitions (…) that have proved difficult to combine or
reconcile” (p.409). Dat “neemt niet weg dat enkele elementen steeds weer terugkeren. Op de één
of andere wijze verwijzen de gehanteerde definities doorgaans naar de coherentie van een sociaal
of politiek systeem, de binding die mensen daarmee hebben en hun onderlinge betrokkenheid of
solidariteit” (De Hart 2002, p.9).
In dit onderzoek wordt de definitie van Schuyt (1997) gehanteerd. Deze definitie vertoont
een grote mate van overeenstemming met de opvattingen van andere sociologen, zoals De
Hart (2002), Forrest en Kearns (2001) en Komter et al. (2000). Schuyt (1997, p.18) omschrijft
sociale cohesie als: “de interne bindingskracht van een sociaal systeem (een gezin, een groep,
een organisatie, een universiteit, een stad, een samenleving als geheel)”. Deze definitie behelst
een tweetal aspecten. Ten eerste is duidelijk dat sociale cohesie geen persoonlijk kenmerk
is, zoals nationaliteit of het aantal vrienden dat iemand heeft, maar een systeemkenmerk. Dit
kenmerk kan betrekking hebben op verschillende sociale systemen (een gezin, vereniging of een
samenleving als geheel). Ten tweede behelst de definitie de complexiteit waar onder andere door
Van Doorn (1955) en Zijderveld (1982) op is gewezen: sociale cohesie kan zich op verschillende
schaalniveaus manifesteren (straat, buurt, stad, regio, natie). Cohesie op het ene schaalniveau
leidt niet vanzelfsprekend tot cohesie op een ander schaalniveau (Blanc & Beaumont 2005; Pahl
1991). Daarom moet ervoor worden gewaakt om uitspraken over de cohesie op verschillende
schaalniveaus zonder meer met elkaar te vergelijken (Blanc & Beaumont 2005; Friedkin 2004).
Schuyt (1997) wijst er bovendien op dat cohesie per definitie scheiding oplevert, namelijk
tussen diegenen die wel en diegenen die niet het specifieke groepsonderscheidende kenmerk
bezitten. Deze scheiding kan zich zeer lokaal manifesteren, zoals in een dorp met twee
voetbalclubs, maar het kan ook gaan om grotere sociale tegenstellingen. Om dit onderscheid te
verduidelijken spreekt De Hart (2002) van interne en externe cohesie. Interne cohesie verwijst
naar de integratie binnen een groep, bijvoorbeeld een voetbalteam. Externe cohesie verwijst naar
de binding tussen verschillende groepen, bijvoorbeeld tussen jongeren en ouderen in een buurt.
2.4.4

Dimensies van sociale cohesie

Het veelomvattende begrip sociale cohesie kan uiteengelegd worden in een groot aantal
kenmerken. In dit onderzoek wordt aangesloten bij de invloedrijke studie van Kearns &
Forrest (2000), waarin zij vijf dimensies van cohesie onderscheiden. De vijfdeling van de Britse
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onderzoekers biedt niet alleen ruimte voor het verschil in schaalniveaus, maar vertoont tevens
veel overeenkomsten met andere definities. Een groot voordeel van de definitie van Kearns
en Forrest is dat alle kenmerken van cohesie zoals die in andere definities worden genoemd
er onder te scharen zijn. Ze onderscheiden de volgende dimensies: (1) “common values and a
civic culture”; (2) “social order and social control”; (3) “social solidarity and reductions in wealth
disparities”; (4) “social networks and social capital”; en (5) “territorial belonging and identity”
(p.996). In dit onderzoek zijn deze dimensies vertaald als respectievelijk (1) normen en waarden;
(2) sociale controle; (3) solidariteit; (4) sociale interactie; en (5) buurtbinding. De vijf afzonderlijke
dimensies hangen vaak met elkaar samen, maar dat betekent niet dat een sterke cohesie volgens
de ene dimensie automatisch een hoge score op een andere dimensie oplevert (Forrest & Kearns
2001). Een sterke buurtbinding kan bijvoorbeeld goed samengaan met een hoge mate van sociale
interactie tussen de bewoners, maar een hoge mate van gemeenschappelijke normen en waarden
betekent niet vanzelfsprekend dat de buurtbewoners een sterke mate van onderlinge solidariteit
kennen.
Normen en waarden
De eerste dimensie, door Bolt en Torrance (2005) de ‘normen- en waardencomponent’ van sociale
cohesie genoemd, heeft te maken met denkbeelden ten aanzien van gewenst en ongewenst gedrag
van buurtbewoners. Het omvat de manier waarop bewoners in het dagelijkse leven met elkaar
omgaan. Kearns en Forrest (2000), koppelen deze denkbeelden aan het begrip “civic culture”. In
dit onderzoek doen wij dat echter niet. Ten eerste omdat de auteurs naar het werk van Almond
en Verba (1963) verwijzen, waarbij ze stellen: “For them, a civic culture is (…) in fact a participant
culture”. (Kearns & Forrest 2000, p.997). Het begrip verwijst dus veel meer naar participatie dan
naar normen en waarden, één van de andere door Kearns en Forrest genoemde dimensies van
sociale cohesie. Deze gedachte wordt ondersteund in een latere publicatie van Forrest en Kearns,
waarin zij de civic culture zelf omschrijven als: “support for political institutions and participation
in politics” (2001, p.2129). Ten tweede manifesteert de civic culture zich, zoals de auteurs zelf
aangeven, niet zozeer op het niveau van de buurt, maar veel meer op bovenstedelijke niveaus. Het
is als het ware een aggregatie van een veelheid aan al dan niet overlappende sociale werelden.
In dit onderzoek heeft de normen- en waardencomponent dus betrekking op denkbeelden ten
aanzien van gewenst en ongewenst gedrag en niet zozeer op civic culture.
Ongeschreven regels schrijven de bewoners gewenst gedrag voor (je groet elkaar en dient je
tuin netjes te onderhouden), maar gaan ook ongewenst gedrag tegen (je dient geen vuilnis in het
trappenhuis te zetten of wasgoed voor het balkon van de benedenburen te hangen). In buurten
waar een soort vanzelfsprekende overeenstemming bestaat over deze en andere zaken die relevant
worden geacht voor het leefklimaat in de buurt, zijn vaak weinig problemen (Hortulanus 1995).
Veranderende waarden en normen kunnen echter tot problemen leiden. Net zoals Schuyt (1997)
meent dat de sociale banden niet zijn afgenomen, maar dat deze alleen zijn veranderd (community
liberated), merkt de wetenschapsfilosoof Toulmin (1994, p.105) op dat ook waarden van mensen
zijn veranderd: “de waarden van trouw en goed nabuurschap, vriendelijkheid en waarheidsliefde,
betrouwbaarheid en eerlijkheid zijn niet minder duidelijk dan vroeger, maar de algemene eisen
die deze waarden ons opleggen zijn moeilijker toe te passen (…). Het leven in geavanceerde
samenlevingen vertroebelt het besef wie ‘buren’ zijn, wat ‘eerlijk’ is (…) en welke onderwerpen
van ‘vertrouwen’ en ‘trouw’ onze meeste aandacht verdienen”. Als gevolg van deze veranderingen
43

kunnen afwijkende of zelfs tegenstrijdige opvattingen ontstaan, hetgeen tot conflicten kan
leiden.
In buurten voltrekt een dergelijk proces zich vaak langs de scheidslijnen tussen de
‘oude’ en de ‘nieuwe’ bewoners. De sociologen Elias en Scotson (1965) hebben erop gewezen
dat er verschillende opvattingen kunnen leven onder de oude, gevestigde bewoners en de
nieuwe instromers (de buitenstaanders): “gevestigde groepen (…) neigen ertoe groepen van
buitenstaanders niet alleen te ervaren als onzeglijke overtreders van wetten en normen, maar ook
als niet bepaald schoon en netjes” (Elias & Scotson 1985, p.19). De tegenstellingen tussen beide
groepen vertalen zich vaak in een “‘wij’-en-‘zij’-sfeer” (RMO 2000, p.128). Deze opvattingen
van Elias en Scotson (1985) zijn onverminderd actueel gebleven: ook anno 2008 is er sprake van
conflicten tussen bevolkingsgroepen, niet alleen op mondiaal en nationaal niveau, maar ook
binnen wijken en buurten. De grote verscheidenheid aan bevolkingsgroepen (jongeren, ouderen,
allochtonen, autochtonen, gezinnen, alleenstaanden, lage inkomens, middeninkomens en soms
ook hogere inkomens) is het gevolg van het sociaal-culturele transformatieproces dat zich in
vrijwel alle vroeg-naoorlogse wijken heeft voltrokken: veel oorspronkelijke bewoners met een
middeninkomen (de ‘gevestigden’) hebben wooncarrière gemaakt en zijn uit de wijk vertrokken.
Tegelijkertijd is een groot aantal ‘nieuwkomers’ met lage inkomens, veelal allochtonen, op
de vrijgekomen goedkope woningen afgekomen. De toegenomen verscheidenheid aan
bevolkingsgroepen kan leiden tot spanningen tussen verschillende (groepen) bewoners in
de buurt of wijk, onder andere doordat bewoners verschillende waarden en normen hanteren
(Toulmin 1994). Tevens kunnen er conflicten ontstaan tussen verschillende gebruikers van de
openbare ruimte (zie bijvoorbeeld Ter Steeghe 2003), waarbij het niet noodzakelijkerwijs om
bewoners van de buurt hoeft te gaan (Maes 2004).
Wanneer bewoners of gebruikers van een geografisch gebied wel dezelfde waarden en
normen onderschrijven, spreekt de socioloog Merton (1949) van “collectiviteiten van mensen
die een gevoel van saamhorigheid of samenhang hebben omdat zij dezelfde waarden aanhangen
en voor wie het een morele plicht is om zich aan die waarden te conformeren” (geciteerd in
Blokland-Potters 1998, p.110). Het deel uitmaken van een collectiviteit hoeft overigens niet
automatisch te betekenen dat er ook interactie plaatsvindt tussen de verschillende leden van een
collectiviteit (Merton 1949). De gedeelde waarden en normen kunnen, ten gevolge van sociale
fragmentatieprocessen, overigens afwijken van die van de bredere maatschappij (Healey 1998c;
Lewis 1966; Wilson 1987). Andersson en Musterd (2005, p.380) typeren deze ontwikkeling als
“normalisation of deviance from a particular white middle-class standard”.
Sociale controle
De tweede dimensie van sociale cohesie, sociale controle, hangt sterk samen met de waarden
en normen die bewoners erop na houden. Daar waar de waarden en normen vooral ideeën van
bewoners ten aanzien van het leven in de buurt betreffen, heeft sociale controle meer te maken
met de daadwerkelijke actie die bewoners ondernemen om in de gaten te houden of andere
bewoners zich conform deze ideeën gedragen. Janowitz spreekt in dit verband van “the collective
pursuit of shared values that are rewarding and meaningful” (Sampson & Groves 1989, p.777).
Een bewoner zal volgens Janowitz dus alleen andermans gedrag in de gaten houden en zo nodig
corrigeren wanneer hij daar zelf belang bij heeft.
Sociale controle kan worden geuit middels zeer bewuste acties, zoals de Marokkaanse
buurtvaders die in veel buurten ‘surveilleren’, maar het kan ook gaan om handelingen waar de
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actor zich minder van bewust is. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan een bewoner die
toevallig naar buiten kijkt en ziet dat er iemand bij de ingang van zijn flat rondhangt die daar
naar zijn idee niet hoort te zijn.
Volgens Blokland-Potters (1998) hangt sociale controle sterk samen met een andere dimensie
van sociale cohesie, namelijk met sociale contacten (zie ook Sampson et al. 1997). In situaties
waarin sprake is van overlast, bijvoorbeeld, “lijkt het gemakkelijker iemand waarmee men
publiek-familiair is te benaderen dan bij een ‘wildvreemde’ te gaan klagen” (p.189). Het maakt,
met andere woorden, uit of men de persoon die afwijkend gedrag vertoont persoonlijk kent of
niet. Blokland-Potters (1998) sluit daarmee aan bij de ideeën van Shaw en McKay (1969), die
sociale cohesie als voorwaarde voor een effectievere sociale controle zien. In hun ogen is sociale
controle dus geen onderdeel van cohesie, maar is het er slechts aan gerelateerd.
Kearns en Forrest (2000) spreken van ‘sociale controle en sociale orde’ en beschouwen deze
twee begrippen samen als één dimensie van sociale cohesie. Problemen met de sociale orde op
het niveau van de buurt worden in hun ogen zichtbaar in asociale gedragingen en vormen van
(kleine) criminaliteit. In de criminologische literatuur worden dergelijke verschijnselen echter
verklaard vanuit een gebrekkig functioneren van de sociale controle in de wijk (Sampson et
al., 1997). Zo beschouwd is sociale orde niet zozeer een dimensie van sociale cohesie, maar een
resultante daarvan. Het is dus logischer om de toevoeging ‘sociale orde’ in dit onderzoek weg te
laten.
Solidariteit
De dimensie “social solidarity and reductions in wealth disparities”, heeft volgens Kearns
en Forrest (2000, p.996) vooral te maken met sociale ongelijkheid in de meest brede zin van
het woord. De gedachte is dat iedere burger evenveel zou moeten kunnen profiteren van het
algemene welvaartsniveau in het land of gebied waarin hij/zij woont. Kearns en Forrest (2000)
beschouwen solidariteit vooral vanuit het oogpunt van welvaartsverschillen (wealth disparities)
en menen daarom dat deze dimensie geen betrekking heeft op het niveau van de buurt (Bolt &
Torrance 2005). Solidariteit heeft echter ook betrekking op situaties op een lager schaalniveau.
Het verwijst namelijk naar “situaties waarin iemand iets voor anderen doet zonder dat hij of
zij direct een tegenprestatie verwacht” (Flap & Völker 2004, p.150). In de betekenis van de
bereidheid om anderen te helpen, zonder daar direct iets voor terug te verwachten, is solidariteit
dus wel degelijk een dimensie van sociale cohesie die zich op het niveau van de buurt voordoet.
Een buurman naar het ziekenhuis brengen, iemand helpen met het sjouwen van een koelkast of
even op elkaars kinderen passen zijn voorbeelden van solidariteit in de buurt. Ook meer materiële
hulp als het lenen van geld of goederen kunnen worden beschouwd als uiting van solidariteit in
de buurt. In een recente studie naar informele hulp4 onder stads- en plattelandsbewoners tonen
Mollenhorst et al. (2005) aan dat het met de sociale contacten van veel stadsbewoners helemaal
niet zo slecht gesteld is, wanneer het op hulp aankomt. De deterministische community lostbenadering van onder andere Louis Wirth (1938) gaat, volgens de onderzoekers, in elk geval voor
deze dimensie van sociale cohesie niet op.
Amin (2002) beschouwt solidariteit, net als Forrest en Kearns (2001) niet zozeer als een
verschijnsel dat in buurten plaatsvindt, maar ziet het vooral als een dimensie waar de nationale
politiek zich op moet richten. Hij omschrijft solidariteit als “equal access to services and welfare
benefits, redistribution of public finances and opportunities, and ready acknowledgement
of social obligations” (p.972). Hoewel hij terecht veronderstelt dat dergelijke doelen tot de
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grondbeginselen van een staat (zouden moeten) behoren, ligt de basis voor het al dan niet
toegang hebben tot de genoemde bronnen voor een deel wel degelijk in de buurt. Met name
sociaal-economisch zwakkere groepen in de samenleving zijn vaak op elkaar aangewezen voor
allerlei vormen van hulp en voor toegang tot voor hen belangrijke informatie, die hen in staat
stelt mee te profiteren van de welvaart.
Sociale interactie
Conflicten naar aanleiding van veranderende waarden en normen hebben veel te maken met
vertrouwen, begrip en respect, of beter gezegd: met het ontbreken daarvan (zie bijvoorbeeld
Gowricharn 2002; Mercken 2002). Of bewoners elkaar vertrouwen, begrijpen en respecteren is
in belangrijke mate afhankelijk van de onderlinge contacten die zij erop nahouden, ofwel van de
sociale interactie tussen de bewoners.
Sociale interactie van individuen wordt doorgaans afgemeten aan hun sociale contacten en
aan de sociale netwerken waarvan zij deel uitmaken (Forrest & Kearns 2001; Kearns & Forrest
2000). Deze twee termen worden in de internationale literatuur nogal willekeurig5 en veelal
door elkaar gebruikt (zie bijvoorbeeld: Andersson & Musterd 2005, Bauder 2002; Bridge 2002;
Forrest & Kearns 2001; Meegan & Mitchell 2001; Portes 1998; Somerville 1998; Uitermark
2003; Van Beckhoven & Van Kempen 2003; Völker & Flap 2005). Van sociale contacten kan
worden gesproken wanneer er interactie plaatsvindt tussen twee individuen, bijvoorbeeld tussen
twee buren of tussen een winkelier en zijn klant. Een sociaal netwerk kenmerkt zich door
interacties tussen meerdere personen. Te denken valt aan leden van een voetbalvereniging of
een geloofsgemeenschap. De afzonderlijke leden van de groep hoeven niet noodzakelijkerwijs
contacten te hebben met alle andere leden (Merton 1949). Een voetballer kan zijn eigen
teamgenoten goed kennen, maar verder weinig weet hebben van de andere teams die zijn
vereniging kent. Desondanks maakt hij wel deel uit van het netwerk dat zich heeft gevormd
rondom de gehele voetbalvereniging, bijvoorbeeld doordat hij het clubblaadje leest of gebruik
maakt van de kantine. In haar uitgebreide studie naar sociale interacties tussen bewoners van
de Rotterdamse wijk Hillesluis laat Blokland-Potters (1998) bovendien zien dat elke bewoner
een eigen idee heeft over de omgang met buurtbewoners. Zo kunnen toevallige ontmoetingen
voor de ene bewoner heel belangrijk zijn, terwijl andere bewoners juist meer waarde hechten aan
regelmatig terugkerende contacten.
Voor een rationeel handelend individu is het vaak niet zo belangrijk of de interacties met
anderen nu plaatsvinden in de vorm van sociale contacten of dat deze zich meer manifesteren
in sociale netwerken. Veel belangrijker is de vraag wat de interacties hem (kunnen) opleveren,
zeker wanneer het gaat om het doorbreken van een sociaal-cultureel isolement. Naar het nut
van deze contacten, die doorgaans worden aangeduid met de term sociaal kapitaal, is met name
door Robert Putnam (2000) veel onderzoek verricht. Het door Granovetter (1973) gemaakte
onderscheid tussen strong ties (de sterke contacten die vooral met sociale steun te maken hebben)
en weak ties (de losse contacten die de kans op sociale stijging vergroten) is daarmee nog steeds
een zeer bruikbaar concept, omdat het belang van de contacten in deze benadering centraal staat.
Gegeven het feit dat individuen veelal handelen vanuit het eigen belang, maakt het vervolgens
ook niet zoveel uit of die ‘ander’ een andere buurtbewoner is, of dat het een professional is die
door zijn of haar positie iets voor het betreffende individu kan betekenen.
Kearns en Forrest kennen sociaal kapitaal aan dezelfde dimensie toe als sociale netwerken.
Hoewel sociaal kapitaal (net als sociale orde) eveneens een term is die duidelijk raakvlakken
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heeft met sociale cohesie, kent dit begrip een wezenlijk andere betekenis (zie bijvoorbeeld
Kleinhans 2005). Daar waar sociale cohesie als gezegd duidt op een bepaalde mate van binding,
verwijst sociaal kapitaal naar het belang van deze bindingen voor de sociaal-maatschappelijke
ontplooiingsmogelijkheden van individuen. Net als sociale orde, kan sociaal kapitaal dus ook als
een resultante van sociale cohesie worden beschouwd.
Blokland-Potters (1998) onderscheidt vier typen van contact tussen bewoners en andere
bewoners of professionals (p.120): verbindingen, banden, transacties en interdependenties.
‘Verbindingen’ zijn rationele relaties die niet op specifieke personen zijn gericht. Voorbeelden
zijn sportverenigingen, geloofsgenootschappen en buurtcomités. Interactie tussen de leden
van dergelijke groepen kan een voedingsbodem bieden voor de ontwikkeling van persoonlijke
‘banden’, het tweede type interactie. Dit zijn relaties waarbij het individu de anderen
beschouwt als unieke personen die niet zonder meer inwisselbaar zijn, zoals vriendschappen en
familierelaties.
‘Interdependenties’ en ‘transacties’ zijn, in termen van Blokland-Potters (1998), meer gericht
op instrumentaliteit (een situatie waarbij het gaat om de functies die de personen vervullen en
niet zozeer om de persoon die de functie vervult; p.120) dan op sociabiliteit (‘gezellig samenzijn’;
p.117). Bij de eerdergenoemde ‘transacties’ gaat het om de functionele relaties tussen bewoners
en professionals. Voorbeelden zijn de relatie tussen een huisarts en zijn/haar patiënt of de relatie
tussen een winkelier en zijn/haar klanten (Blokland-Potters 1998). Op een hoger abstractieniveau
gaat het bijvoorbeeld om de relatie tussen bureaucratieën en cliënten. Kenmerkend voor dit type
relatie is dat de bewoner geen relatie heeft met een individueel persoon. Het gezicht van deze
actor wisselt vaak en de betreffende persoon is volgens Blokland-Potters (1998, p.121) slechts de
“representant” van de organisatie (in paragraaf 2.4.6 komen we hier nog op terug).
Het vierde type relatie, tenslotte, is ‘interdependentie’. Dit type betreft de relaties van
bewoners met anonieme anderen, die deels bepalend zijn voor de mogelijkheden en beperkingen
in het dagelijks leven in de buurt. Het gaat om handelingen van personen die het dagelijks leven
van buurtbewoners beïnvloeden, zonder dat die bewoners weten wie de specifieke persoon is
die de handeling verricht. Van een beperking is bijvoorbeeld sprake wanneer buurtbewoners
geluidsoverlast veroorzaken. De aanwezigheid van anonieme anderen kan ook een voorwaarde
zijn voor het plaatsvinden van een gebeurtenis, bijvoorbeeld wanneer er een referendum wordt
gehouden over herstructureringsplannen in de buurt. Voor de uitkomst is de individuele
bewoner mede afhankelijk van het stemgedrag van andere buurtbewoners. Afhankelijkheid van
andermans handelen kan negatief zijn, bijvoorbeeld wanneer tijdelijke bewoners van een (sloop)
flat andere bewoners overlast bezorgen door hun huisraad na vertrek gewoon op straat te gooien.
Een meer positieve vorm van afhankelijkheid betreft de vertegenwoordiging van de bewoners via
bijvoorbeeld een huurderscommissie of een buurtvereniging. Bewoners die om welke reden dan
ook zelf niet kunnen of willen participeren, laten dit over aan andere buurtbewoners en zijn als
zodanig afhankelijk van het handelen van anderen.
In het perspectief van stedelijke vernieuwing en herstructurering zijn alle vier typen
interacties in meer of mindere mate van belang. De overheid tracht met haar vernieuwingsbeleid
met name de banden en de bindingen tussen bewoners te versterken, maar ook de andere typen
interacties zijn inzet van beleid. Woningcorporaties komen bijvoorbeeld steeds vaker tot het
besef dat het belangrijk is om een goede klachtenlijn te hebben of over één loket te beschikken
waar huurders met al hun vragen en klachten terecht kunnen (zie bijvoorbeeld Kok & Van der
Spek 2005). Met andere woorden: de transacties tussen bewoners en beleidsmakers kunnen ten
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grondslag liggen aan beleid. Tot slot hebben interdependenties hun weerslag op de buurt, zowel
in positieve als in negatieve zin. De manier waarop een bewoner zijn buurt ervaart is immers
mede afhankelijk van het gedrag van andere buurtbewoners, ook al kent hij deze lang niet altijd.
Buurtbinding
De vijfde en laatste dimensie van sociale cohesie wordt gevormd door de mate waarin
bewoners zich verbonden voelen met hun buurt. Bolt en Torrance (2005) noemen dit de
‘belevingscomponent’ van sociale cohesie. De betekenis die bewoners aan een buurt toekennen is
niet alleen af te meten aan de feitelijke sociale contacten (de vierde dimensie van sociale cohesie),
maar is tevens het gevolg van de manier waarop bewoners hun buurt beleven en van het gevoel
dat ze mensen kennen (Blokland-Potters 1998). Voor Kearns en Forrest (2000) heeft het gevoel
van buurtbinding veel te maken met de identiteit die bewoners aan hun buurt ontlenen. Deze
identificatie met het lokale zou volgens veel auteurs (o.a. Blokland-Potters 1998; Castells 1996;
Van der Horst et al., 2001) in belang zijn toegenomen als gevolg van het proces van globalisering.
In een steeds groter wordende wereld gaan mensen namelijk meer op zoek naar geborgenheid en
verbondenheid met de lokale omgeving.
Het gevoel van bewoners dat zij met hun buurt verbonden zijn, leidt niet vanzelfsprekend
tot een uiting van verbondenheid (Lupi 2005), bijvoorbeeld middels sociale interactie met andere
buurtbewoners. Blokland-Potters (1998) verwijst in dit verband naar de term imagined community
van Benedict Anderson (1986). Volgens hem is het vrijwel onmogelijk om face-to-face contacten
te ontwikkelen in een gemeenschap die groter is dan een klein dorp: “the members of even the
smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them or even hear of them,
yet in the minds of each lives the image of their communion” (p.6). Zij voelen zich, met andere
woorden, met dezelfde gemeenschap verbonden, hoewel zij de andere leden lang niet allemaal
kennen. Binnen buurten geldt volgens Blokland-Potters eenzelfde principe: mensen hebben het
gevoel wel of niet bij elkaar te horen op basis van gelijkgestemdheid of gelijksoortigheid.
Verscheidene onderzoekers hebben de relatie tussen gevoelens van (buurt)binding en sociale
contacten gelegd vanuit de gedachte dat de mate van binding wordt beïnvloed door sociale
contacten. Dekker en Bolt (2005, p.2449) geven bijvoorbeeld aan dat het hebben van veel sociale
contacten de mate van buurtbinding versterkt. Zij beroepen zich daarbij onder andere op studies
van Gerson et al. (1977), Henning en Lieberg (1996) en Woolever (1992). Recentelijk zijn er
echter onderzoekers geweest die deze bewering hebben genuanceerd: het hebben van veel sociale
contacten binnen de buurt hoeft niet per sé tot (meer) binding te leiden (Atkinson & Kintrea
2000). Tot slot laten Van Beckhoven en Van Kempen (2003) zien dat bewoners die veel sociale
contacten buiten de buurt hebben zich niet automatisch minder verbonden voelen met hun
buurt dan bewoners die veel contacten binnen de buurt hebben.
De binding kan zich op allerlei manieren manifesteren. Vele onderzoekers hebben daarom
typologieën van buurtbindingen gemaakt (zie bijvoorbeeld Droogleever Fortuijn 1999; Lupi 2005,
Müller & Van Til 1998; Van der Land 2003; Van Engesldorp Gastelaars 1995). De typologieën
zijn veelal terug te voeren op twee hoofdcomponenten: sociale en fysieke aspecten van binding.
Colombo et al. (2001, p.56) spreken in dit verband van “ties of belonging and attachment”. In
het eerste geval gaat het om de fysieke betrokkenheid bij de buurt (identificatie met de buurt
waarbinnen de binding zich manifesteert), terwijl de gevoelens van sociale verbondenheid (het
uiten van de binding middels sociale relaties met buurtbewoners) centraal staan bij het tweede
type relatie. De buurt moet dan worden gezien als “a microcontext in which it is possible to
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share not just the territory itself, but also experiences and goals” (Colombo et al. 2001, p.56). Die
mogelijkheid tot het delen van ervaringen, die ook wel de ‘communautaire inslag’ wordt genoemd
(Lupi 2005, p.28), kent een sterke mate van normativiteit: “It is assumed that to be attached to
a place of residence is a good thing and that this psychological condition will carry beneficial
effects for the person and for the community” (Lewicka 2005, p.381).
Wanneer spreken we van een cohesieve buurt?
Wanneer we de vijf dimensies nog eens op een rijtje zetten, komen we tot de conclusie
dat “cohesieve sociale systemen worden gekenmerkt door groepsidentificatie en
saamhorigheidsgevoelens, frequente en intensieve contacten tussen de leden, veel onderling
vertrouwen tussen dezen, gedeelde normen en waarden en participatie in het groepsleven”, zo
stelt De Hart (2002, p.9). Keans en Forrest (2000, p.997) hebben een vergelijkbare opvatting: “we
might say that a cohesive society is one where the citizens are disposed towards taking part in
local and national politics, and (…) where the authority of governing organisations is accepted,
governments are trusted, and where collectively agreed rights and responsibilities are mostly
met.” Ze verwijzen naar Pahl en Spencer (1997), die stellen dat “a ‘friendly society’, based on
trust and reciprocity, may be more in tune with social change (…) and with the spirit of the
time” (Kearns & Forrest 2000, p.1000). Met sociale veranderingen doelen zij bijvoorbeeld op
toegenomen sociale en ruimtelijke mobiliteit en met de tijdsgeest doelen zij op individualisme,
diversiteit en creativiteit, die hand in hand gaan met een toenemend belang van sociale relaties
in het dagelijks leven van personen. Samenvattend stellen Kearns en Forrest (2000): “A cohesive
society is one in which dilemmas and problems can be easily solved by collective action, and this
is more so in the case where existing relationships and networks sustain the expectations, norms
and trust which facilitate such solutions” (p.1000).
Uit de omschrijvingen blijkt dat wederzijds vertrouwen een belangrijk kenmerk is van sociale
cohesie. We kunnen daarom stellen dat vertrouwen een overkoepelend element van cohesie
vormt, dat niet aan één van de vijf besproken dimensies toe te schrijven is. Gemeenschappelijke
waarden en normen in een buurt kunnen het vertrouwen tussen bewoners bijvoorbeeld vergroten.
Buurtbewoners zijn eerder geneigd elkaar te vertrouwen wanneer ze weten dat zij hetzelfde over
zaken denken. Te denken valt aan flatbewoners die hun schoenen in het portiek bij hun voordeur
neerzetten. Wetende dat de medeflatbewoners dit respecteren of zich er in elk geval niet aan
storen, hoeven zij derhalve niet bang te zijn dat er iemand met hun schoenen vandoor zal gaan.
Vertrouwen heeft tevens te maken met sociale controle. Een gebrek aan vertrouwen kan ervoor
zorgen dat bewoners anderen eerder in de gaten (gaan) houden of aan (zouden willen) spreken
op hun gedrag, bijvoorbeeld wanneer zij iemand aan een fiets zien rommelen of wanneer zij een
groepje jongeren zien rondhangen. Tegelijkertijd kan het daadwerkelijk handelen dat hier op
volgt tot het vertrouwen dan wel wantrouwen vergroten. Tussen sociale controle en vertrouwen
bestaat dus een soort wisselwerking. Solidariteit en vertrouwen kennen eveneens een wederzijdse
relatie. Bewoners die geld of materiële zaken geven, zonder dat zij daarvoor iets terugverwachten,
zullen in het algemeen vertrouwen hebben in de persoon of instantie die deze zaken in ontvangst
neemt. Tegelijkertijd moeten mensen die hulp van anderen ontvangen vertrouwen hebben in (de
goede bedoelingen van) de mensen die hen helpen. De meeste duidelijke relaties constateren
we bij de laatste twee dimensies: sociale contacten en buurtbinding. Bij beide dimensies speelt
vertrouwen overduidelijk een rol. Sociale contacten zijn vaak gebaseerd op wederzijds vertrouwen
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en bewoners die hun medebewoners vertrouwen zullen zich meer met de buurt verbonden voelen
dan bewoners die erg wantrouwend zijn.
Een cohesieve buurt is dus een buurt waarin bewoners hoog scoren op één of meerdere van
de bovengenoemde dimensies en waar een sterk gevoel van wederzijds vertrouwen en respect
heerst. Zo kan het voorkomen dat er in de ene buurt sprake is van een sterke cohesie, omdat de
bewoners elkaar allemaal kennen (sociale interactie), terwijl een andere buurt als cohesief kan
worden aangemerkt door de sterk overeenkomstige normen en waardenpatronen en de grote
mate van sociale controle. Kearns en Forrest (2000) merken terecht op dat hoge scores op de
verschillende dimensies in de praktijk vaak met elkaar samengaan.
2.4.5

De paradox van sterke binding: uitsluiting en ontmoediging

De onderzoekers die sociale cohesie als een normatief begrip beschouwen, wijzen erop dat
sociale cohesie niet alleen positieve, maar ook negatieve kanten heeft (zie bijvoorbeeld Healey
1997b; Maloutas & Malouta 2004; Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
2000). “The stronger the ties which bind local communities, the greater may be the social, racial
or religious conflict between them (…) social cohesion at neighbourhood level is by no means
unambiguously a good thing” (Kearns & Forrest 2000, p.1013). Een sterke interne groepscohesie
kan op gespannen voet staan met de belangen van een samenleving als geheel, bijvoorbeeld
wanneer het sektes, jeugdbendes of terroristische organisaties betreft.
Negatieve effecten van bonding kunnen zich op allerlei wijzen manifesteren, zoals de
WRR (2005, p.108) aantoont: “een jeugdhonk wordt gedomineerd door een enkele groep met
buitensluiting van anderen” en “in een speeltuinvereniging (…) hebben de inmiddels verhuisde
autochtone bewoners het nog altijd voor het zeggen en komen de nieuwe allochtone bewoners
er niet in”. Deze negatieve effecten worden soms veroorzaakt door een ‘foutieve’ inschatting van
beleidsmakers, zoals Sebregts (2006, p.1) laat zien: “in het kader van haar integratiebeleid wil
een gemeenteraad een Turks buurthuis sluiten, omdat er al een wijkcentrum is dat voor iedereen
openstaat. Een Turks gemeenteraadslid wéét dat integratie zo niet werkt. De Turkse gemeenschap
zal in haar schulp kruipen en het wijkcentrum links laten liggen”. Een sterke interne cohesie van
een kleine groep buurtbewoners kan dus een sterk remmende werking hebben op het ontstaan
van een breder sociaal netwerk: “de ‘gestaalde bewonerskaders’ of de ‘buurtburgemeesters’ (…)
domineren de bewonersvergaderingen” en “sluiten regelmatig andere groepen en belangen uit”
(Fortuin & Ouwehand 2003, p.29). Volgens hen is een breder sociaal netwerk daarom minstens
zo belangrijk voor de buurt als de sterke cohesie binnen kleinere groepen in de buurt. Deze
praktijken waarbij gestaalde kaders andere bewoners uitsluiten, bevestigen de ideeën van Elias en
Scotson (1965) over gevestigden en buitenstaanders.
De contradictie tussen interne en externe cohesie is niet alleen een dilemma met het
oog op (in)formele participatie van bewoners, maar kan in probleembuurten nog een ander
fundamenteel nadeel met zich meebrengen: vanuit de leden van een groep bezien kan de sterke
binding positief zijn, maar tegelijkertijd kan een dergelijke situatie ertoe leiden dat de banden
met de rest van de stedelijke samenleving worden verzwakt (Healey 1998c; Lewis 1966; Wilson
1987). Zo kan men deel uitmaken van een groep werklozen die dag in dag uit met elkaar praten
over de uitzichtloosheid van het bestaan en daardoor geen contacten meer onderhouden met
mensen die wel werken. Informatie over potentiële banen bereikt hen vervolgens niet (Morris
1993). Door versterkte sociale cohesie binnen buurten kan er derhalve een situatie ontstaan
waarin individuen relevante contacten met anderen gaan missen6. Een buurt bestaat dan uit
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allerlei afzonderlijke groepen die niets met elkaar te maken hebben en elk hun eigen leven leiden.
Gemeenschappelijke waarden en normen en onderlinge contacten tussen deze verschillende
groepen ontbreken (Allen & Cars 2001; Lewis 1966).
Wetende dat sociale cohesie dus ook negatieve kanten heeft, met name in de optiek van
wetenschappers, maar soms ook in de ogen van buurtbewoners zelf, zal de normatieve benadering
in dit onderzoek zoveel mogelijk worden vermeden. Getracht wordt om de sociale cohesie zoveel
mogelijk te onderzoeken en te analyseren zonder vooraf een waardeoordeel te geven over dit
begrip.
2.4.6

Horizontale cohesie, verticale cohesie en institutionele cohesie

Het begrip sociale cohesie zoals dat tot nu toe is beschreven, wordt doorgaans geassocieerd met
de mate van binding tussen bewoners of andere individuen (Schuyt 1997). Waarden en normen,
sociale controle, solidariteit, sociale interactie en buurtbinding zijn daarbij de centrale begrippen.
Daarnaast zijn wederzijds vertrouwen en respect van groot belang. Er kan sprake zijn van cohesie
tussen verschillende groepen (externe cohesie) en van cohesie binnen groepen (interne cohesie).
Uiteraard kunnen beide typen cohesie tegelijkertijd voorkomen. Het al dan niet deel uitmaken
van een groep wordt veelal bepaald door het bezitten van groepskenmerken, zoals leeftijd,
etniciteit, religie, inkomen of opleidingsniveau. Op grond van deze kenmerken kan een bewoner
deel uitmaken van meerdere groepen tegelijk. Het is daarom ook niet mogelijk om te spreken
van de buurtcohesie. Beter lijkt de benadering waarbij per thema wordt bekeken in hoeverre er
sprake is van sociale cohesie. Zo kan bijvoorbeeld worden gesproken van de cohesie binnen het
portiek, van de cohesie in het noordelijke deel van de wijk of van de cohesie tussen allochtone
vrouwen. Daarnaast zal moeten worden vastgesteld volgens welke dimensies er sprake is van
cohesie (zie paragraaf 2.4.4). Al deze voorbeelden betreffen het begrip sociale cohesie, zoals dat
in paragraaf 2.4.3 is gedefinieerd. In dit onderzoek wordt dit type sociale cohesie aangeduid met
de term ‘horizontale cohesie’.
Verticale cohesie en corporate actors
Er zijn in de buurt echter veel meer soorten relaties die ertoe doen dan die tussen bewoners
onderling, met name op het gebied van sociale interactie. Bewoners hebben immers niet alleen
met elkaar te maken, maar ook met beleidsmakers, professionals en andere belanghebbenden
die op de één of andere manier bij de ontwikkelingen in de buurt betrokken zijn. In zijn
invloedrijke werk ‘Foundations of Social Theory’ spreekt James Coleman (1990) in dit verband
van corporate actors. Hiermee bedoelt hij “a corporate entity which holds rights vested in it by
its members” (p.330). Zijn term leent zich uitstekend voor onderzoek naar relaties tussen
bewoners en beleidsmakers, professionals en andere belanghebbenden, omdat deze term het
gehele spectrum van termen bedekt, terwijl andere termen niet altijd het gehele veld beslaan.
Immers, niet alle personen waar bewoners mee te maken krijgen zijn als professional aan te
merken, bijvoorbeeld een voorzitter van een wijkraad. Ook hebben niet alle personen die met
stedelijke vernieuwingsprocessen te maken hebben, een directe relatie met het uitvoeren van
beleid, bijvoorbeeld vrijwilligers bij sportverenigingen, moskeeën en andere semi-publieke
voorzieningen in de buurt. Desondanks zijn dergelijke personen wel heel erg belangrijk voor de
sociale relaties in een buurt, omdat zij een organisatie of instelling vertegenwoordigen die iets
voor een bewoner zou kunnen betekenen. Zoals uit het voorgaande bleek hebben deze relaties
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vaak het karakter van transacties, maar ook andere vormen van sociale interactie zijn denkbaar
(zie paragraaf 2.4.4).
In dit onderzoek wordt de cohesie tussen bewoners en corporate actors verticale cohesie
genoemd. Volgens Geddes (2006) is verticale cohesie het gevolg van “network governance
arrangements” (p.77). Hij gebruikt hiervoor de term ‘vertical balance’. Beleidsprocessen zouden
in zijn ogen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van “a vertical balance
of power within the governance system, establishing a link between top-down representative
democracy and bottom-up participative democracy” (Geddes 2006, p.77). Verticale cohesie is dus
niet alleen een bepaalde mate van binding tussen bewoner(s) en corporate actor(s), maar ook een
middel om eventuele machtsongelijkheden te overbruggen.
Verticale cohesie lijkt veel op linking capital, een term die door Middleton et al. (2005)
wordt gebruikt. In hun studie naar poor communities spreken zij van “vertical ties between
poor people and people in positions of influence in formal organisations (banks, agricultural
extension offices, the police)” (p.1716). Verticale cohesie is echter een breder begrip dan linking
capital, omdat het zich niet beperkt tot de relaties van de ‘arme’ bewoners met instituties, maar
ook plaats biedt aan alle andere mogelijke relaties tussen burgers en beleidsmakers in de buurt.
Aan deze relaties hoeven niet noodzakelijkerwijze financiële motieven ten grondslag te liggen.
Er zijn tal van andere redenen waarom bewoners met corporate actors in contact (zouden willen)
komen. Vanuit deze gedachte werd eerder al gerefereerd aan de door Blokland-Potters (1998)
genoemde transacties, waarbij burgers relaties aangaan met onpersoonlijke en wisselende
vertegenwoordigers van organisaties en instellingen (zie paragraaf 2.4.4). Hamilton et al. (2004,
p.148) wijzen erop dat deze relaties tussen bewoners en corporate actors zich op verschillende
schaalniveaus kunnen manifesteren. Echter, “citizens are not concerned with which level
of government provides their services as long as they are provided”. Het maakt de bewoners,
met andere woorden, niet uit met wie zij te maken krijgen, zolang hun woongenot maar wordt
gewaarborgd. Pas wanneer er besluiten worden genomen waar de bewoners het niet mee eens
zijn, zullen zij zich meer verdiepen in de beleidsorganisatie en met name in de manieren waarop
zij die kunnen beïnvloeden.
Deze gedachte sluit aan bij Alfred Hirschman’s klassieke studie over “Exit, Voice and Loyalty”
uit 1970. In zijn studie naar de reacties van consumenten op veranderingen aan een product,
concludeert hij dat consumenten op twee manieren actief kunnen reageren: zij kunnen besluiten
het product niet meer te kopen (exit), of zij kunnen zich ertegen verzetten en eventueel andere
suggesties voor verbetering doen (voice). Een kleine groep zal het niet erg vinden dat het
product is veranderd of steunt de veranderingen zelfs. Deze groep, die alleen passief reageert,
duidt Hirschman aan met de term loyalty. Latere onderzoekers, zoals Lyons en Lowery (1989),
passen de theorie van Hirschman toe om de reacties van ontevreden burgers op beslissingen
van de lokale politiek te verklaren. Ontevreden bewoners die de beleidsmakers bewust de
rug toekeerden door uit de buurt te verhuizen of door hun wensen via de private sector af te
dwingen, vertonen volgens hen exit-gedrag. Met voice doelen Lyons en Lowery op bewoners
die zelf actief gaan participeren en in contact treden met de beleidsmakers om hun doelen te
verwezenlijken en met loyalty doelen zij op tevreden burgers die op een passieve manier hun
oordeel over de (voorgestelde) veranderingen laten blijken, bijvoorbeeld door te stemmen. Naast
de drie begrippen van Hirschman onderscheiden Lyons en Lowery nog een vierde begrip: neglect.
Hiermee duiden zij een eveneens passieve reactie aan, maar deze is wel ingegeven door onvrede.
Het niet (meer) stemmen en wantrouwen in de lokale politiek zijn hiervan enkele voorbeelden.
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Zowel exit als neglect zijn volgens hen destructieve reacties, terwijl van voice en loyalty een meer
constructieve werking uitgaat. Het onderscheid van Hirschman en de latere bewerking van
Lyons en Lowery (1989) vormen een bruikbare categorisering om meer inzicht te bieden in de
manier waarop bewoners en corporate actors met elkaar omgaan.
De mate waarin corporate actors en bewoners met elkaar in contact treden, wordt voor een
deel bepaald door de opvattingen die zij beiden hebben over representativiteit (zie bijvoorbeeld
Denters 2005; Engelen & Si Dhian Ho 2004; Hurenkamp et al. 2006). Dit geldt vooral voor
formele vormen van participatie, zoals inspraak (zie paragraaf 2.3.2). Corporate actors stellen
zichzelf de vraag of zij zoveel mogelijk bewoners willen betrekken of dat zij liever met een kleine
groep om de tafel zitten die namens een achterban spreekt. Deze afweging maken zij op basis van
de motieven die ze hebben om bewoners bij beleidsprocessen te betrekken (zie paragraaf 2.3.3).
Bewoners maken een vergelijkbare afweging: ‘ga ik participeren omdat ik mijn eigen problemen
wil oplossen of vind ik het niet erg (of zelfs belangrijk) om namens andere buurtbewoners te
spreken?’ De beslissingen die uit de afwegingen van zowel de corporate actors als de bewoners
voortkomen hebben op allerlei manieren invloed op de mate van verticale cohesie. Te denken valt
aan het aantal contacten, de frequentie waarmee contact plaatsvindt, de mate waarin zij dezelfde
opvattingen hebben over het betreffende probleem, de bereidheid om concessies te doen, etcetera.
In hoofdstuk 5 zal worden bekeken in hoeverre het vraagstuk van representativiteit een rol speelt
bij de totstandkoming, ontwikkeling, dan wel afbrokkeling van verticale cohesie.
Melkers en Thomas (1998) constateren dat er in de internationale literatuur veel aandacht
wordt besteed aan de relaties tussen burgers en corporate actors, met name in onderzoek op het
gebied van public administration. Ook in Nederland zijn deze relaties veelvuldig onderzocht.
In veel van dit soort studies worden de doelstellingen geëvalueerd die gerelateerd zijn aan het
verkleinen van de ‘kloof tussen burger en bestuur’ (De Kruijff 2003b; Hazeu et al. 2005; VROMRaad 2002). Deze kloof manifesteert zich volgens Kalk en Derynck (2002) bijvoorbeeld in
een dalende opkomst bij lokale verkiezingen. Volgens Govier (1998) is dat onder andere te
wijten aan wantrouwen en onverschilligheid van burgers. Anderen menen dat het beeld dat
burgers en bestuurders elkaar niet weten te vinden allang niet meer klopt (Duyvendak 2002)
en dat er wel degelijk sprake is van tweerichtingsverkeer tussen burgers, bestuur en corporate
actors. Afgaande op de ideeën van Van der Heijden (2005) en Blanc en Beaumont (2005) kan
geconcludeerd worden dat empowerment van bewoners een belangrijk beleidsinstrument is om
bewoners en corporate actors nader tot elkaar te brengen. Fagotto en Fung (2006, pp.642-643)
wijzen erop dat bewoners met name terughoudend zijn wanneer het gaat om contact met “highranking officials”. Dat komt omdat bewoners denken dat deze corporate actors vooral politiek
handelen en niet erg open staan voor citizen engagement. De auteurs onderstrepen het belang
van het bewustmakingsproces bij bewoners: “when they constructed positive relationships,
residents found it quite useful to have a ‘contact’ officer whom they could call upon to resolve
obstacles during plan implementation”. Bewoners zijn er volgens hen zelfs trots op dat zij mogen
meebeslissen en moeten dus vooral inzien dat zij zelf iets kunnen doen om zoveel mogelijk als
gelijkwaardige partner van de professionele partijen te worden behandeld. Een manier om dit
bewustmakingsproces waar Fagotto en Fung (2006) over spreken, te faciliteren, is door beleid
meer af te stemmen op de buurt of de wijk. Zoals we in paragraaf 2.2.1 reeds aangaven, heeft
deze gebiedsgerichte werkwijze de laatste jaren aan betekenis gewonnen (Van Brunschot et al.
2002). Deze aanpak vergroot niet alleen de betrokkenheid van bewoners, maar zorgt er ook voor
dat bewoners beter in staat zijn om hun wensen en behoeften kenbaar te maken (Fortuin &
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Ouwehand 2003, WRR 2005). Te denken valt aan contacten tussen bewoners en een wijkmanager
of een wijkbeheerteam (WBT)7.
Eerder in deze paragraaf werd al duidelijk dat het belang van sociale cohesie vooral duidelijk
wordt wanneer deze afneemt of zelfs verdwijnt. Deze opvatting geldt zeker voor de verticale
cohesie: een sterke verticale cohesie komt de tevredenheid van bewoners over de resultaten van
het gevoerde overheidsbeleid vaak ten goede, maar wanneer er slechts een beperkte mate van
cohesie of zelfs helemaal geen cohesie is tussen de betreffende bestuurders en de bewoners van
het gebied waarop het gevoerde beleid betrekking heeft kan dit een proces van vernieuwing of
herstructurering ernstig vertragen of soms zelfs helemaal stilleggen. Anderzijds kan het hebben
van een ‘gemeenschappelijke vijand’ ook leiden tot een sterkere mate van verbondenheid onder
de bewoners (De Boer & Duyvendak 2000; De Hart 2002; Ministerie van Sociale Zaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu 2001; RMO 2000; Schuyt 1997; WRR 2005). Met andere
woorden: een zwakke verticale cohesie kan goed samengaan met een sterke horizontale cohesie.
In hoofdstuk 6 en 7 komen we uitgebreid terug op de relatie tussen corporate actors en
buurtbewoners, respectievelijk met betrekking tot de participatie van bewoners en tot de sociale
cohesie in de buurt.
Institutionele cohesie en ‘strong leaders’
In de buurt zijn allerlei corporate actors werkzaam. Op institutioneel niveau hebben deze actoren
een bepaalde mate van binding met elkaar, net zoals de bewoners dat hebben. Dit derde
type cohesie wordt in het onderzoek institutionele cohesie genoemd. Institutionele cohesie
behelst de cohesie tussen corporate actors die werkzaam zijn bij organisaties en instellingen,
bijvoorbeeld de buurtbeheerder, de welzijnswerker en de wijkmanager. Deze actoren zijn, in
termen van Blokland-Potters (1998), representanten van respectievelijk woningcorporaties,
welzijnsorganisaties of gemeenten.
Institutionele cohesie is te vergelijken met de term ‘beleidsnetwerken’ uit de bestuurskundige
literatuur. Klijn en Teisman (2003, p.1) omschrijven deze beleidsnetwerken als “changing patterns
of social relationships between interdependent actors which take shape around policy problems
and/or clusters of resources and that are formed, maintained and changed by an ecology of
games”. Hulst (2000) onderscheidt drie kenmerken van beleidsnetwerken die alle min of meer
terug te vinden zijn in de definitie van Klijn en Teisman (2003): (1) een formele structuur, (2)
machts- en afhankelijkheidsrelaties en (3) culturele regels.
De formele structuur betreft “regels die van buitenaf aan het netwerk worden opgelegd en
die niet door de deelnemers te manipuleren zijn” (pp.28-29). Door deze regels zijn de corporate
actors weliswaar beperkt in hun handelen, maar tegelijkertijd weten zij hierdoor wat zij kunnen
verwachten en hoe zij zelf kunnen, mogen of moeten handelen. Het tweede kenmerk, macht, is
niet alleen het vermogen om het handelen van anderen te beperken (Teisman 1992), bijvoorbeeld
in conflictsituaties, maar is ook de capaciteit om de handelingsruimte van anderen te verruimen
(Klijn 1996), bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies. Doordat de corporate actors
verschillende machtsposities hebben ontstaan er afhankelijkheidsrelaties (interdependenties)
in het beleidsproces. Culturele regels, tenslotte, komen niet voort uit expliciete besluitvorming,
zoals formele regels, maar zij ontstaan door herhaalde interactie tussen dezelfde actoren.
Culturele regels hebben geen formeel karakter, maar zijn vaak ongearticuleerd. Coleman (1990,
p.327) noemt dit de “effective constitution of a group, organization, or social system”. Volgens
hem is deze “far broader than the written document and includes the unwritten norms and rules,
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as well as the written ones”. De culturele regels houden volgens Hulst (2000, p.35) op te bestaan
wanneer actoren ze niet meer als zodanig erkennen. Personele wisselingen vormen daardoor een
bedreiging voor de culturele regels.
Culturele regels geven corporate actors de mogelijkheid om zich tot zogeheten ‘strong leaders’8
te ontwikkelen (zie bijvoorbeeld Judd 2000; Nadler & Tushman 1990). Een corporate actor kan
de leiding over het beleidsproces zelf naar zich toetrekken, maar veel vaker wordt hij of zij door
andere actoren aangewezen (Gruber & Trickett 1987). Leiderschap wordt door Hartley en Allison
(2000, p.36) omschreven als een concept dat betrekking heeft op personen, posities en processen.
De persoonsbenadering vestigt de nadruk op “skills, abilities, personality, styles and behaviours”,
de positionele benadering ziet leiderschap vooral als het bekleden van een formele positie en de
procesbenadering, tenslotte, beschouwt leiderschap als “a set of processes or dynamics occuring
among and between individuals, groups and organizations”, waarbij het gaat om “motivating and
influencing people, and shaping and achieving outcomes” (zie ook Laverack 2001). Samenvattend
kunnen strong leaders dus worden omschreven als corporate actors die de capaciteit hebben om
sturing te geven aan beleidsprocessen en om belangrijke beslissingen te nemen en/of te forceren.
Met betrekking tot bewoners gaat het volgens Fagotto en Fung (2006, p.642) om “individual
officials’ propensity to cooperatie with neighborhood residents and their organizations”. Vaak
beschouwen de andere deelnemers een dergelijke vorm van leiderschap als vanzelfsprekend,
omdat beleidsprocessen zonder een dergelijke leider vaak in desorganisatie uitmonden (Gruber
& Trickett 1987).
In dit onderzoek zijn de formele structuur, machts- en afhankelijkheidsrelaties en
culturele regels onderdeel van ‘de beleidscontext’, waarbinnen stedelijke beleidsprocessen zich
manifesteren. Deze beleidscontext behelst het geheel van factoren, processen en ontwikkelingen
waarop de corporate actors geen directe invloed uitoefenen, zoals globalisering, segregatie,
individualisering en vergrijzing (Van den Berg et al. 2002). Deze ontwikkelingen hebben echter
wel invloed op wat er in een buurt, wijk, stad of regio gebeurt en dus ook op de institutionele
cohesie. Het oplossen van problemen met bijvoorbeeld segregatie en vergrijzing vergt een
samenwerking tussen verschillende partijen in de buurt. De complexiteit van de te nemen
beslissingen, alsmede het aantal actoren dat hiermee gepaard gaat, kan van invloed zijn op de
cohesie tussen de corporate actors. Voor de horizontale cohesie is de beleidscontext veel minder
van belang. Hamilton et al. (2004) wijzen erop dat het voor bewoners niet zoveel uitmaakt op
welk schaalniveau de beleidscontext zich manifesteert. Volgens hen is het voor bewoners vooral
belangrijk dat hun eventuele problemen worden opgelost en zal het ze verder weinig uitmaken
wie daar uiteindelijk voor zorgt en welke formele regels en structuren daaraan vooraf gaan. Er is
uiteraard wel een relatie tussen de beleidscontext en de horizontale cohesie, maar deze verloopt
indirect, namelijk via institutionele en verticale cohesie.
De kenmerken van de beleidscontext en de eventuele aanwezigheid van strong leaders hebben
invloed op de manier waarop er wordt samengewerkt (de beleidsprocessen) en daarmee op de
mate van institutionele cohesie tussen de corporate actors. De ervaringen die de corporate actors
tijdens hun samenwerking met andere actoren opdoen, kunnen bovendien van invloed zijn op
toekomstige samenwerkingsverbanden.
Corporate actors komen, zoals Klijn en Teisman (2003) aangeven, veelal in contact met elkaar
omdat zij zich bezig houden met een thema of project. De samenwerking die zij daarbij aangaan
kan voortkomen uit een bepaalde mate van cohesie met andere actoren, bijvoorbeeld omdat zij
elkaar al kennen van eerdere samenwerking. Een gezamenlijk behaald succes kan de onderlinge
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Figuur 2.1 Verschillende typen cohesie
cohesie dan versterken. Met de eerder genoemde “changing patterns of social relationships”
kunnen Klijn en Teisman (2003, p.1) echter ook bedoelen dat de cohesie tussen de verschillende
actoren juist afneemt. Actoren kunnen zelfs lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Dit
kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer zij het niet eens kunnen worden over de uitvoering of de
financiering van een plan. Beleidsprocessen kunnen dus ook een negatieve invloed hebben op de
institutionele cohesie. Ook hier zal in hoofdstuk 5 aandacht aan worden besteed.
De onderlinge samenhang van de verschillende typen cohesie
In dit onderzoek is institutionele cohesie vooral van belang vanuit het oogpunt van de horizontale
cohesie, de cohesie tussen de bewoners van een buurt. Verticale cohesie vormt daarbij als het
ware de brug tussen institutionele cohesie en horizontale cohesie (zie figuur 2.1). Het is daarom
belangrijk om zowel institutionele cohesie als verticale cohesie in beeld te brengen, alvorens de
horizontale cohesie te kunnen analyseren. De verticale pijl suggereert dat het om de cohesie
tussen twee groepen gaat, namelijk de corporate actors (zie de volgende subparagraaf ) aan de ene
kant en de bewoners aan de andere kant. Het kan echter ook gaan om de cohesie tussen één
bewoner en één corporate actor, die tussen één bewoner en een groep corporate actors of die tussen
één corporate actor en een groep bewoners. Om te bepalen of er sprake is van cohesie kijken we
dus niet naar het aantal actoren, maar naar de groep waartoe de betreffende actor behoort.
De invloed van institutionele en verticale cohesie kan zowel positief als negatief zijn. Een
sterke verticale cohesie tussen een corporate actor en een bewoner zou er bijvoorbeeld toe
kunnen leiden dat bewoners andere buurtbewoners enthousiast maken om actief te worden en
dientengevolge ook een sterkere horizontale cohesie ontwikkelen met die bewoners. Een sterke
cohesie tussen institutionele actoren kan de verticale cohesie versterken, maar kan deze ook
schaden, bijvoorbeeld wanneer bewoners hun vertrouwen in de corporate actors verliezen. Deze
lijn kan worden doorgetrokken naar de horizontale cohesie in de buurt: volgens de WRR (2005)
is vertrouwen een belangrijke voorwaarde voor bewoners om zich voor hun buurt in te zetten.
Een gebrek aan vertrouwen en daarmee een lagere participatie kan de kansen op contacten met
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andere bewoners verkleinen. Institutionele cohesie heeft daarmee indirect ook invloed op de
horizontale cohesie in wijken en buurten.
In hoofdstuk 5 zal aandacht worden besteed aan de manier waarop stedelijke beleidsprocessen
de versterking dan wel afbrokkeling van de institutionele cohesie zouden kunnen beïnvloeden. In
datzelfde hoofdstuk gaan we in op de mogelijke invloed van institutionele cohesie op de mate
van verticale cohesie. In hoofdstuk 6 en 7 zal vervolgens worden ingegaan op de invloed van
verticale cohesie op respectievelijk bewonersparticipatie en horizontale cohesie.

2.5

Conceptueel model

2.5.1

Schematische weergave: conceptueel model

In dit hoofdstuk hebben we op basis van de theorie de verwachting uitgesproken dat stedelijke
beleidsprocessen invloed hebben op de horizontale cohesie in buurten. Een belangrijke rol lijkt
daarbij weggelegd voor bewonersparticipatie. Tevens hebben we aangegeven dat institutionele
en verticale cohesie daarbij waarschijnlijk van (groot) belang zijn. In deze paragraaf lichten we
de relaties tussen de vijf gebruikte begrippen (stedelijke beleidsprocessen, horizontale, verticale
en institutionele cohesie en bewonersparticipatie) nog eens toe en visualiseren we deze aan de
hand van een conceptueel model. Figuur 2.2 is een schematische weergave van de relaties tussen
stedelijke beleidsprocessen, bewonersparticipatie en de drie typen sociale cohesie.
2.5.2

Beleidscontext en beleidsprocessen

De relaties tussen de begrippen maken alle deel uit van een specifieke beleidscontext
(zie figuur 2.2). Immers, maatschappelijke ontwikkelingen als globalisering, segregatie,
individualisering en vergrijzing (zie Van den Berg et al. 2002) hebben, veelal indirect, hun
weerslag op beleidsprocessen op buurtniveau, ofwel de manier waarop corporate actors invulling
geven aan beleid. Segregatie van inkomensgroepen heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat er een
concentratie van kansarme huishoudens is ontstaan, waardoor onder andere het draagvlak voor
winkelvoorzieningen is afgenomen. Deze ontwikkeling is in Nieuw-Hoograven, Bouwlust en
Stedelijke beleidsprocessen

Beleidscontext

Sociale cohesie
Institutionele cohesie

Bewonersparticipatie

Horizontale cohesie

Persoons- en
huishoudenskenmerken
7197

Verticale cohesie

Figuur 2.2 Conceptueel model voor het onderzoek
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Liendert duidelijk zichtbaar: veel kleine buurtwinkelcentra verpauperen of worden gesloopt,
terwijl tegelijkertijd grotere centra worden aangewezen voor vernieuwing en/of uitbreiding. De
corporate actors die in deze buurten werkzaam zijn, zullen in hun beleid rekening moeten houden
met dergelijke ontwikkelingen.
Omdat we vooral geïnteresseerd zijn in de horizontale cohesie, de cohesie tussen de bewoners
van de drie onderzoekswijken, is het niet zo relevant om uitvoerig op deze beleidscontext in
te gaan. Een bewoner wil vooral weten wat een professional voor hem of haar kan betekenen
(Hamilton et al. 2004) en hoeft niet te weten of dit nu komt doordat de corporate actor dit bij
wet verplicht is, dat hier maatschappelijke ontwikkelingen aan ten grondslag liggen, of dat
dit een eigen initiatief betreft nadat de corporate actor een probleem heeft gesignaleerd. Voor
het onderzoek volstaat daarom de constatering dat alle actoren die iets met de buurt van doen
hebben, dus ook de bewoners zelf, altijd binnen een beleidscontext handelen (zie figuur 2.2).
Het handelen van corporate actors kan tot uiting komen in allerlei kenmerken van
stedelijke beleidsprocessen (urban governance), zoals het streven naar integrale samenwerking
en partnerships, een gebiedsgerichte en thematische aanpak van problemen en een focus op
empowerment van bewoners (zowel individueel als collectief ) (Andersen & Van Kempen 2003).
Bij dit handelen kunnen individuele kenmerken van de corporate actors een rol spelen, zoals
leiderschap ( Judd 2000; Nadler & Tushman 1990) en het vervullen van meerdere functies tegelijk.
Al deze kenmerken van governance duiden we aan met de term ‘stedelijke beleidsprocessen’.
De invloed van stedelijke beleidsprocessen op institutionele en verticale cohesie
Stedelijke beleidsprocessen zijn naar verwachting niet direct van invloed op horizontale cohesie,
de cohesie tussen de buurtbewoners onderling. Het is aannemelijker dat deze invloed verloopt
via andere reeds genoemde typen cohesie. In eerste instantie is dat via institutionele cohesie,
ofwel de cohesie tussen de corporate actors die bij de totstandkoming en/of uitvoering van het
beleid betrokken zijn, zoals wijkmanagers, medewerkers van woningcorporaties, welzijnswerkers
en wijkagenten. Het feit dat corporate actors zakelijke samenwerkingsverbanden met elkaar
aangaan en onderhouden maakt overigens nog geen institutionele cohesie. Er hoeft geen sociale
binding tussen hen te bestaan, of sprake te zijn van gemeenschappelijke normen en waarden.
Men zoekt elkaar in eerste instantie vaak op omdat men elkaar nodig heeft. Naast institutionele
cohesie, heeft ook verticale cohesie, ofwel de cohesie tussen bewoners en corporate actors, naar
verwachting invloed op de horizontale cohesie in buurten.
Zowel bij institutionele cohesie als bij verticale cohesie kan sprake zijn van bedoelde en
onbedoelde effecten. Een bedoeld effect is bijvoorbeeld dat corporate actors heel bewust een
sterkere binding met bewoners proberen te ontwikkelen, om zo de onderlinge contacten tussen
bewoners te kunnen bevorderen. Van een onbedoeld effect is bijvoorbeeld sprake wanneer de
corporate actors naar buiten toe zo’n sterke onderlinge verbondenheid uitstralen dat bewoners
elkaar opzoeken om een tegengeluid te kunnen geven.
Bovenstaande leidt tot de eerste onderzoeksvraag. Deze luidt:
1.
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Welke factoren beïnvloeden de sociale cohesie volgens de corporate actors die in vroegnaoorlogse stadswijken in Nederland werkzaam zijn en in hoeverre spelen stedelijke
beleidsprocessen daarbij een rol?

Zoals we in paragraaf 1.3 aangaven, maken de professionals doorgaans geen deel uit van de
sociale netwerken van bewoners. Bij het beantwoorden van deze vraag richten we ons daarom op
de invloed van beleidsprocessen op institutionele cohesie en verticale cohesie. We onderscheiden
de volgende twee deelvragen:
1a. Welke factoren beïnvloeden de institutionele cohesie volgens de corporate actors die in
vroeg-naoorlogse stadswijken in Nederland werkzaam zijn en in hoeverre spelen stedelijke
beleidsprocessen daarbij een rol?
1b. Welke factoren beïnvloeden de verticale cohesie volgens de corporate actors die in vroegnaoorlogse stadswijken in Nederland werkzaam zijn en in hoeverre spelen stedelijke
beleidsprocessen daarbij een rol?
In hoofdstuk 5 zullen we aan de hand van kwalitatieve gegevens onderzoeken of er inderdaad
sprake is van cohesie tussen de corporate actors (institutionele cohesie) en welke factoren bepalen
wanneer we van een sterke en wanneer we van een zwakke cohesie spreken. Tevens onderzoeken
we in dat hoofdstuk welke factoren van invloed zijn op de verticale cohesie (de cohesie tussen
corporate actors en de bewoners). De invloed van beleidsprocessen en andere factoren op de
horizontale cohesie komt later aan bod (zie paragraaf 2.5.5).
De invloed van stedelijke beleidsprocessen en verticale cohesie op bewonersparticipatie
Beleidsprocessen hebben naar verwachting niet alleen invloed op de institutionele en verticale
cohesie in vroeg-naoorlogse wijken, maar zullen ook effect hebben op bewonersparticipatie. Ook
hier is sprake van een ‘getrapte’ invloedssfeer: beleidsprocessen beïnvloeden de institutionele
cohesie en de verticale cohesie en die vorm van cohesie is vervolgens weer van invloed op de
participatie van bewoners. Kennis speelt hierbij naar verwachting een belangrijke rol. Is het
bijvoorbeeld belangrijk voor bewoners dat zij de corporate actors persoonlijk kennen? En maakt
het uit of zij veel bewoners kennen die regelmatig in de buurt participeren? Ook vertrouwen
kan invloed hebben op participatie. Leidt onvoldoende vertrouwen in de lokale politiek er
bijvoorbeeld toe dat bewoners zich organiseren om een tegenbeweging in te zetten en het tij te
keren? Deze vragen leiden tot de tweede onderzoeksvraag:
2. Welke factoren beïnvloeden bewonersparticipatie in vroeg-naoorlogse stadswijken in
Nederland en in hoeverre spelen stedelijke beleidsprocessen daarbij een rol?
We maken daarbij onderscheid tussen het perspectief van de corporate actors en dat van de
bewoners van de onderzochte wijken:
2a. Welke factoren beïnvloeden bewonersparticipatie volgens de corporate actors die in vroegnaoorlogse stadswijken in Nederland werkzaam zijn en in hoeverre spelen stedelijke
beleidsprocessen daarbij een rol?
2b. In hoeverre wordt de participatie van bewoners van vroeg-naoorlogse stadswijken in
Nederland verklaard door verticale cohesie, persoons- en huishoudenskenmerken en welke
andere factoren spelen daarbij een rol?
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In hoofdstuk 6 gaan we allereerst in op de vraag welke factoren er volgens de corporate actors
nu toe bijdragen dat bewoners wel of niet participeren, waarna we vervolgens met behulp van
kwantitatieve gegevens bepalen welke factoren bewonersparticipatie beïnvloeden. We maken
daarbij onderscheid tussen formele en informele vormen van participatie. Dit onderscheid valt
min of meer samen met de vraag wie de initiatiefnemer is. Wanneer de initiatieven tot participatie
van de corporate actors afkomstig zijn, spreken we van top-down participatie en wanneer deze van
de bewoners afkomstig zijn spreken we van bottom-up participatie. Voor formele participatie
geldt in het algemeen dat corporate actors bepalen of en in welke mate bewoners mogen
meepraten over plannen voor hun buurt. Bij informele participatie ligt het initiatief veel meer
bij de bewoners. In sommige gevallen kunnen dergelijke initiatieven ook weer van invloed zijn
op de beleidsprocessen. In paragraaf 2.3 werd gesteld dat bewoners immers zelf ook meer invloed
kunnen afdwingen. Door te participeren kunnen zij invloed uitoefenen op beleidsprocessen.
Echter, omdat de bewoners in dit onderzoek centraal staan, en met name de onderlinge cohesie
tussen die bewoners, zijn wij alleen geïnteresseerd in de vraag op welke manier participatie de
horizontale cohesie beïnvloedt en zullen we derhalve geen aandacht besteden aan de mogelijke
invloed van participatie op beleidsprocessen. Volstaan kan worden met de constatering dat de
relatie tussen bewonersparticipatie en beleidsprocessen wederkerig kan zijn.
2.5.5

De invloed van bewonersparticipatie op horizontale cohesie

Uit de literatuur spreekt de verwachting dat participatie een positief effect heeft op de
horizontale cohesie (zie paragraaf 2.3.3), maar er zijn ook onderzoekers die beweren dat sociale
cohesie juist het participatiegedrag bevordert, bijvoorbeeld Gerson et al. (1977), Henning en
Lieberg (1996), Sharp (1984), Van Vught et al. (2003) en Woolever (1992). In de meeste studies
overheerst echter de eerstgenoemde relatie. Ook wij richten ons op de invloed van participatie
op horizontale cohesie.
Participatie kan het aantal bekende buurtbewoners of corporate actors in een persoonlijk
sociaal netwerk doen toenemen, bijvoorbeeld door de contacten die worden gelegd of het
vertrouwen dat al dan niet wordt versterkt. Het kan formele vormen van participatie betreffen,
zoals lidmaatschap van een wijkraad of het doorgeven van een klacht aan de woningcorporatie,
maar het kan ook gaan om minder formele vormen, zoals het bezoeken van een wijkfestival of
het verbeteren van de buurt met behulp van een buurtbudget.
De derde onderzoeksvraag tracht meer inzicht in bovengenoemde relatie te bieden en luidt:
3. Welke factoren beïnvloeden de sociale cohesie tussen de bewoners van vroeg-naoorlogse
stadswijken in Nederland en in hoeverre spelen bewonersparticipatie en stedelijke
beleidsprocessen daarbij een rol?
Met sociale cohesie bedoelen we in dit geval horizontale cohesie. De invloed van beleidsprocessen
op institutionele en verticale cohesie is reeds aan de orde gesteld bij onderzoeksvraag 1 (paragraaf
2.5.3). Horizontale cohesie heeft te maken met sociale interactie en sociale netwerken tussen
buurtbewoners. Corporate actors maken, een enkele uitzondering daargelaten, geen deel uit van
deze sociale netwerken en kunnen derhalve weinig uitspraken doen over de mogelijke invloed
van bewonersparticipatie. De derde onderzoeksvraag zal daarom alleen vanuit het perspectief
van de bewoners zelf worden beantwoord met behulp van kwantitatieve gegevens. In hoofdstuk
7 besteden we aandacht aan deze onderzoeksvraag.
60

2.5.6

De invloed van persoons- en huishoudenskenmerken

Tot slot kijken we naar de invloed van persoons- en huishoudenskenmerken op zowel horizontale
cohesie als bewonersparticipatie. In de literatuur over bewonersparticipatie wordt ruimschoots
aandacht besteed aan de verklarende kenmerken van bewoners, zoals leeftijd, etniciteit, inkomen
en opleidingsniveau, terwijl de invloed van de beleidsprocessen nauwelijks aan bod komt. Om
te kunnen bepalen wat de toegevoegde waarde van deze beleidsprocessen is op sociale cohesie,
moet daarom gecontroleerd worden voor de invloed van persoons- en huishoudenskenmerken.

Noten
1

2

3
4

5

6
7

8

Verzaal (2002) brengt onder andere de Zuid-Amerikaanse bevrijdingsfilosofie van Paolo Freire (1970), de
opkomst van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging van de jaren vijftig en zestig (Kieffer 1984; Rappaport
1981) en de opkomst van de Amerikaanse vrouwenbeweging van de jaren zestig ( Jacobs 2001) in verband met
het begrip empowerment.
Sommige problemen zijn wijkoverstijgend, terwijl andere zich juist op een lager schaalniveau manifesteren.
Daarom wordt naast de term ‘wijkgericht werken’ ook de term ‘gebiedsgerichte aanpak’ gehanteerd, waarbij
het betreffende gebied in grootte kan verschillen van bijvoorbeeld een portiek tot een hele stad of zelfs een
stedelijke regio.
Een ‘informele helper’ is volgens de onderzoekers een persoon in je sociale netwerk, op wie je een beroep kunt
doen wanneer je hulp nodig hebt.
Hoewel informele hulp niet precies hetzelfde is als solidariteit, vertonen beide begrippen wel veel
overeenkomsten. Daarom wordt informele hulp in dit onderzoek ook als onderdeel van sociale cohesie
beschouwd.
Hazeu et al. (2005, p.302) houden er bijvoorbeeld een minder algemene benadering op na. Zij scharen veel
activiteiten die te maken hebben met sociale contacten, zoals bijvoorbeeld elkaar groeten en het meevieren
van elkaars feestdagen, onder participatie en niet onder interactie. Het organiseren van activiteiten in de buurt
en het proberen bewoners te betrekken bij activiteiten is volgens hen een vorm van interactie en niet van
participatie.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de leden van de groep dit zelf niet als nadelig hoeven te ervaren. Het
idee dat sociale fragmentatie iets negatiefs en onwenselijks is, is voornamelijk afkomstig van beleidsmakers.
In een WBT participeren zowel bewoners als vertegenwoordigers van onder andere de gemeente,
woningcorporaties en welzijnsorganisaties. Deze groep, die deels uit vrijwilligers en deels uit toegewezen
personen bestaat, bespreekt allerlei onderwerpen die op wijkniveau spelen en vormt daarmee een soort
voorpost van de gemeente.
Sommige onderzoekers gebruiken hiervoor ook wel de term ‘souls of fire’, zie bijvoorbeeld Meyer (2000) en
Stjenberg & Philips (1993).
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3

Opzet en uitvoering van het onderzoek

3.1

Inleiding

Het onderzoek is uitgevoerd in drie verschillende vroeg-naoorlogse stadswijken: NieuwHoograven in Utrecht, Bouwlust in Den Haag en Liendert in Amersfoort. Het onderzoek
is opgebouwd uit een kwalitatief deel en een kwantitatief deel. Het kwalitatieve deel van het
onderzoek bestaat uit interviews met professionals. Deze interviews dienen om inzicht te
verkrijgen in de beleidscontext waarbinnen de stedelijke beleidsprocessen plaatsvonden. Het
kwantitatieve deel van het onderzoek bestaat uit een enquête onder de bewoners van de drie
gekozen wijken. Deze vragenlijst verschaft veel informatie over de invloed van de onderzochte
beleidsprocessen op de institutionele, verticale en horizontale cohesie in de drie wijken. Tevens
biedt deze enquête inzicht in het participatiegedrag van de bewoners.
In de volgende paragraaf zal de selectie van de onderzoeksgebieden worden toegelicht.
In paragraaf 3.3 wordt aangegeven op welke manier de data zijn verzameld. Paragraaf 3.4
geeft een overzicht van de respons, non-respons en weigeringsredenen. In de laatste paragraaf
wordt bekeken in hoeverre de steekproef als representatief voor de totale populatie van de drie
onderzochte wijken mag worden beschouwd.

3.2

Selectie van de onderzoeksgebieden

Om inzicht te verkrijgen in de samenhang tussen stedelijke beleidsprocessen, sociale cohesie en
bewonersparticipatie, alsmede in de beleidscontext waarbinnen het beleid is uitgevoerd, is ervoor
gekozen om zowel de interviews als de enquêtes in drie verschillende wijken uit te voeren, elk in
een andere stad. Daarbij zijn de volgende vier criteria gehanteerd:
1. De wijken moeten vroeg-naoorlogs zijn;
2. De wijken moeten een vergelijkbare bevolkingssamenstelling hebben;
3. In de wijken moeten problemen zijn die stedelijke vernieuwing noodzakelijk maken;
4. In de wijken moeten, als gevolg van die problemen, stedelijke vernieuwingsprocessen (gaan)
plaatsvinden.
De geselecteerde wijken zijn: Nieuw-Hoograven in Utrecht, Bouwlust in Den Haag en
Liendert in Amersfoort. De drie wijken vertonen veel overeenkomsten die relevant zouden
kunnen zijn bij het verklaren van cohesie en participatie: ze zijn alle gebouwd in de naoorlogse
wederopbouwperiode. Het zijn ruim opgezette wijken met veel openbaar groen. De
woningvoorraad bestaat voornamelijk uit portiekflats en behoort voor een aanzienlijk deel tot
de sociale huursector. Tevens kennen alle wijken problemen als verpaupering, criminaliteit en
vandalisme (zie paragraaf 1.1). Ook de bevolkingssamenstelling van de drie wijken is vergelijkbaar:
de grootste groepen bewoners zijn ouderen, starters en etnische minderheden.
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In de drie wijken gebeurt momenteel veel in het kader van stedelijke vernieuwing of zal de
komende tijd veel gaan gebeuren. In Nieuw-Hoograven is het centrale deel van de wijk onlangs
voor een belangrijk deel gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen en winkels. Het
gecompliceerde proces rond het ‘Hart van Hoograven’ heeft wisselende reacties losgemaakt
bij de bewoners van de wijk. Bouwlust wordt gekenmerkt door grootschalige sloopplannen en
onzekerheid onder de bewoners. De komende jaren gaan in die wijk vele flats op de schop en
moeten veel bewoners die al vanaf het begin in de wijk wonen noodgedwongen verhuizen. In
Liendert, tenslotte, zijn eveneens ingrepen gedaan in zowel de woningvoorraad als de openbare
ruimte, zij het op een iets kleinere schaal dan in de andere twee wijken. In deze wijk is een
leefbaarheidsdiscussie ontstaan die vervolgens is ingezet om de stedelijke vernieuwingsplannen,
in samenspraak met de bewoners, zo goed mogelijk op de wijk af te stemmen. Al deze ingrepen
zijn naar verwachting van invloed op de sociale samenhang in de wijken en op de mate waarin
bewoners participeren in de buurt.
De wijken hebben elk hun eigen beleidscontext en verschillen daarmee in de manier waarop
cohesie en participatie kunnen worden beïnvloed. Immers, “different levels of civic engagement
across communities” kunnen het gevolg zijn van “cross-sectional differences in the institutional
structure” (Irwin et al. (1999, p.2226). Den Haag kent bijvoorbeeld een sterk gedecentraliseerde
werkwijze, terwijl Amersfoort een veel centraler stadsbestuur heeft. Utrecht houdt in dit opzicht
het midden. Dit verschil heeft mogelijk invloed op de mate van cohesie en participatie.
Een tweede belangrijk verschil tussen de wijken is de fase waarin de herstructurering zich
ten tijde van het onderzoek bevond. In Bouwlust was de grootscheepse herstructurering reeds in
volle gang, terwijl de vernieuwingsslag in Liendert zich nog in de voorbereidingsfase bevond. In
Nieuw-Hoograven waren delen van de wijk reeds geherstructureerd. Uit de literatuur is gebleken
dat ongewenste ontwikkelingen die tot veel weerstand van bewoners leiden een stimulerende
werking kunnen hebben op de onderlinge sociale contacten van de bewoners (het idee van de
gemeenschappelijke vijand, zie paragraaf 2.4.6). Omdat deze ongewenste ontwikkelingen vaak
zichtbaar worden in latere fasen van beleidsprocessen, wanneer de plannen tot uitvoering worden
gebracht, mag verwacht worden dat de verschillen tussen de wijken wat betreft het stadium van
herstructurering invloed heeft op de sociale samenhang in de wijk.

3.3

Onderzoeksmethoden en dataverzameling

In dit onderzoek zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. De
kwalitatieve gegevens zijn afkomstig van interviews met een groot aantal corporate actors en de
kwantitatieve gegevens zijn verkregen uit een enquête die is gehouden onder de bewoners van
de drie onderzoekswijken. Voorafgaand is een gedetailleerde analyse gemaakt van de relevante
wetenschappelijke literatuur en is uitgebreid aandacht besteed aan secundaire bronnen, zoals
nota’s, websites en brochures.
In de eerste fase van het onderzoek is een inventarisatie gemaakt van wetenschappelijke
literatuur en secundaire bronnen. De literatuur vormt de basis voor de probleemstelling en
onderzoeksvragen (hoofdstuk 1) en het bijbehorend theoretische kader (hoofdstuk 2). De
secundaire bronnen, zoals websites, folders, brochures, posters, advertenties, wijkkranten, maar
ook beleidsdocumenten en nota’s geven een indruk van de ideeën en houdingen die de corporate
actors hebben ten aanzien van bewonersparticipatie en sociale cohesie. In een enkel geval zijn ook
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ideeën van bewoners geanalyseerd, bijvoorbeeld in de vorm van reacties op een wijkwebsite. De
feitelijke informatie van deze bronnen komt terug in de wijkbeschrijvingen (hoofdstuk 4), terwijl
de betekenis van deze bronnen voor de bewoners en de corporate actors in de daaropvolgende
empirische hoofdstukken te vinden is (de hoofdstukken 5 t/m 7).
In het kwalitatieve deel van het onderzoek, de tweede fase van het onderzoek, zijn in elk
van de drie onderzoekswijken gesprekken gevoerd met een groot aantal professionals1. De
methode van interviews werd verkozen boven andere mogelijke methoden, zoals een enquête
of een groepsgesprek, omdat individuele gesprekken veel ruimte boden om dieper in te gaan op
een aantal situaties. Daarnaast was deze methode vanwege de individuele bevraging het meest
geschikt om gevoelige vragen te stellen (zie bijvoorbeeld Lofland & Lofland 1971).
De rondgang langs de corporate actors leverde waardevolle informatie op voor het
beantwoorden van de eerste twee deelvragen (de invloed van stedelijke beleidsprocessen op
respectievelijk de sociale cohesie en de participatie van bewoners). De semi-gestructureerde
interviews maakten het daarnaast mogelijk om een zeer volledig beeld te schetsen
van de beleidscontext van de drie gekozen gemeenten en wijken. Door de individuele
bevragingsmethode spraken de geïnterviewden vaak openhartig over elkaar, waardoor onder
andere de machtsverhoudingen tussen de verschillende actoren duidelijk naar voren kwamen.
Tevens bood de één-op-één bevraging de corporate actors de gelegenheid om duidelijk te
maken in hoeverre zij bij hun dagelijkse werkzaamheden gehoor gaven aan de beroepsmatige
doelstellingen die hun leidinggevenden hadden met betrekking tot bewonersparticipatie en
sociale cohesie. Tot slot waren de interviews zeer belangrijk om de sociale interactie tussen de
verschillende corporate actors goed in beeld te kunnen brengen.
De tweede motivatie voor interviews was dat op basis van de verkregen informatie zeer
nauwkeurig kon worden bepaald welke cases interessant zouden zijn voor het onderzoek.
Bovendien kon aan de hand van de informatie die de professionals verschaften worden bepaald
welke vragen wel en niet in de bewonersenquête zouden moeten worden gesteld. Zo konden
de problemen in de drie gekozen wijken helder in beeld worden gebracht (zie: Swanborn 1996,
p.32).
De gesprekken met corporate actors waren semi-gestructureerde interviews en duurden
gemiddeld anderhalf uur. Naast een aantal vaste vragen2 dat aan elke respondent werd voorgelegd,
was er voldoende ruimte voor de eigen inbreng van de geïnterviewden. De functies van deze
sleutelinformanten liepen uiteen van wijkmanager, stadsdeelraadvoorzitter, voorzitter van de
raadscommissie en accountmanager tot leden van de wijkraad, lokale ondernemers, medewerkers
van woningcorporaties en welzijnswerkers. In totaal zijn 50 sleutelinformanten geïnterviewd:
zestien in Utrecht, vijftien in Den Haag en negentien in Amersfoort3. De interviews in Utrecht
zijn afgenomen in het najaar van 2003, de interviews in Bouwlust in de winter van 2003-2004 en
de interviews in Liendert in de winter van 2004-2005.
De kwantitatieve onderzoeksfase bestond uit het enquêteren van de bewoners van de drie
onderzoekswijken. Daartoe is in elk van de drie onderzoekswijken een steekproef getrokken.
In september 2006 kregen alle huishoudens die in de steekproef zaten een introductiebrief en
tussen september en december van dat jaar werden ruim 20 enquêteurs ingezet om de enquêtes
persoonlijk af te geven en weer op te halen. De enquêteurs bezochten de wijken op wisselende
tijdstippen, maar vrijwel altijd op doordeweekse dagen aan het eind van de middag en het begin
van de avond. Deze tijdstippen waren gekozen om zoveel mogelijk bewoners thuis te treffen.
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De schriftelijke enquête bevatte vragen over de woning, de woonomgeving, het beleid in de buurt
en de manier waarop bewoners zelf actief (kunnen) zijn in hun buurt. Het overgrote deel van de
vragen was gelijk in de drie wijken, maar enkele vragen, bijvoorbeeld over de kennis over lokale
corporate actors en lokale media, waren specifiek op de betreffende wijk afgestemd. Aan het eind
van de enquête konden de respondenten opmerkingen noteren over zowel de enquête zelf als de
buurt waarin zijn woonden. Van alle respondenten heeft dertien procent gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om iets over de enquête zelf op te merken. Eén op de vijf respondenten heeft de
mogelijkheid benut om meer informatie over de wijk waarin zij woonden te noteren.
De adresbestanden voor de steekproef zijn op twee manieren verkregen: de straten en
huisnummers van Nieuw-Hoograven en Bouwlust zijn verkregen via de betreffende gemeenten.
Voor Amersfoort was dit niet mogelijk omdat de gemeente daartoe geen medewerking wilde
verlenen in verband met de privacy van haar inwoners. De gemeente wilde de enquêtes
wel schriftelijk verspreiden en zelf via een antwoordnummer inzamelen. Daarmee zou de
benaderingsmethode echter ongelijkwaardig zijn ten opzichte van de face-to-face benadering in
Nieuw-Hoograven en Bouwlust. Daarom werd besloten om zelf een adresbestand te maken op
basis van het telefoonboek en het postcodeboek. Een controle in de wijk kon niet voorkomen dat
er in Liendert toch nog een aantal foutieve adressen in de steekproef zat.

Tabel 3.1 Respons, non-respons en weigeringen

Respons
Opgehaalde enquêtes
Niet bruikbare
enquêtes
Bruikbare enquêtes

Nieuw-Hoograven
(36,3 %)

Bouwlust
(29,4 %)

N

N

%

Liendert
(34,2 %)
%

N

Totaal
(100,0 %)
%

N

%

244
3

47,5
0,6

199
4

27,3
0,6

236
9

46,0
1,8

679
16

38,7
0,9

241

46,9

195

26,8

227

44,2

663

37,8

Non-respons
Niet thuis*

114

22,2

288

39,6

115

22,4

517

29,5

Weigeringen
Taalprobleem
Geen tijd
Geen zin
Geen brief**
Ziekte***
Weigeringen totaal

12
33
103
0
8
156

2,3
6,4
20,0
0,0
1,3
30,0

24
36
173
5
3
241

3,3
4,9
23,8
0,7
0,4
33,1

12
26
120
1
3
162

2,3
5,1
23,4
0,2
0,6
31,6

48
95
396
6
14
559

2,7
5,4
22,6
0,3
0,8
31,8

Totaal

514

100,0

728

100,0

513

100,0

1755

100,0

* Dat wil zeggen: de respondent was niet thuis of deed alsof hij/zij niet thuis was.
**	Hoewel het niet aan te tonen is of zij gelijk hadden, weigerden enkele bewoners om mee te werken omdat zij volgens
eigen zeggen de introductiebrief nooit gekregen hadden.
***	Een aantal respondenten had last van dementie, kwam net uit het ziekenhuis of was blind. Hierdoor waren zij niet in staat
de enquête in te vullen.
Bron: Enquête ‘Sociale Cohesie en Bewonersparticipatie in Hoograven, Bouwlust en Liendert’ (2006)

66

3.4

Respons

In totaal werd de enquête door 663 van de 1755 benaderde respondenten ingevuld, wat een
gemiddelde respons van 38 procent opleverde (zie tabel 3.1). Zestien respondenten hadden de
enquête grotendeels ingevuld, maar zijn buiten de steekproef gelaten omdat zij de vragen over de
persoonskenmerken niet hadden ingevuld.
In Nieuw-Hoograven vulde 47 procent van de benaderde huishoudens de enquête in, in
Liendert 44 procent. Het responspercentage van Nieuw-Hoograven komt overeen met de
respons in eerder onderzoek, waarbij eveneens responspercentages van rond de 50 werden
behaald bij schriftelijke enquêtes die persoonlijk werden afgegeven en opgehaald (zie Dekker
2006a; Kleinhans 2005; Van Beckhoven 2006a). In Bouwlust viel de respons wat lager uit.
Daar werd de vragenlijst door 27 procent van de benaderde huishoudens ingevuld. Andere
onderzoekers behaalden in Bouwlust responspercentages van rond de 40 (zie bijvoorbeeld
Dekker 2006a). In Liendert is, voor zover bekend, recentelijk geen onderzoek gedaan waarmee
we de responspercentages kunnen vergelijken.
Het verschil tussen Bouwlust en de andere twee wijken wordt bijna volledig verklaard
door het grote aantal respondenten dat niet thuis was (of deed alsof ): terwijl zowel in
Nieuw-Hoograven als in Liendert 22 procent van de benaderde bewoners niet opendeed, was
in Bouwlust 40 procent van de respondenten niet thuis. Een analyse van de adressen van de
bewoners uit Bouwlust die niet thuis waren leverde weinig aanwijzingen op waarom dit aantal
zoveel hoger lag dan in de andere twee wijken: zowel het vermoeden dat er in sommige straten
of delen van de wijk meer mensen niet thuis waren als het idee dat de werkwijze van de studentassistenten wellicht van invloed zou kunnen zijn, bleek niet te kunnen worden geconcludeerd uit
de gegevens over de niet-thuis adressen. Het grote verschil in ‘niet thuis-adressen’ moet daarmee
worden toegeschreven aan minder meetbare oorzaken. Enkele enquêteurs meldden bijvoorbeeld
dat bij sommige flats de panelen met bellen er volledig uitlagen, waardoor aanbellen niet
mogelijk was. Ook kregen veel enquêteurs in Bouwlust de indruk dat voornamelijk de oudere
bewoners uit angst niet opendeden, hoewel zij wel thuis leken te zijn. Deze mensen zijn als ‘niet
thuis’ in de analyse meegenomen, terwijl ze feitelijk als weigeraars moeten worden gezien.
Bij de adressen waar al wel een enquête was afgegeven, maar vervolgens niemand meer thuis
was, werd door de enquêteurs een antwoordenvelop in de bus gedaan, zodat de bewoners de
enquête alsnog konden opsturen. Een deel van de respondenten gaf hier gehoor aan, maar er
was ook een aantal bewoners dat de enquête niet meer opstuurde. Zowel in Nieuw-Hoograven
als in Liendert stuurden 22 respondenten de enquête uiteindelijk niet meer op (respectievelijk
19,3% en 19,1% van de categorie niet thuis), terwijl in Bouwlust 72 respondenten de enquête
niet retourneerden (25% van alle niet thuis adressen). Opvallend was dat onder de weigeraars
een aantal respondenten was dat zelf om een antwoordenvelop had gevraagd. Volgens eigen
zeggen waren zij vrijwel nooit thuis, maar wilden ze toch graag aan het onderzoek meedoen. De
huishoudens waar de enquêteurs na maximaal zes bezoeken nog steeds niemand thuis troffen,
kregen een tweede brief met daarbij een enquête en een antwoordenvelop, zodat ze deze direct
en kosteloos konden terugsturen. Met deze ‘veegactie’ zijn in Nieuw-Hoograven zeventien
enquêtes binnengehaald (7,0% van het totaal), in Bouwlust zijn er 26 enquêtes teruggekomen
(13,1% van de totale respons) en in Liendert werden op deze manier nog dertien vragenlijsten
binnengehaald (5,5% van alle teruggestuurde enquêtes).
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In Liendert bleek ondanks een uitvoerige controle van het adressenbestand, toch een aantal
foutieve adressen in de steekproef te zitten (garageboxen, niet-bestaande huisnummers, en
dergelijke). Daarom werd besloten om nog een aanvullende steekproef te trekken, zodat de wijk
qua aantal binnengehaalde enquêtes gelijk zou komen met Nieuw-Hoograven. Om de respons
met 30 enquêtes te verhogen van 210 naar 240 zijn er op basis van een verwacht responspercentage
van 50 en in afwachting van een aantal schriftelijk benaderde huishoudens, nog 50 extra adressen
getrokken. Hiervan kwamen er uiteindelijk 20 terug. Om in Bouwlust op een gelijk aantal uit te
komen moest een grotere tweede steekproef worden getrokken. Daar werden 194 nieuwe adressen
getrokken, waarvan 64 enquêtes konden worden binnengehaald. Tot slot werden alle ‘niet-thuis’adressen van de tweede steekproef in Liendert en Bouwlust schriftelijk benaderd. Een klein deel
van de respondenten gaf hier gehoor aan (acht in Bouwlust en twee in Liendert, respectievelijk
12,5% en 11,8% van de benaderde adressen). Omdat alle respondenten die na zes bezoeken nog
niet thuis waren aangetroffen schriftelijk benaderd zijn, moet de categorie ‘niet thuis’ uiteindelijk
ook als weigering worden gezien. In tabel 3.1 zijn beide categorieën apart vermeld, omdat een
weigering tegenover een enquêteur aan de deur niet kan worden vergeleken met een weigering
op basis van een brief met bijgevoegde enquête en antwoordenvelop.

3.5

Representativiteit van de steekproef

Om te bepalen of de steekproef als representatief mag worden beschouwd voor de totale
populatie in de buurt, zijn de belangrijkste kenmerken van de respondenten (n) vergeleken
met de verdeling onder de totale populatie (N) van de drie onderzoeksgebieden (zie tabel
3.2)4. De tabel bevat achtereenvolgens persoonskenmerken (geslacht, leeftijd en etniciteit),
huishoudenskenmerken (huishoudenssamenstelling) en buurtkenmerken (eigendomssituatie
van de woningen, uitgedrukt in het percentage koopwoningen, en woningtype, uitgedrukt in het
percentage eengezinswoningen).
Het aantal vrouwen is enigszins oververtegenwoordigd. Deze verdeling zou voor een deel
verklaard kunnen worden doordat mannen meer participeren op de arbeidsmarkt dan vrouwen,
waardoor er in geval onder het werkende deel van de respondenten een kleinere kans was om
mannen thuis te treffen.
Wanneer de gegevens over de leeftijd van de respondenten met de werkelijke populaties
worden vergeleken, valt op dat de groep 35-64-jarigen heel duidelijk is oververtegenwoordigd in
Bouwlust, maar niet of nauwelijks in Liendert en Nieuw-Hoograven. Deze groep bewoners heeft
de startersfase op de woningmarkt achter zich gelaten en toont daardoor wellicht meer interesse
in wat er in de buurt speelt dan bewoners die net aan hun woningcarrière zijn begonnen. Dit
zou de bereidheid om mee te werken aan een enquête kunnen verhogen. Dit zou ook verklaren
waarom de groep 20-34-jarigen in Bouwlust en Liendert is ondervertegenwoordigd. De
ondervertegenwoordiging van de bewoners van middelbare leeftijd in Nieuw-Hoograven heeft
deels te maken met het feit dat de gemeente Utrecht geen onderscheid maakt tussen de groep tot
34 jaar en de groep van 35 tot 64 jaar. Hierdoor is het niet duidelijk of de oververtegenwoordiging
van 65-plussers ‘ten koste gaat’ van de groep tot 34 jaar of van de groep van 35 tot 64 jaar. De
categorie 65-plussers wordt gekenmerkt door het feit dat zij niet (meer) werken5, waardoor
zij een grotere kans hebben om thuis te zijn op het moment van enquêteren. Mede hierdoor
is deze groep in alle wijken (licht) oververtegenwoordigd. Dit is enigszins opvallend, omdat de
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Tabel 3.2 Kenmerken van de respondent (in %) in de steekproef (N) en in de werkelijke populatie
(n)
Nieuw-Hoograven

Bouwlust

Liendert

n

N

+/-

n

N

+/-

n

N

+/-

Geslacht
Man
Vrouw

41,9
58,1

48,2
51,8

-6,3
+6,3

40,0
60,0

48,4
51,6

-8,4
+8,4

46,3
53,7

49,0
51,0

-2,7
+2,7

Leeftijd*
20-34 jaar
35-64 jaar
65 jaar en ouder

77,0
23,0

82,7
17,3

-5,7
+5,7

22,6
54,8
22,6

31,1
48,8
20,1

-7,5
+6,0
+2,5

31,4
44,4
24,2

35,2
43,4
21,9

-3,8
+1,0
+2,3

Etniciteit**
Nederlands
Turks
Marokkaans
Antilliaans/Surinaams
Overig

79,8
1,3
12,6
4,2
2,1

55,5
4,5
19,5

+24,3
-3,2
-6,9

21,5

-15,2

68,1
11,0
6,8
6,8
7,3

45,6
13,0
8,8
12,8
18,4

+22,5
-2,0
-2,0
-6,0
-11,1

86,7
4,4
3,1
1,8
4,0

55,0
13,9
8,9
4,7
4,2

+31,7
-9,5
-5,8
-2,9
-0,2

Huishoudenssamenstelling:
Alleenstaand
Eenoudergezin
(Echt)paar zonder kind
(Echt)paar met kind

39,0
6,6
29,5
21,2

47,1
7,9
22,9
22,1

-8,1
-1,3
+6,6
-0,7

35,4
9,7
20,5
32,8

44,9
13,0
22,2
19,9

-9,5
-3,3
-1,7
+12,9

35,7
6,6
33,0
21,6

43,0
10,0
26,0
21,0

-7,3
-3,4
+7,0
+0,6

Buurtkenmerken
Koopwoningen
Eengezinswoningen

19,5
30,3

20,0
28,0

-0,5
+2,3

22,6
20,6

18,0
13,0

+4,6
+7,6

47,6
40,1

34,0
35,3

+13,6
+4,8

De vetgedrukte percentages geven aan welke over- of ondervertegenwoordigingen niet significant zijn (p≥0,05). Wanneer de
steekproefwaarde niet significant verschilt van het aandeel van de totale populatie is deze representatief.
* In Nieuw-Hoograven wordt geen onderscheid gemaakt tussen de groepen 20-34 en 35-64 jaar.
**	De respondenten die zowel Nederlands als iets anders hebben aangekruist, zijn ingedeeld bij de etnische groep die zij
aangaven. Antillianen zijn inclusief Arubanen. Voor Nieuw-Hoograven en Bouwlust zijn de gegevens vergeleken met de
afkomst van de hoofden van huishoudens. Dit geeft een beter beeld dan in Liendert, waarvoor alleen het percentage
allochtonen in de wijk als referentie beschikbaar is. In Nieuw-Hoograven zijn vier categorieën onderscheiden, waardoor
Surinamers, Antillianen en Arubanen in deze tabel onder de categorie ‘overig’ vallen.
Bron: Enquête ‘Sociale Cohesie en Bewonersparticipatie in Hoograven, Bouwlust en Liendert’ (2006); CBS Statline (2007);
Gemeente Amersfoort (2006a); Gemeente Den Haag (2007a) en Gemeente Utrecht (2007b).

bereidheid onder laatstgenoemde groep iets minder leek dan bij de jongere buurtbewoners. De
enquêteurs kregen vaak van de oudere bewoners te horen dat ze niet mee wilden doen omdat
het toch allemaal geen zin meer had. “Een enquête brengt geen verandering voor de bewoners”,
aldus één van de respondenten.
Wat betreft de etnische samenstelling wijken de steekproeven duidelijk af van de populaties.
Dat komt ten eerste omdat de respondenten is gevraagd naar de groep waarmee zij zich het
meest verbonden voelen, waardoor een aantal inwoners dat formeel tot de groep allochtonen
wordt gerekend in de steekproef onder de groep Nederlanders valt. Een tweede verklaring is
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dat met name Turkse en Marokkaanse huishoudens vaak meer gezinsleden tellen, waardoor de
kans dat zij in de steekproef terechtkomen kleiner is dan voor Nederlandse gezinnen. Een derde
oorzaak is dat zo’n 2 à 3 procent van de respondenten weigerde mee te werken vanwege een
taalprobleem. De drie steekproefpopulaties zijn dan ook niet representatief.
De huishoudenssamenstelling verschilt per wijk. In Bouwlust zijn (echt)paren met één of
meer kinderen sterk oververtegenwoordigd (bijna 13 procent), terwijl in Nieuw-Hoograven en
Liendert de (echt)paren zonder kind(eren) juist meer voorkomen onder de respondenten dan in
de werkelijke populatie. De ondervertegenwoordiging van alleenstaanden en eenoudergezinnen
kan wederom te maken hebben met de kans dat iemand aanwezig is. Een gezin heeft een grotere
kans om in de steekproef terecht te komen. Aan de andere kant zou van tweeverdieners zonder
kinderen verwacht kunnen worden dat zij beiden weinig thuis zijn in verband met hun werk. De
reden dat deze groep dan toch ruimschoots vertegenwoordigd is kan te maken hebben met hun
gemiddeld hoge opleidingsniveau en de daarmee gepaard gaande interesse voor het onderzoek:
van de huishoudens die schriftelijk werden benaderd omdat zij niet thuis waren stuurden veel
hoger opgeleide tweeverdieners de enquête terug, veelal voorzien van commentaren waaruit hun
interesse in het onderzoek bleek. “Een zeer goed initiatief en erg uitgebreid en kwantitatief!”, zo
schrijft een bewoner onderaan de enquête.
Het aandeel koopwoningen is in twee van de drie wijken redelijk tot sterk oververtegen
woordigd. In de steekproef van Nieuw-Hoograven zitten net iets minder koopwoningen dan in
werkelijkheid. Net als de steekproef van Bouwlust is deze steekproef op dit punt representatief
voor de werkelijke populatie. In Liendert is het verschil te groot om van representativiteit te
kunnen spreken. De verhouding tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen, tenslotte,
is in de steekproef van Nieuw-Hoograven en Liendert gelijk aan die van de populatie als geheel.
In Bouwlust is het aandeel eengezinswoningen te sterk oververtegenwoordigd om van een
representatieve steekproef te kunnen spreken.
De Chi-kwadraattoets6 wijst uit dat de steekproef redelijk representatief is voor de werkelijke
verdelingen in de drie wijken. Omdat het onderzoek zich richt op de sociale toestand binnen en
tussen groepen is het niet erg dat sommige kenmerken niet representatief zijn voor de wijk als
geheel. Het onderzoek is er immers niet zozeer op gericht om uitspraken over de wijk als geheel
te doen, maar richt zich veel meer op processen en relaties die zich binnen die wijk manifesteren.

Noten
1

2
3
4
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In de volgende hoofdstukken zal met enig regelmaat worden verwezen naar de functies van de professionals
waarmee is gesproken. Wanneer bijvoorbeeld naar de wijkmanager of de wethouder wordt verwezen, gaat het
om de persoon die deze functie op dat moment vervulde. Inmiddels wordt een aantal van deze functies alweer
door anderen vervuld.
Voor een volledig overzicht van de interviewvragen, zie Bijlage II.
Voor een volledig overzicht van de geïnterviewde sleutelinformanten en hun functies, zie Bijlage III.
Voor zover de enquête en de bestaande statistieken daartoe de mogelijkheid boden. Het opleidingsniveau
van de respondent kon bijvoorbeeld niet worden getoetst op representativiteit, omdat dit in elke gemeente
op een andere manier wordt gemeten. Van Bouwlust zijn zelfs helemaal geen gegevens bekend over het
opleidingsniveau. Derhalve kan het opleidingsniveau van de populatie niet worden vergeleken met dat van de
steekproef. De enquête bevatte onvoldoende werklozen om deze groep met de werkelijke populatie te kunnen

5

6

vergelijken. In de steekproef gaat het om respectievelijk 3,3%, 7,0% en 3,1%. In werkelijkheid gaat het om
12,0% (inclusief Bokkenbuurt), 14,8% (Bouwlust/Vrederust 2005) en 11,0%.
Van de bevolking tot 65 jaar is uiteraard ook een deel niet werkzaam. Zowel voor 65-plussers als voor
werklozen en arbeidsongeschikten geldt bovendien dat zij niet automatisch vaker thuis zijn dan werkzame
personen.
Voor een verdeling met twee groepen, bijvoorbeeld geslacht, is gebruikt gemaakt van een Goodness of Fit
toets. Voor een indeling in meerdere groepen zijn de absolute aantallen van de steekproef en de populatie met
elkaar vergeleken met behulp van een Chi-kwadraattoets voor een niet-uniforme verdeling, bijvoorbeeld bij
de verschillende leeftijdsklassen.
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4

De onderzoeksgebieden

4.1

Inleiding

In hoofdstuk 3 zijn de drie onderzoeksgebieden geïntroduceerd: Nieuw-Hoograven in Utrecht,
Bouwlust in Den Haag en Liendert in Amersfoort. In dit hoofdstuk wordt een korte historische
schets van deze drie gebieden gemaakt, gevolgd door de belangrijkste fysieke en sociaaldemografische kenmerken van deze wijken. Voor een uitgebreid overzicht van kenmerken van
vroeg-naoorlogse wijken, zie bijvoorbeeld Murie et al. (2003), Ouwehand (2002); Turkington et
al. (2004), Van Beckhoven en Van Kempen (2005). De problemen die in deze en andere studies
worden genoemd, zoals criminaliteit, vandalisme, verwaarlozing van de openbare ruimte en een
dalend voorzieningenniveau (zie paragraaf 1.1.1) doen zich in alle drie wijken voor. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met een vergelijkend overzicht van de belangrijkste kenmerken van de drie
wijken.

4.2

Nieuw-Hoograven, Utrecht

4.2.1

Geschiedenis

Nieuw-Hoograven was de eerste uitbreidingswijk van de stad Utrecht. De buurt maakt
deel uit van de wijk Utrecht-Zuid, waartoe ook Lunetten, Oud-Hoograven, Tolsteeg en de
Bokkenbuurt behoren (zie figuur 4.1). Tot 1954 maakte Oud-Hoograven, dat voor een groot deel
uit vooroorlogse, relatief kleine eengezinswoningen bestaat, deel uit van de vroegere gemeente
Jutphaas. In dat jaar werd Hoograven door de stad Utrecht geannexeerd om het door de Tweede
Wereldoorlog ontstane woningtekort tegen te gaan en werd begonnen met de bouw van NieuwHoograven. De buurt heeft zich ontwikkeld in de tijdgeest van de jaren vijftig en zestig en wordt
gekenmerkt door veel portiekflats van vier etages, veel openbaar groen en een rustige uitstraling
(Gemeente Utrecht 2003).
4.2.2

De fysieke structuur van Nieuw-Hoograven

Het stratenpatroon van Nieuw-Hoograven contrasteert sterk met de vooroorlogse woonstructuur
met voornamelijk eengezinswoningen, langgerekte straten en privé-tuinen in Oud-Hoograven
(in totaal 1850 woningen). Meer dan tweederde van de woningvoorraad in de nieuwe buurt
bestond uit gestapelde meergezinswoningen, waardoor de buurt een ‘gestempeld’ karakter kreeg.
Deze stempels, onder andere door architect Rietveld ontworpen, hadden een zekere beslotenheid.
Iedere wooneenheid had een semi-publieke tuin en er was veel openbaar water en groen
aanwezig (Gemeente Utrecht 2006). Het groene karakter van de wijk is volgens de bewoners
nog steeds één van de belangrijkste kwaliteiten van Nieuw-Hoograven (Van Beckhoven & Van
Kempen 2005). De voor die tijd ruim opgezette flatwoningen, met gemiddeld vier kamers, waren
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Figuur 4.1 Ligging van Nieuw-Hoograven in Utrecht
zeer aantrekkelijk voor huishoudens die te kampen hadden met het woningtekort, met name
jonge, autochtone gezinnen (Bolt & Torrance 2005; Van Kempen 1999).
Het meest zuidelijke deel van Nieuw-Hoograven had een andere opzet: door de zachte veengrond
was de bouw van portiekflats niet mogelijk. Daarom zijn hier vooral kleine eengezinswoningen
gebouwd (Hortulanus 1995; Projectgroep Hoograven/Tolsteeg 1990). Aanvankelijk was 87
procent van de woningen in handen van woningcorporaties. Momenteel is dit nog ongeveer 80
procent (Gemeente Utrecht 2007b).
De winkelvoorzieningen werden geconcentreerd rond ’t Goylaan in het zuiden en aan het
Smaragdplein in het noorden. Met de aanwezigheid van een buurtcentrum, een bibliotheek en
een postkantoor kende dat plein ook een sociale functie. Scholen en andere buurtcentra werden
verspreid over de hele buurt (Gemeente Utrecht 2006; Houben 1984). Tevens werden er ook
enkele kleinere winkelcentra gerealiseerd. In de jaren tachtig kwamen deze buurtwinkelcentra in
de problemen, vooral als gevolg van de instroom van huishoudens met een lager inkomen. Het
draagvlak voor winkelvoorzieningen nam daardoor af. Daarnaast hadden vooral de winkels rond
’t Goylaan last van een groeiende onaantrekkelijkheid1 (zie bijvoorbeeld: Utrechts Nieuwsblad
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2004). De vierbaansweg die de winkelstraat doorkruist heeft bovendien geleid tot gevaarlijke
verkeerssituaties, geluidsoverlast en luchtvervuiling (Aalbers et al. 2003).
In de afgelopen vier decennia is de fysieke structuur van Nieuw-Hoograven niet erg
veranderd. Er is sprake van een duidelijk overwicht van flats en van woningen in de sociale
huursector. Een woontechnische veroudering heeft ertoe geleid dat buurten als NieuwHoograven de laatste tijd veel minder goed bekend staan (Haighton 2004; Venderbosch 2000)
de kamers worden nu vaak te klein bevonden, centrale verwarming ontbreekt meestal, de
woningen zijn slecht geïsoleerd en de flats hebben geen lift, wat vooral een probleem is voor de
groeiende groep ouderen. Enkele jaren geleden kwam de buurt negatief in het nieuws omdat
veel balkons op instorten bleken te staan (Feije 2003; Utrechts Nieuwsblad 2003a). Ondanks de
afgenomen populariteit van de woningen komt er in Nieuw-Hoograven niet veel leegstand voor.
Dit kan voor een belangrijk deel worden verklaard door de druk op de Utrechtse woningmarkt,
voornamelijk op de sociale huurwoningvoorraad. Complexen die genomineerd zijn voor
sloop worden gevuld met tijdelijke huurders, waaronder veel studenten. Dit zijn de zogeheten
‘plankwoningen’ (Venderbosch 2000).
Het aantal woningen is redelijk constant te noemen. Tussen 1996 en 1997 nam de
woningvoorraad toe naar ongeveer 2.800 woningen door de bouw van bijna 400 nieuwe
woningen. In de periode na 2001 zijn enkele honderden woningen gesloopt en liep het aantal
weer terug tot ongeveer 2.500 (Gemeente Utrecht 2007b). Het aantal huishoudens bedroeg
ongeveer 3.100 in 1998. Sinds 2002 schommelt dit aantal rond de 2.800 (Gemeente Utrecht
2007b).
4.2.3

Sociaal-demografische kenmerken

Nieuw-Hoograven is sinds de jaren negentig een doorgangswijk geworden. Mensen die het zich
konden veroorloven gingen op zoek naar een woning elders en er kwam ook een toenemend
aantal ouderen te overlijden. De leegkomende woningen werden bewoond door allochtone
gezinnen en kleine huishoudens van zowel Nederlandse als allochtone afkomst. Met name de
kleine gezinnen beschouwen de huidige woning vaak als een springplank, in afwachting van een
betere woonsituatie. Het aandeel huishoudens dat te kennen heeft gegeven binnen twee jaar
zeker te willen verhuizen ligt dan ook ver boven het stedelijk gemiddelde (22,4% t.o.v. 14,7%;
Gemeente Utrecht 2007b)2.
Sinds de jaren zestig, is er voor wat betreft de huishoudenssamenstelling wel het een
en ander veranderd in Nieuw-Hoograven. Het aantal alleenstaanden is toegenomen en het
aantal huishoudens met kinderen is afgenomen. Nieuw-Hoograven laat tevens een proces van
vergrijzing zien. Het betreft vooral mensen die al een lange tijd geleden in de wijk zijn komen
wonen en daar oud zijn geworden.
Het aantal allochtonen in de wijk is de laatste jaren licht gestegen (van 52,8% in 1996 naar
56,2% in 2006; Gemeente Utrecht 2007b) en vertoont gelijke tred met de stijging van Utrecht als
geheel. Minder dan de helft van de bevolking is Nederlands. Van de niet-Nederlanders wordt
het overgrote deel gevormd door de Marokkanen, op afstand gevolgd door bewoners van Turkse
afkomst.
In tabel 4.1 is de ontwikkeling van de gemiddelde huishoudensinkomens en het percentage lage
inkomens weergegeven. Hoewel de inkomens in Nieuw-Hoograven duidelijk zijn gestegen, ligt
het gemiddelde huishoudensinkomen nog altijd ver onder het stedelijke gemiddelde (Gemeente
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Tabel 4.1 Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden en percentage lage inkomens in
Nieuw-Hoograven
Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden

Percentage lage inkomens*

Jaar

Nieuw-Hoograven

Utrecht

Jaar

Nieuw-Hoograven

Utrecht

1996
1998
2000
2002
+/-

€ 17.500
€ 18.500
€ 21.600
€ 25.100
+ 34,4%

€ 20.100
€ 22.000
€ 24.200
€ 28.500
+ 41,8%

1995
1997
1999
2001
2003
2004
2005
+/-

47,0
49,0
51,0
45,0
41,0
42,0
42,0
- 5,0%

43,0
41,0
39,0
38,0
39,0
38,0
38,0
- 5,0%

*	Het CBS hanteert de volgende definitie van lage inkomens: Het aantal inkomensontvangers met 52 weken inkomen dat
in het voorgaande jaar een besteedbaar inkomen had dat lager was dan of gelijk was aan het 40-procentpunt van de
landelijke inkomensverdeling.
Bron: Gemeente Utrecht (2007b); CBS Statline (2007

Utrecht 2004). Procentueel gezien blijft de ontwikkeling enigszins achter ten opzichte van de
trend in Utrecht als geheel. De daling van het percentage lage inkomens vertoont wel gelijke
tred met die van het stedelijke gemiddelde. Het percentage lage inkomens in Nieuw-Hoograven
ligt nog altijd boven het stedelijke gemiddelde.
In tabel 4.2 zijn de belangrijkste indicatoren voor de woonomgeving weergegeven. Deze
laten een wisselend beeld zien: het algemene buurtoordeel is de laatste jaren, net als in de stad
Utrecht als geheel, iets gestegen. Het cijfer voor de sociale cohesie is echter gedaald, terwijl het
in de stad als geheel zeer licht is gestegen.
Het rapportcijfer voor de woonomgeving is de laatste jaren voldoende, maar lijkt iets meer
te variëren dan de andere indicatoren. Het percentage bewoners dat zich niet gehecht voelt aan
de buurt is tussen 2000 en 2004 aanzienlijk gedaald. Dit positieve beeld wordt opvallend genoeg
niet weerspiegeld in het percentage bewoners dat zich niet thuis voelt in de buurt, want dat is in
dezelfde periode juist licht gestegen. Het percentage bewoners dat vindt dat zij in een onprettige
puurt wonen is weer wel gedaald en hetzelfde geldt voor het percentage bewoners met negatieve
toekomstverwachtingen.

4.3

Bouwlust, Den Haag

4.3.1

Geschiedenis

Bouwlust dankt haar naam aan een boerderij met dezelfde naam, die in dit gebied stond
(Ouwehand & Davis 2004). De wijk maakt deel uit van de vroeg-naoorlogse stadsuitbreiding
Den Haag Zuidwest, waartoe in 1949 de opzet werd gegeven door architect W.M. Dudok.
Naast de door hem ontworpen wijken Moerwijk en Morgenstond omvat dit gebied verder ook
de parallel aan Bouwlust gelegen wijk Vrederust. Dudok hechtte veel waarde aan licht, lucht
en ruimte en koos daarom voor een rechthoekig wegenstelsel, een sterke functiescheiding en
brede groenstroken. Het door de tuinstadgedachte geïnspireerde gebied zou in zijn ogen dienen
als buffer tussen de stad en het omliggende plattelandsgebied (Gemeente Den Haag 2001).
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Tabel 4.2 Kenmerken van de sociale woonomgeving

Algemeen buurtoordeel
Rapportcijfer voor sociale
cohesie
Rapportcijfer woonomgeving
% niet gehecht aan de buurt
% vaak last van omwonenden
% onprettige buurt
% voelt zich niet thuis in de
buurt
% negatieve
toekomstverwachtingen

Nieuw-Hoograven/Bokkenbuurt

Utrecht

2000

2002

2004

2000

2002

2004

5,7
5,4

6,0
5,3

6,3
5,1

7,0
5,6

6,9
5,6

7,4
5,8

6,3
45,5
14,7
22,8
23,3

6,6
36,9
8,2
20,0
20,2

6,2
36,0
14,4
17,1
24,7

7,1
29,3
8,1
16,5
9,4

7,1
27,9
7,1
15,4
9,0

6,7
29,8
11,1
14,3
8,8

30,8

16,7

21,6

22,4

20,9

22,0

Bron: Gemeente Utrecht (2007b)

Gemeentearchitect Van den Broek ontwierp voor Bouwlust een meer gevarieerde bouw met open
verkavelingen. Hoewel hij deze wijk ontwierp binnen de door Dudok bepaalde hoofdstructuur,
koos Van den Broek ervoor om de bebouwing niet altijd recht op de wegen- en andere structuren
te bouwen. Dat leidde tot een minder intieme en meer open structuur dan die van de andere
wijken in Zuidwest (Bolt & Torrance 2005). In 1956 werden de eerste woningen opgeleverd en
in 1960 was de bouw van Bouwlust afgerond (Gemeente Den Haag 1998; Ouwehand & Davis
2004).
4.3.2

Fysieke structuur van Bouwlust

Bouwlust telt ruim 15.000 inwoners en 7.000 woningen. Het stadsdeel telt, verspreid over
33.000 woningen, zo’n 62.000 inwoners. Het rechthoekig wegenstelsel verdeelt de wijk in
zes buurten: De Venen, De Oorden, De Raden, De Zijden, De Steden en De Zichten. In de
gemeentestatistieken worden de zes buurten vaak gereduceerd tot twee buurtcombinaties (zie
figuur 4.2). Het patroon van stempelverkavelingen is typerend voor Bouwlust (Agricola et al.
2002).
In eerste instantie werden zes buurtwinkelcentra gebouwd. Al snel bleek echter dat op
sommige locaties te weinig draagvlak was. Het centraal gelegen winkelcentrum De Stede
bleek een aantrekkingskracht op bewoners uit de hele wijk te hebben. Dit winkelcentrum
wordt de komende jaren opgeknapt (zie Gemeente Den Haag 2007b). Voor een aantal kleinere
buurtwinkelcentra in Bouwlust betekende de opkomst van de auto het definitieve einde (Agricola
et al. 2002). De winkelcentra die overbleven kwamen in de jaren tachtig van de vorige eeuw in de
problemen door de daling van het aantal inwoners en door een daling van de koopkracht in de
wijk.
De sociaal-maatschappelijke voorzieningen, zoals scholen en sportverenigingen, werden
ondergebracht in de langgerekte strook tussen Bouwlust en Vrederust. Het openbaar vervoer van
en naar Bouwlust is goed georganiseerd. Langs de oost-westradialen lopen twee tramlijnen en in
de noord-zuidrichting rijden diverse buslijnen.
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Figuur 4.2 Ligging van Bouwlust in Den Haag
Zowel het aantal huishoudens als het aantal woningen is de laatste jaren licht toegenomen
(Gemeente Den Haag 2007a). Het aantal huishoudens is tussen 1998 en 2006 gestegen van iets
onder tot, respectievelijk, iets boven de 4.000 in De Venen, De Oorden en De Raden en van iets
onder de 3.500 tot iets boven de 3.500 in De Zijden, De Steden en De Zichten. Ten opzichte van
1998 is er procentueel een iets snellere toename in de eerste drie buurten dan in de laatste drie.
Het aantal woningen in Bouwlust is sinds 2003 nagenoeg constant en kende ook in de periode
daarvoor nauwelijks veranderingen. In De Venen, De Oorden en De Raden staan ongeveer 3.700
woningen en in De Zijden, De Steden en De Zichten zijn dat er ongeveer 3.300 (Gemeente
Den Haag 2007a).
4.3.3

Sociaal-demografische kenmerken

In de beginjaren werd Bouwlust gedomineerd door jonge, Nederlandse gezinnen (Van Asseldonk
& Linssen 2002), waaronder veel ambtenaren en andere bewoners uit de middenklasse. Nog
steeds heeft de wijk het hoogste aandeel jonge inwoners binnen Den Haag Zuidwest (Gemeente
Den Haag 2001). De relatief iets grotere woningen zijn debet aan dit verschil ten opzichte van
de andere wijken. Tegelijkertijd kent Bouwlust ook een groot aandeel ouderen. De vergrijzing
onder de autochtonen die er vanaf het begin wonen is daarvoor de belangrijkste oorzaak (Bolt &
Torrance 2005). De afgelopen decennia heeft Bouwlust, net als veel andere Haagse wijken grote
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Tabel 4.3 Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden en percentage lage inkomens in
Bouwlust

1994
1996
1998
2000
2002
2003
2004
+/-

Venen/Oorden/Raden

Zijden/Steden/Zichten

Gemeente Den Haag

Huishoudensinkomen

% Lage
inkomens

Huishoudensinkomen

% Lage
inkomens

Huishoudensinkomen

% Lage
inkomens

€ 7.419
€ 7.533
€ 7.714
€ 8.400
€ 9.800
€ 9.200
€ 9.200
+ 24,0%

56,7
62,3
54,5
67,6
34,8
71,2
69,0
+ 12,3%

€ 8.735
€ 9.098
€ 9.529
€ 10.700
€ 12.100
€ 11.200
€ 11.100
+ 27,0%

50,9
50,9
44,4
55,5
49,3
57,1
57,1
+ 6,2%

€ 8.871
€ 9.529
€ 10.346
€ 11.500
€ 13.400
€ 12.500
€ 12.400
+ 40,0%

51,7
52,6
51,8
51,5
49,5
50,6
50,0
- 1,7%

* Zie tabel 4.1 voor de definitie
Bron: Gemeente Den Haag (2007a).

veranderingen in de bevolkingssamenstelling ondergaan. Veel van de oorspronkelijke bewoners
zijn verhuisd of overleden en het aantal allochtone inwoners bedraagt momenteel al bijna 60
procent (Gemeente Den Haag 2007a).
Het inkomensniveau van zowel De Venen, De Oorden en De Raden als De Zijden, De
Steden en De Zichten ligt nog steeds onder het stedelijke gemiddelde (zie tabel 4.3). Hoewel
de gemiddelde huishoudensinkomens in Bouwlust tussen 1994 en 2004 zijn gestegen, bleven
zij beduidend achter bij het stedelijke gemiddelde. Bovendien stegen zij minder snel dan het
stedelijke gemiddelde.
Uit tabel 4.3 blijkt verder dat de buurten De Venen, De Oorden en De Raden ruim tien
procent meer lage inkomens hebben dan De Zijden, De Steden en De Zichten, terwijl dit
verschil in 1994 nog vijf procent bedroeg. Ten opzichte van het stedelijk gemiddelde laten beide
delen van de wijk een negatieve ontwikkeling zien: in Den Haag is het percentage lage inkomens
afgenomen, terwijl het in zowel De Venen, De Oorden en De Raden als in De Zijden, De
Steden en De Zichten is toegenomen.
Ook qua percentage hoge inkomens (niet in de tabel opgenomen) laten de drie
laatstgenoemde buurten een iets beter beeld zien: in 2004 bedroeg het percentage in de drie
noordelijke buurten vijf en in de zuidelijke elf. Het stadsgemiddelde was zestien procent
(Gemeente Den Haag 2007a).
Voor Den Haag zijn helaas geen cijfers bekend over het buurtoordeel van bewoners, zoals
dat in Utrecht en Amersfoort wel terugkomt in de jaarlijkse buurtmonitors.

4.4

Liendert, Amersfoort

4.4.1

Geschiedenis

Liendert ligt centraal in de stad, dicht tegen het stadscentrum aan. De wijk dankt haar naam
aan een vroeg-18e eeuwse boerderij ‘Liender’, die later ‘Liendert’ ging heten (Wijkbeheer
Liendert-Rustenburg 2005). Liendert is gebouwd tussen 1960 en 1970 en maakt deel uit van de
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Figuur 4.3 Ligging van Liendert in Amersfoort
Noordoostelijke stadsuitbreiding van Amersfoort, waartoe ook de wijken Kruiskamp, Koppel
en Randenbroek (alle gebouwd in de jaren vijftig en zestig), alsmede Schuilenburg (1960-1970)
kunnen worden gerekend.
4.4.2

Fysieke kenmerken

De wijk Liendert kent een hoog percentage meergezinswoningen (65%) en bestaat overwegend
uit portiekflats en galerijwoningen in de huursector. Daarmee verschilt het nauwelijks van
Nieuw-Hoograven en Bouwlust. Opvallend is dat er ook een aanzienlijk aandeel koopwoningen
staat (29%). In totaal telt Liendert ongeveer 3.300 woningen. Dit aantal is al jaren nagenoeg
constant (Gemeente Amersfoort 2007c).
Qua voorzieningen verschilt Liendert enigszins van de andere twee wijken. Het centraal
gelegen doch kleinschalige buurtwinkelcentrum De Wiekslag bestaat slechts uit drie winkels:
een cafetaria, een drogisterij en een supermarkt. De nabijheid van een groter winkelcentrum
in het nabijgelegen Kruiskamp/Koppel heeft hier ongetwijfeld aan bijgedragen. Tegenover de
winkelstrip is de Stichting Welzijn Amersfoort (SWA) gevestigd. Dit gebouw doet onder andere
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Tabel 4.4 Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen en percentage lage inkomens in Liendert
Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen

Percentage lage inkomens*

Jaar

Liendert

Amersfoort

Jaar

Liendert

Amersfoort

1996
1998
2000
2002
+/-

€ 20.397
€ 21.192
€ 22.900
€ 27.000
+ 32,4%

€ 22.916
€ 25.003
€ 27.200
€ 31.900
+ 39,2%

1997
1999
2001
2003
2005
+/-

39,0
41,0
41,0
41,0
40,0
+1,0

36,0
36,0
35,0
35,0
35,0
-1,0

* Zie tabel 4.1 voor de definitie
Bron: CBS Statline (2007); Gemeente Amersfoort (2000, 2001, 2003, 2006a)

dienst als ontmoetingscentrum en als uitvalsbasis voor een aantal opbouwwerkers. Daarmee
vervult dit gebied een belangrijke sociale functie voor Liendert. Elders in de wijk zijn nog twee
kleinschalige winkelstrips met onder andere een kapperszaak, een snackbar en café.
Op de begane grond van een aantal galerijflats aan de oostkant van de wijk hebben de
bergingen plaatsgemaakt voor kleinschalige zakelijke dienstverlening en andere praktijken
zoals een hondentrimsalon. In de wijk zijn verder nog een zwembad alsmede een aantal
onderwijsinstellingen gevestigd. Sommige van deze voorzieningen hebben een wijkoverstijgende
functie. Liendert wordt van het aangrenzende Rustenburg gescheiden door een waterwingebied
dat tevens dienst doet als recreatiegebied.
De wegenstructuur verdeelt de wijk in een aantal kleinere buurten (zie figuur 4.3; Gemeente
Amersfoort 2004b), waaronder Zwaluwenstraat (beter bekend als ‘Liendert Zuid’) en De
Horsten. De wijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer: de stadsbus doet zowel Liendert
als Rustenburg vier keer per uur aan en een voetgangerstunnel verbindt de wijk met het
nabijgelegen station Amersfoort Schothorst. Met de auto is de wijk uitstekend bereikbaar vanaf
de verschillende uitvalswegen en de nabijgelegen snelweg A28.
4.4.3

Sociaal-demografische kenmerken

Liendert telt ongeveer 7.500 inwoners. Opvallend is het hoge aandeel allochtonen, wanneer
dat wordt vergeleken met het stedelijk gemiddelde (45% ten opzichte van 20%; Gemeente
Amersfoort 2007b). Terwijl de Amersfoortse bevolking naar verwachting zal toenemen van
137.000 inwoners in 2006 naar 158.000 inwoners in 2016, zal het inwonertal van Liendert met
enkele honderden inwoners teruglopen (Gemeente Amersfoort 2007b).
Ondanks een lichte afname van het aantal huishoudens van bijna 3.700 in 2000 naar
ongeveer 3.550 in 2006, is het inwonertal in diezelfde periode nagenoeg stabiel gebleven (iets
meer dan 3.300; Gemeente Amersfoort, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004a, 2005a, 2006a). Ook de
vergrijzing in Liendert heeft weinig invloed op het inwonertal. Een stijging van het aandeel
allochtone huishoudens is hiervoor de belangrijkste oorzaak, gegeven het feit dat allochtonen
gemiddeld grotere gezinnen hebben dan autochtonen (Gemeente Amersfoort 2004b).
Een ander opvallend verschil met het stedelijke gemiddelde is het percentage werklozen:
bijna twaalf procent in Liendert, vergeleken met zeven procent in de stad als geheel (cijfers voor
2004). Het aandeel hoger opgeleiden (HBO/WO) ligt met 23 procent een stuk lager dan het
stedelijke gemiddelde, dat 34 procent bedraagt (cijfers voor 2004).
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Tabel 4.5 Percentage allochtonen per wijk
Jaar

1995
1997
1999
2001
2003*
2005
+/-

Nieuw-Hoograven

40
39
46
43
43
55
+15

Bouwlust

Liendert

Zijden, Steden Zichten

Venen, Oorden, Raden

14
17
28
34
38
53
+39

27
29
42
48
51
65
+38

18
19
28
31
34
44
+26

* De gegevens van 2003 betreffen allen Niet-Westerse allochtonen.
Een allochtoon is volgens CBS Statline (2007) een “persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren”.
Bron: CBS Statline (2007)

Het gemiddeld besteedbare huishoudensinkomen, tenslotte, bedraagt ongeveer 84 procent van
het stedelijke gemiddelde (zie tabel 4.4). De inkomens zijn tussen 1996 en 2002 procentueel
gezien iets minder gestegen dan het stedelijke gemiddelde. Het percentage lage inkomens in
Liendert is sinds 1997 licht gestegen, maar is in 2005 ook weer licht afgenomen. Voor de stad
Amersfoort is dit percentage tussen 1997 en 2005 eveneens licht afgenomen (CBS Statline 2007).

4.5

De belangrijkste kenmerken van de onderzoekswijken vergeleken

De wijkbeschrijvingen maken duidelijk dat de onderzoekswijken veel overeenkomsten vertonen,
bijvoorbeeld wat betreft hun bouwperiode. Zowel op fysiek als sociaal-demografisch gebied
zijn er ook enkele duidelijke verschillen te constateren tussen Nieuw-Hoograven, Bouwlust en
Liendert.
Ten eerste valt op het percentage allochtonen in de drie wijken onevenredig is toegenomen
in de laatste tien jaar. Tabel 4.5 laat zien dat het percentage allochtonen in Bouwlust sinds 1995
veel sneller is toegenomen dan dat van Nieuw-Hoograven en Liendert. Vooral in De Zijden,
De Steden en De Zichten is sprake van een grote toename. Sinds 1999 kennen De Venen, De
Oorden en De Raden het hoogste percentage allochtonen van de drie onderzochte wijken. In
tien jaar tijd is dit percentage van 27 naar 65 gestegen. In het andere deel van Bouwlust, De
Zijden, De Steden en De Zichten ligt het percentage wat lager, maar de toename is in dit gebied
nog sneller verlopen. In Liendert is het percentage allochtonen wat minder snel toegenomen,
maar ook hier betreft het meer dan een verdubbeling (van 18% naar 44%). In Nieuw-Hoograven,
dat aanvankelijk het hoogste percentage allochtonen kende, is er slechts een lichte toename te
constateren. In 1997 en 2001 was er zelfs sprake van een lichte daling. Wat betreft de etnische
compositie van de drie wijken (niet in de tabel) zijn er ook enkele verschillen te constateren:
daar waar in Nieuw-Hoograven vooral veel allochtonen van Marokkaanse afkomst wonen, zijn
in Liendert de Turkse immigranten iets meer vertegenwoordigd en kent Bouwlust een relatief
groot aandeel Surinamers en Antillianen alsmede overige niet-Westerse allochtonen (CBS
Statline 2007).
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Tabel 4.6 Kenmerken van Nieuw-Hoograven, Bouwlust en Liendert
Kenmerk

NieuwHoograven

Bouwlust

Liendert

Fysieke kenmerken
Bouwperiode
Aantal woningen*
Aandeel meergezinswoningen (2006; in %)**
Aandeel koopwoningen (2006; in %)
Gemiddelde woningbezetting***

1954-1970
2.499
70,1
11,9
2,3

1950-1960
7.148
18,2
2,2

1960-1970
3.313
64,7
33,1
2,2

Sociaal-demografische kenmerken
Aantal inwoners (per 1 januari 2006)
Aandeel allochtonen (in %)****
- Turken
- Marokkanen
- Surinamers en Antillianen
- Overige niet-Westerse immigranten
Aandeel lage inkomens (2005; in %)
Aandeel hoger opgeleiden (in %)*****
Aandeel huishoudens met kind(eren) (in %)******

5.766
56,2
5,6
30,9
5,9
8,8
42,0
33,3
30,0

15.607
59,8
15,9
11,4
12,8
11,5
45,0
32,9

7.307
45,0
13,9
8,9
4,7
9,0
40,0
23,0
31,0

*
Gegevens voor Nieuw-Hoograven en Liendert zijn uit 2006, voor Bouwlust uit 2007.
**
Het cijfer voor Nieuw-Hoograven is inclusief de Bokkenbuurt.
***
Het aantal inwoners gedeeld op het aantal woningen.
****	Gegevens zijn voor 2006. Den Haag en Amersfoort gebruiken de CBS-indeling (één of beide ouders zijn geboren in
het buitenland en de respondent is zelf in het buitenland geboren, behalve wanneer zijn/haar ouders in Nederland
zijn geboren). Utrecht hanteert de VNG-indeling (zie: Den Heeten & Verweij 1993).
***** Nieuw-Hoograven is inclusief de Bokkenbuurt en gebaseerd op cijfers uit 2004.
****** Dit percentage is de som van het aandeel eenoudergezinnen en gezinnen met kind(eren).
Bron: CBS Statline (2007); Gemeente Amersfoort (2007b); Gemeente Den Haag (2007a) en Gemeente Utrecht (2007b)

Ten tweede valt op dat de drie wijken qua inkomensontwikkeling en inkomensverdeling
verschillen. Het percentage lage inkomens is vooral hoog in De Venen, De Oorden en De Raden.
Hier zijn procentueel gezien meer lage inkomens dan middeninkomens. In Nieuw-Hoograven
is het aandeel middeninkomens relatief groot. Sinds 2003 is dit aandeel zelfs hoger dan het
aandeel lage inkomens. Het aantal hoge inkomens is procentueel gezien het hoogst in Liendert.
Tussen 1995 en 2005 zijn er enkele schommelingen zichtbaar in de inkomensverdelingen, maar
procentueel gezien is er nauwelijks verbetering te constateren. Een positieve uitschieter is
Nieuw-Hoograven, waar het percentage lage inkomens in deze periode duidelijk is afgenomen
(CBS Statline 2007). De ontwikkeling van het gemiddelde huishoudensinkomen tussen 1996 en
2002 laat een iets positiever beeld zien: in alle wijken is in deze periode sprake van een duidelijke
stijging (CBS Statline 2007; Gemeente Amersfoort 2001, 2002, 2003, 2006a; Gemeente Den
Haag 2007a; Gemeente Utrecht 2007b).
Tot slot zijn in tabel 4.6 de belangrijkste kenmerken van de drie onderzoekswijken op een
rijtje gezet. Uit de tabel blijkt ten eerste dat Bouwlust een veel groter aantal woningen kent
dan Nieuw-Hoograven en Liendert. Voorts is te zien dat het aandeel koopwoningen behoorlijk
verschilt per wijk. Bij de sociaal-demografische kenmerken valt op dat Bouwlust qua inwonertal
een stuk groter is dan Liendert en Nieuw-Hoograven. De gemiddelde woningbezetting is echter
nagenoeg gelijk voor de drie wijken. Het aandeel huishoudens met kinderen ongeveer gelijk is
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in de drie onderzoekswijken. In Bouwlust bestaan de gezinnen met kinderen uit relatief veel
eenoudergezinnen en iets minder huishoudens in de groep samenwonend/gehuwd met één of
meer kinderen.
In het volgende hoofdstuk zal aan de hand van de interviews met corporate actors een beeld
worden geschetst van het beleid in de drie onderzoekswijken en de steden waarin de wijken
liggen.

Noten
1

2
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Opvallend genoeg is het rapportcijfer voor voorzieningen in de buurt (inclusief de Bokkenbuurt) de laatste
jaren juist iets toegenomen (van een 6,3 in 2000 naar een 6,6 in 2004). Dit heeft waarschijnlijk te maken met
de vernieuwing van het winkelcentrum aan het Smaragdplein, op de grens van Nieuw-Hoograven en Tolsteeg.
Het gaat hier om Nieuw-Hoograven en de Bokkenbuurt samen. De cijfers zijn voor 2004.

5

Corporate actors aan het woord over
institutionele en verticale cohesie

5.1

Inleiding

Bij veel stedelijke beleidsprocessen zijn institutionele actoren structureel betrokken, waaronder de
gemeente, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en de politie. Dit zijn de actoren voor wie het
bewaken van het leefklimaat in buurten min of meer tot de kerntaken behoort. Daarnaast is er
een groot aantal actoren dat op meer incidentele basis deelneemt aan beleidsprocessen in de wijk.
Dit zijn onder andere projectontwikkelaars, onderwijsinstellingen, sportverenigingen, winkeliers,
zorginstellingen, huisartsen, kerken en moskeeën. De cohesie tussen al deze partijen en/of de
representanten van deze partijen hebben we aangeduid met de term ‘institutionele cohesie’ (zie
paragraaf 2.4.6). We stelden tevens dat er tussen de corporate actors en de individuele bewoners
van een wijk een bepaalde mate van cohesie bestaat, namelijk ‘verticale cohesie’. Te denken valt
aan de contacten tussen bewoners en de wijkmanager of de buurtbeheerder.
Beleidsprocessen kunnen de verticale cohesie direct beïnvloeden, bijvoorbeeld wanneer
corporate actors zelf contact met bewoners zoeken om informatie in te winnen, maar
beleidsprocessen kunnen ook indirect van invloed zijn op de verticale cohesie. In het laatste
geval wordt de verticale cohesie beïnvloed door de institutionele cohesie. Dit kan bijvoorbeeld
gebeuren wanneer bewoners de corporate actors als een hechte groep beschouwen. De nieuwbouw
van een moskee in Liendert is hiervan een goed voorbeeld (zie paragraaf 5.4.1).
In dit hoofdstuk geven we antwoord op onderzoeksvraag 1 (zie paragraaf 2.5.3). Deze luidt:
1.

Welke factoren beïnvloeden de sociale cohesie volgens de corporate actors die in vroegnaoorlogse stadswijken in Nederland werkzaam zijn en in hoeverre spelen stedelijke
beleidsprocessen daarbij een rol?

Aan de hand van interviews met corporate actors onderzoeken we in hoeverre stedelijke
beleidsprocessen in Nieuw-Hoograven, Bouwlust en Liendert van invloed zijn op de
institutionele cohesie en de verticale cohesie in die drie wijken. Dit inzicht is noodzakelijk om
de invloed van beleidsprocessen op bewonersparticipatie te kunnen verklaren (hoofdstuk 6), als
ook de invloed op de horizontale cohesie (hoofdstuk 7).
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd: in paragraaf 5.2 besteden we aandacht aan de
koppeling tussen theorie en praktijk. Op basis van een aantal kenmerken van beleidsprocessen
formuleren we vijf verwachtingen die betrekking hebben op institutionele cohesie, verticale
cohesie of op beide typen cohesie. In de daaropvolgende paragraaf (5.3) lichten we de
onderzoeksaanpak kort toe. In paragraaf 5.4 zullen we onderzoeken in hoeverre de vijf
verwachtingen in de praktijk blijken te kloppen. In de laatste paragraaf (5.5) volgen de conclusies
van dit hoofdstuk.
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5.2

Van theorie naar praktijk

In dit onderzoek worden alle actoren waar buurtbewoners mogelijkerwijze mee te maken krijgen
corporate actors genoemd (zie paragraaf 2.4.4). Deze term is ontleend aan Coleman (1990, p.330),
die met de toevoeging ‘corporate’ duidelijk wil maken dat de actoren deel uitmaken van een
(hiërarchisch) systeem waarin zij afhankelijk zijn van andere actoren en waarin zij tegelijkertijd
beslissingen nemen die van invloed zijn op het handelen van andere actoren die deel uitmaken
van het systeem. De corporate actor hoeft de andere actoren hiervoor niet noodzakelijkerwijze
te kennen. Volgens Hulst (2000) is de samenwerking tussen actoren op institutioneel niveau
complex en wordt deze gekenmerkt door macht, afhankelijkheidsrelaties, formele en informele
regels (zie paragraaf 2.4.6).
De ideeën over urban governance die in paragraaf 2.2 zijn behandeld, geven aanleiding voor
een aantal verwachtingen ten aanzien van de invloed van de stedelijke beleidsprocessen op
zowel de institutionele als de verticale cohesie in Nieuw-Hoograven, Bouwlust en Liendert.
De eerste verwachting die we zullen onderzoeken is dat het aantal actoren van invloed is op de
ontwikkeling van de verticale en/of institutionele cohesie. In paragraaf 2.2.1 gaven we aan dat er
in de stedelijke vernieuwing steeds meer actoren bijkomen (Pierre 1999). Dat komt onder andere
doordat beleidsprocessen steeds participatiever zijn ingesteld (Geddes 2006). Door deze toename
is de kans groot dat het aantal actoren met andere, afwijkende meningen en doelstellingen
toeneemt. Het lijkt aannemelijk dat een sterke institutionele cohesie moeizamer tot stand komt
wanneer al deze actoren hun doelstellingen moeilijk kunnen verenigen dan wanneer zij allemaal
hetzelfde denken en willen. Ook de verticale cohesie kan worden beïnvloed door het aantal
actoren. Voor bewoners bestaat het gevaar dat zij bij een toename van het aantal corporate actors
door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast is er een grotere kans om ‘ongeïnteresseerde
actoren’ rond de tafel te hebben. De culturele regels die gelden binnen de beleidscontext waar de
actoren deel van uitmaken, zorgen ervoor dat de actoren deelname aan het beleidsproces min of
meer als een verplichting zien (zie Klijn & Teisman 2003; paragraaf 2.4.6). Te denken valt aan
een woningcorporatie die nauwelijks bezit heeft in een wijk, maar wel geacht wordt aanwezig
te zijn bij ieder wijkoverleg. We verwachten dus dat het toegenomen aantal actoren in de drie
onderzoekswijken de verticale en de institutionele cohesie op verschillende manieren heeft
beïnvloed.
De tweede verwachting die we zullen onderzoeken is dat een sterke probleem- of
gebiedsgerichtheid een positieve invloed heeft op zowel de institutionele cohesie als de
verticale cohesie in de drie wijken. Uit de literatuur die we in paragraaf 1.2.1 aanhaalden blijkt
dat beleidsprocessen in een participatieve democratie steeds meer gericht zijn op specifieke
problemen of gebieden (zie o.a. Andersson & Musterd 2005). Bewoners moeten inzien dat zij
zelf iets kunnen doen aan de verhoudingen tussen buurtorganisaties en gemeentebestuur (zie
paragraaf 2.4.6). Een manier om het bewustmakingsproces te faciliteren is door beleid meer
af te stemmen op de buurt of de wijk. Een belangrijk gevolg van deze verschoven focus zou
kunnen zijn dat alleen die actoren participeren die zich daadwerkelijk verbonden voelen met
de problematiek in de wijk. Hun verbondenheid of commitment kan worden beschouwd als
het ‘groepsonderscheidende kenmerk’ waarmee de participerende actoren zich onderscheiden
van de actoren die geen commitment tonen (zie de uitleg van Schuyt 1997; paragraaf 2.4.3).
Doordat de participerende actoren dit kenmerk gemeenschappelijk hebben, zal hun onderlinge
verbondenheid in de optiek van Schuyt (1997) dus toenemen.
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De derde verwachting is dat de aanwezigheid van strong leaders (in de persoonsbenadering
van Hartley & Allison (2000); paragraaf 2.4.6) een positieve invloed heeft op zowel de
institutionele als de verticale cohesie in Nieuw-Hoograven, Bouwlust en Liendert. In paragraaf
2.4.6 hebben we aangegeven dat er in een beleidsproces vaak enkele personen zijn die de
leiding over het beleidsproces naar zich toetrekken of door andere actoren worden aangewezen.
Dit zijn de zogeheten strong leaders (zie bijvoorbeeld Hartley & Allison 2000). Hun actieve,
enthousiasmerende houding kan ertoe leiden dat ook anderen (weer) vertrouwen hebben in een
goed eindresultaat (Laverack 2001). Gruber en Trickett (1987) stellen zelfs dat beleidsprocessen
zonder een dergelijke vorm van leiderschap in desorganisatie kunnen uitmonden.
De vierde verwachting die we uitspreken is dat het zeer lastig is om een sterke institutionele
cohesie te creëren wanneer er veel verloop is onder de corporate actors. Er kunnen belangrijke
actoren wegvallen en mede daardoor dienen zich ook steeds nieuwe personen aan. Volgens Hulst
(2000) kunnen door deze personele wisselingen de culturele of ongeschreven regels wegvallen,
die bepalend zijn voor het handelen van de corporate actors. Deze veranderingen hebben
waarschijnlijk invloed op de sociale cohesie tussen de actoren. Dezelfde verwachting kan worden
uitgesproken met betrekking tot de verticale cohesie: wanneer een bewoner al jaren contact heeft
met dezelfde wijkmanager, dan zal hij even moeten wennen voordat hij vertrouwd is met een
nieuwe wijkmanager. Teveel personele wisselingen zijn, met andere woorden, niet bevorderlijk
voor de verticale sociale cohesie.
Tot slot verwachten we dat communicatie een belangrijke invloed heeft op de mate van
verticale cohesie. Goed geïnformeerde bewoners zullen immers beter weten bij welke corporate
actor(s) ze zoal terecht kunnen met hun vragen en klachten. Daarnaast is communicatie volgens
Almond en Verba (1963) een belangrijk instrument om het vertrouwen van burgers in de lokale
politiek te sterken. Zodoende zullen bewoners die over de juiste informatie beschikken een
grotere kans hebben om een bepaalde mate van verticale cohesie te ontwikkelen dan bewoners
die deze informatie niet hebben.
In paragraaf 5.4 zullen de bevindingen worden weergegeven van het kwalitatieve veldwerk
dat in Nieuw-Hoograven, Bouwlust en Liendert is uitgevoerd. Daarbij zal worden gekeken in
hoeverre de hierboven geschetste verwachtingen in de praktijk blijken te kloppen.

5.3

Aanpak

De analyse is gebaseerd op semi-gestructureerde interviews1 met 50 corporate actors2 die werkzaam
zijn in de drie onderzoekswijken (zie paragraaf 3.3). Om erachter te komen op welke manier
de betrokkenheid bij stedelijke beleidsprocessen de onderlinge cohesie tussen de corporate actors
beïnvloedt en wat de bindende factoren tussen de professionals zijn, werd de geïnterviewde
professionals gevraagd om de beleidsprocessen te beschrijven waarbij zij betrokken waren.
Vervolgens werd hen gevraagd om aan te geven wie er wel en niet bij die beleidsprocessen
betrokken waren en wat daarvoor de redenen waren. Voorts werd geïnformeerd in welke fase van
het proces de betreffende actoren erbij waren betrokken. Wanneer er actoren werden genoemd
die om welke reden dan ook niet bij het proces waren betrokken werd er tevens gevraagd of
er, al dan niet onbewust, sprake was van uitsluiting. Tot slot werd de geïnterviewden de vraag
voorgelegd of zij dachten dat de door hen beschreven beleidsprocessen invloed hadden (gehad)
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op de cohesie tussen de bewoners en op de verschillende vormen van bewonersparticipatie waar
zij mee te maken hadden.
In de interviews hebben we de corporate actors niet rechtstreeks gevraagd naar hun ideeën
over institutionele cohesie, omdat we graag meerdere kanten van één verhaal wilden horen.
Het was daarom belangrijk dat de geïnterviewden niet teveel gestuurd zouden worden in hun
antwoorden. Elke corporate actor ervaart de beleidsprocessen immers op zijn eigen manier en
heeft zijn eigen opvattingen over het begrip cohesie. Zo constateerden we bijvoorbeeld dat de
professionals doorgaans begrip toonden voor de ontwikkelingen bij de woningcorporaties, terwijl
bewonersorganisaties en huurdersverenigingen de fusies en de daaropvolgende, in hun ogen
soms klantonvriendelijke, houding juist fel bekritiseerden. De relaties tussen de beleidsprocessen
en de gevonden vormen van institutionele cohesie, zoals die in de volgende paragraaf worden
beschreven, zijn dus eigen interpretaties op basis van de gevoerde gesprekken.

5.4

De ervaringen van corporate actors met beleidsprocessen en sociale
cohesie

5.4.1

Het aantal institutionele actoren

De eerste verwachting die we zullen onderzoeken is dat het aantal actoren van invloed is op
de ontwikkeling van de verticale en/of institutionele cohesie. Allereerst onderzoeken we de
relatie tussen het aantal actoren en de mate van (des)interesse. Vervolgens kijken we of het aantal
actoren iets zegt over de mate waarin afwijkende en/of tegengestelde meningen voorkomen. Uit
de gesprekken met de professionals blijkt dat beide kenmerken slechts in beperkte mate van
invloed zijn op de institutionele en verticale cohesie: de geïnterviewde corporate actors beschreven
beleidsprocessen waar nauwelijks sprake van cohesie was, ondanks dat er slechts een paar actoren
bij betrokken waren, maar ze noemden ook processen die als een echte coproductie van een
groot, doch ‘cohesief ’ gezelschap konden worden gezien.
Interesse, tijdgebrek en begrip van collega-actoren
Interesse is niet vanzelfsprekend, vooral wanneer de corporate actors niet uit eigen initiatief
handelen, maar hiertoe min of meer verplicht worden. Zo toont sociale verhuurder Omnia
Wonen weinig interesse in de wijk Liendert, omdat zij daar slechts enkele tientallen woningen
verhuurt en zich vooral concentreert op de woningmarkt van de regio Harderwijk. De
vertegenwoordigers van deze corporatie zijn slechts zeer sporadisch aanwezig bij het wijkoverleg
met de andere partners, zoals de gemeente, de politie en het welzijnswerk.
Een voorbeeld uit Bouwlust laat zien dat corporate actors de afwezigheid van een actor soms
iets te snel als desinteresse bestempelen. Een ouderenwerker van de Stichting Welzijn Escamp
(vanaf nu: SWE) vertelt:
“Een groep die er vaak wel buiten valt is de huisartsengroep, die is nagenoeg niet
te pakken te krijgen. (…) Nu is de opzet om ons allemaal bij elkaar te krijgen, een
multifunctioneel gebouw neer te zetten. Daar hebben we dan ook overleg over (…).
Eigenlijk is het initiatief van de huisartsen gekomen (…), maar zij komen nooit aan de
tafel, terwijl zij wel bovenaan de lijst van de belanghebbenden staan. Dat bijt elkaar op
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de één of andere manier. (…) En ik vind ook dat ze een soort aureool om zich heen
hebben gebouwd, maar dat is mijn persoonlijke mening.”
Haar collega, een jongerenwerker bij diezelfde welzijnsstichting, vult haar aan:
“Ja, dat ben ik inderdaad wel met je eens. Maar ze zitten ook wel aan het plafond, ze zijn
ernstig in tijdnood, want er zijn, uit mijn hoofd, nog maar drie huisartsen? Voor het hele
stadsdeel! Het is sowieso als patiënt al moeilijk om je eigen huisarts te pakken te krijgen,
laat staan dat ze ook nog al die overleggen af moeten. Dus ik denk dat het niet zo zeer
met desinteresse te maken heeft, want ze hebben er wel degelijk ook belang bij, dat zien
ze ook best wel in, maar ook gewoon echt puur tijdgebrek.”
Corporate actors laten hun keuze om al dan niet deel te nemen aan een beleidsproces dus niet
alleen afhangen van interesse, maar ook van de tijd die zij tot hun beschikking hebben. Dezelfde
conclusie kunnen we trekken op basis van het gesprek met de adviseur leefomgeving/wijkbeheer
van Portaal in Liendert:
“Naar de WBT’s3 gaan we ook niet zo vaak toe. Dat heeft vooral te maken met het feit dat we
hier heel weinig woningbezit hebben, relatief gezien. Negen van de tien onderwerpen die in een
WBT besproken worden gaan over de openbare voorzieningen (…). Of het gaat over gebieden
waar we gewoon helemaal niet mee bezig zijn. (…) Ik heb negen wijken dus dat houdt in dat ik
ook negen WBT’s heb. Dus ik moet m’n tijd ook verdelen. Ik heb het Soesterkwartier ook (…),
dat is een nogal veeleisende wijk. Daar besteed ik dan liever m’n aandacht aan.”
De wijkmanager van Liendert toont begrip voor de afwezigheid van Portaal:
“Dat is wat je nu bij Portaal merkt: ‘we kunnen er wel in gaan zitten maar wat levert
het op? Als we hier maar een paar woningen hebben dan hoeven we het niet bij alle
vergaderingen te zitten’. Dat vind ik ook wel een beetje terecht hoor. Voor ons is het
belangrijk dat we zo’n goede agenda maken dat zij goed kunnen zien of het wel of niet
belangrijk is dat ze er zijn.”
Met deze uitspraak maakt zij duidelijk dat de institutionele cohesie niet automatisch te lijden
heeft onder de afwezigheid van een (drukbezette) actor.
We kunnen dus concluderen dat achter de ogenschijnlijke desinteresse van corporate actors
vaak praktische afwegingen schuilgaan. Tijdgebrek is daarbij van doorslaggevende betekenis.
De afwezigheid hoeft niet meteen schadelijk te zijn voor de institutionele cohesie, mits de
participerende partijen daarvoor begrip kunnen opbrengen. Als de afwezige actor een sleutelrol
vervult, zoals de huisartsen in Den Haag Zuidwest, is de kans echter groot dat de overige actoren
minder begrip tonen en dat de institutionele cohesie zich niet verder kan ontwikkelen.
De relatie tussen het aantal actoren en de mate van institutionele cohesie
Om de resultaten uit de interviews inzichtelijk te maken zijn in tabel 5.1 vier combinaties van het
aantal actoren en de mate van institutionele cohesie weergegeven4.
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Tabel 5.1 Aantal actoren en de mate van institutionele cohesie
Zwakke institutionele cohesie

Sterke institutionele cohesie

Weinig actoren

I

II

Moskee Liendert, Amersfoort

Veel actoren

IV

III

Woonservicegebied LiendertRustenburg, Amersfoort

Hart van Hoograven, Utrecht
Wijkveiligheidsprogramma, Utrecht
Raadscommissies, Amerfsoort
DUO-overeenkomst, Utrecht
Fusies woningcorporaties, Den Haag

Bron: interviews (2003-2005)

Met de klok mee onderscheiden we: (1) processen die gekenmerkt worden door een zwakke
institutionele cohesie en een klein aantal actoren; (2) processen die weinig actoren, maar wel een
sterke cohesie kennen; (3) processen waarbij een groot aantal actoren een zeer zwakke mate van
cohesie oplevert; en (4) processen waarbij ondanks een klein aantal actoren geen sterke mate van
cohesie wordt bereikt. In de nu volgende paragrafen besteden we, in dezelfde volgorde, aandacht
aan elk van deze combinaties.
Weinig actoren en een zwakke institutionele cohesie
Een voorbeeld van een beleidsproces waarbij een klein aantal partijen niet tot meer onderlinge
cohesie is gekomen, maar waarbij eerder het tegendeel het geval is, is het proces rond het
zogeheten ‘Hart van Hoograven’, het centrumgebied van Nieuw-Hoograven (zie paragraaf 4.2)5.
De gemeente, een projectontwikkelaar en de woningcorporatie kwamen overeen om de woningen
en winkels in dit gebied te slopen en door nieuwbouw te vervangen. In het convenant dat hiertoe
getekend werd, was geen duidelijke trekker van het project aangewezen en was geen financiële
paragraaf opgenomen, waardoor de samenwerking erg gecompliceerd werd. De voorzitter van de
raadscommissie Utrecht Zuid verklaart:
“Er was natuurlijk in Utrecht een grote ISV-pot6, daar heeft ook altijd keurig een
prijskaartje boven gehangen bij het Hart van Hoograven. (…) Toen kwam ineens (…)
een raadslid naar ons toe dat zei dat het ISV-geld bij Hoograven weg was gehaald, omdat
in dat proces maar geen schot zat en dat het maar gebruikt moest worden om een restant
oude monumenten op te knappen.”
De gemeente, die aanvankelijk nog een aanzienlijke investering had toegezegd, kwam dus terug
op haar beslissing, met als gevolg dat het proces ernstig vertraagd werd en dat de drie partijen
op gespannen voet met elkaar kwamen te staan. Dit leidde er uiteindelijk zelfs toe dat er enkele
jaren helemaal niets gebeurde.
“Er was vanaf dat moment bij die partijen (gemeente en woningcorporatie, EvM) geen
enkele behoefte om te komen tot afspraken (…) wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat
wij (de projectontwikkelaar, EvM) de afgelopen periode op een gegeven moment ook
achterover zijn gaan leunen. We hadden zoiets van: ‘wij hebben afgelopen tijd heel veel
werk gedaan en ons best gedaan om dingen voor elkaar te krijgen, maar als de gemeente
(…) er zó mee omgaat, prima. Dan (…) wachten we wel tot de gemeente met iets komt.
Ze zullen wel moeten’.”
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Uit het gesprek met de projectontwikkelaar kan worden opgemaakt dat de samenwerking tussen
de drie partijen moeizaam verliep, omdat de drie partijen vooral aan de eigen belangen dachten.
Een onafhankelijke projectleider had volgens hem uitkomst kunnen bieden:
“Het zou ook iemand binnen de gemeente kunnen zijn, als die maar een neutrale rol zou
kunnen innemen (…), als die zich maar bewust is van de belangen.”
Het ontbreken van een dergelijk persoon heeft het proces duidelijk beïnvloed:
“…dat is echt de rode draad waarom er veel misgaat in Hoograven: omdat de gemeente
voortdurend het primaat heeft.”
Dit weerspiegelt de in paragraaf 2.4.6 genoemde ideeën van Teisman (1992) dat actoren proberen
het handelen van andere partijen te beperken.
Het is “continu pingpong (…) om alle neuzen dezelfde kant op te houden”, zo beschrijft de
assistent-wijkmanager van Utrecht Zuid de situatie. De conclusie van de projectontwikkelaar is
veelzeggend: “van enige cohesie is in dit kader weinig sprake.”
Dat een beperkt aantal actoren niet altijd leidt tot meer institutionele cohesie, kan ook
te maken hebben met de beleidscontext waarbinnen de actoren werkzaam zijn. De assistentwijkmanager veiligheid van Utrecht-Zuid (Nieuw-Hoograven) vertelt:
“Hier zijn veel problemen geweest tussen opbouwwerk en het wijkbureau. Ik werkte hier
toen nog niet zo lang. Ik heb geprobeerd om het af te houden en gewoon fris met die
mensen in contact te blijven (…), maar ja, het is toch lastig. Je krijgt te maken met het
wijkbureau dat er een bepaalde visie op heeft, een bepaalde mening en ja, dat is lastig,
maar ik probeer het niet uit de weg te gaan.”
Met ‘lastig’ bedoelt de assistent-wijkmanager dat zij extra haar best zal moeten doen om een
goede samenwerking met het opbouwwerk te bewerkstelligen en dat het dientengevolge veel
tijd zal kosten om enige mate van cohesie tussen medewerkers van het wijkbureau en het
opbouwwerk te ontwikkelen.
Weinig actoren en een sterke institutionele cohesie
Uit de interviews zijn slechts een paar voorbeelden naar voren gekomen van processen waarbij
een klein aantal actoren een versterking van de institutionele cohesie wist te realiseren. Het meest
illustratief is het proces rond de nieuwbouw van een moskee in Liendert7. Wat voor het bestuur
van de Amersfoortse moskeevereniging El Fath en voor de gemeente Amersfoort aanvankelijk
begon als een puur instrumentele relatie, waarbij de locatie zoekende partij (het moskeebestuur)
afhankelijk was van de grondeigenaar (de gemeente), eindigde uiteindelijk in een relatie waarbij
de contacten tussen individuele personen een belangrijke rol vervulden. In de terminologie van
Blokland-Potters (1998, p.120) veranderden de relaties tijdens het samenwerkingsverband tussen
gemeente en moskeebestuur dus van transacties naar banden (zie paragraaf 2.4.4). Er ontstonden
banden tussen de leden van beide partijen en de institutionele cohesie werd gaandeweg versterkt.
De binding met Liendert en overeenkomstige ideeën van de gemeente en het moskeebestuur
speelden daarbij een belangrijke rol. De gemeente zag Liendert als een prima locatie omdat daar
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al een zone met allerlei voorzieningen was, waarbij een moskee goed paste. De moskeevereniging
was vooral gericht op Liendert omdat daar een groot deel van de leden woont. Overeenstemming
was er bijvoorbeeld over de meerwaarde van een moskee voor Liendert. De woordvoerder van de
moskee legt uit op welke manier de moskee een bijdrage zou kunnen leveren aan de wijk:
“Wij zeggen dat wij vanuit de moskee de wijk vooruit kunnen helpen, vanuit onze
bagage, onze zienswijze.” Deze zienswijze is onder andere “een stukje vertrouwen en
een stukje van tevoren investeren in elkaar, niet alleen maar corrigeren. (…) Met elkaar
praten, niet over elkaar.”
Verder was er overeenstemming over de locatie en de manier waarop omwonenden bij het proces
zouden moeten worden betrokken.
Tevens deelden gemeente en moskeebestuur hun opvattingen over het belang van een
aansluiting van het moskeebestuur bij nieuwe en bestaande netwerken in de wijk. Naar aanleiding
van de bekendmaking van de plannen is er in Liendert een leefbaarheiddiscussie ontstaan, die
geresulteerd heeft in de oprichting van de werkgroep Goede Buren.
“Daar zitten moskeebestuur in, daar zitten omwonenden in, daar zit ook de directeur van
de school in, die naast de moskee gevestigd is. Daar zitten leden van het Wijkbeheerteam
in”, aldus de gemeentelijke projectleider. “In feite is dat (de werkgroep Goede Buren,
EvM) voor mij het belangrijkste netwerk dat straks ook zonder gemeente moet blijven
functioneren. (…) Op het moment dat die zaak is opgeleverd (…) moet er een platform
zijn, gewoon tussen bewoners en moskee en instellingen, waar men met elkaar van
gedachten kan wisselen. (…) En er is nu een lijst van emailadressen, telefoonnummers
en adressen van de personen, die iedereen heeft, zodat je elkaar kan aanspreken, zo snel
mogelijk. Dus als er iets is, dan hoeft het niet via een lange lijn maar dan kan je even
de lijst pakken (…). En als je gebeld wordt door iemand uit het netwerk dan is het
vanzelfsprekend dat je gebeld wordt.”
Van een sterke vorm van sociabiliteit, ‘gezellig samenzijn’ zoals Blokland-Potters (1998, p.117) dit
noemt, is in dit voorbeeld geen sprake, maar dat er een bepaalde mate van institutionele cohesie
is ontstaan, is duidelijk.
Veel actoren en een sterke institutionele cohesie
Af en toe zijn er ook grootschalige samenwerkingsverbanden, die als (zeer) cohesief bestempeld
kunnen worden. Een voorbeeld van een proces dat een sterke mate van institutionele cohesie
heeft opgeleverd is de ontwikkeling van het zogeheten ‘Woonservicegebied LiendertRustenburg’8. Kortgezegd gaat het om het aanbieden van allerlei zorgvoorzieningen in Liendert
en Rustenburg vanuit een centraal punt in de wijk, de Burgemeester Molendijkflat. Deze
seniorenflat staat precies op de grens van Liendert en Rustenburg. Naast zorgvoorzieningen
worden er ook andere diensten aangeboden, zoals een eettafel en een wijkserviceteam, dat in
opdracht van bewoners zorgt voor extra service op zowel sociaal als fysiek terrein, bijvoorbeeld
het repareren van een lekkende kraan of het verven van een muur.
In eerste instantie werd er een stuurgroep gevormd door de Gemeente Amersfoort,
de Stichting Thuiszorg Eemland, de Zorggroep Eemhoven, De Alliantie, Portaal en de
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Stichting Welzijn Amersfoort (SWA). In latere fasen van het project werden er meer partijen
bij de ontwikkelingen betrokken, waaronder de politie, Salus, Matchpoint Maatschappelijk
Ondernemen, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en het Zorgkantoor (zie Van Marissing
2006, p.30). Aanvankelijk waren er nog weinig contacten tussen de uitvoerende actoren. Daarom
is het volgens de wijkmanager
“belangrijk dat die bestuurders ervoor moeten zorgen dat de medewerkers er ook
enthousiast voor zijn. (…) Dat moet je wel organiseren anders dan gaat het niet echt
goed”.
Gaandeweg ontwikkelde zich een sterkere mate van institutionele cohesie, blijkend uit een
uitspraak later in hetzelfde interview:
“de vanzelfsprekendheid waarin we nu bij elkaar zitten die was er niet toen we begonnen.
(…) Ze kenden elkaar allemaal wel een beetje, maar in dat verband (…) hadden we de
contacten nog niet. Er was met name een scheidslijn tussen corporaties en zorg.”
De institutionele cohesie uit zich niet zozeer in een hechte band tussen het collectief van
institutionele actoren. Sterker nog: “de communicatie en overlegverbanden waren niet altijd
optimaal”, aldus een medewerker van het adviesbureau dat zich in de beginfase met het
woonservicegebied heeft beziggehouden. De cohesie uit zich wel in de versterkte sociale
interactie tussen de afzonderlijke actoren. De betrokken partijen kenden elkaar op bestuurlijk
niveau namelijk al van diverse andere samenwerkingspartijen, maar op het niveau van de
uitvoerders moesten de contacten nog tot stand worden gebracht. Volgens de wijkmanager kostte
het weinig moeite om de relevante partijen om de tafel te krijgen:
“Iedereen wilde gewoon meedoen. Ze waren allemaal erg blij dat wij (de gemeente
Amersfoort, EvM) het initiatief namen en dat we met elkaar aan de slag gingen. En dat
is nog steeds zo”.
Bovengenoemd voorbeeld maakt duidelijk dat een veelheid aan actoren niet per definitie
betekent dat er geen cohesie tot stand kan komen. Het feit dat alle partijen hetzelfde doel voor
ogen hadden, resulteerde er in dat zij zich langzaamaan met elkaar verbonden voelden.
Veel actoren en een zwakke institutionele cohesie
De voorbeelden van Hoograven laten zien dat een klein aantal actoren op zichzelf geen garantie
is voor een sterke institutionele cohesie. Een groot aantal actoren kan echter ook belemmerend
werken voor de institutionele cohesie, zoals blijkt uit een interview met de voorzitter van de
Amersfoortse Raadscommissie Beheerzaken. Hij maakt duidelijk dat bij een groot aantal actoren
de kans op uiteenlopende meningen groter is en er afwijkende percepties kunnen zijn van de
manier waarop het proces zou moeten worden ingevuld:
“Een ontwikkeling die we hier ook duidelijk gezien hebben, is de opkomst van de lokale
partijen. De vorige periode hadden we zes partijen, nu elf, nee dertien. En dat maakt
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de discussie ook niet makkelijker. Lokale partijen hebben over het algemeen meer de
neiging om met de waan van de dag te regeren dan met een vooropgezet plan.”
Op de vraag of deze ontwikkeling ook merkbaar is op de publieke tribune antwoordde de
geïnterviewde vervolgens:
“Ja. En dat is ook logisch, want als je een heel emotionele tribunebevolking hebt, die
dus actief meedoet, of probeert mee te doen met boegeroep of wat dan ook, dan kun
je heel duidelijk merken dat dat effect heeft op de raadsleden. Dus dat wordt beloond.
Raadsleden kunnen voor de vergadering pertinent ‘nee’ zeggen tegen een bepaald besluit,
maar kunnen dermate beïnvloed worden door het publiek dat ze uiteindelijk ‘ja’ zeggen.
Zo erg is het.”
De voorzitter nuanceert zijn eigen uitspraak meteen: “Het kan natuurlijk ook positief zijn, maar
het is wel lastig.”
Uit de andere interviews blijkt eveneens dat een groot aantal actoren ‘lastig’ kan zijn met het
oog op de samenwerking:
“We zijn hier nog in dat Wijkontwikkelingsplan Nieuw-Hoograven uit 1996 (…), maar
zometeen (…) worden alle projecten uit de DUO9 ontwikkeld. (…) Daar zitten allemaal
andere afspraken in, ook met andere partijen, en financiële kwesties, dus dat maakt het
heel ingewikkeld”, aldus de assistent-wijkmanager van Utrecht Zuid.
Een districtsmanager van HaagWonen maakt duidelijk dat een afname van het aantal actoren
daarom een positieve invloed op het beleidsproces kan hebben:
“Vroeger had je in Den Haag zes corporaties en dat werkte niet goed samen. Niemand
deelde elkaars plannen, men communiceerde niet met elkaar, ze gingen allemaal hun
eigen weg. Die zes corporaties zijn er inmiddels drie geworden. En dat betekent dat je
in zo’n gebied ook drie personen hebt die daar verantwoordelijk voor zijn, echt personen.
(…) Daardoor is het kringetje heel klein en (…) gaat het weer wat makkelijker allemaal.”
Het aantal actoren en de verticale cohesie
Het aantal actoren in een beleidsproces heeft mogelijk ook invloed op de verticale cohesie. Hoe
meer corporate actors er zijn, hoe moeilijker het voor bewoners zal zijn om de juiste persoon te
vinden, zo luidde althans de verwachting die we in paragraaf 5.3 formuleerden. De interviews
bieden echter weinig inzichten die deze verwachting ondersteunen. Een uitzondering
wordt gevormd door de adviseur leefomgeving bij Portaal in Liendert. Hij merkt op dat
organisatorische veranderingen de contacten tussen de woningcorporatie en haar huurders, die
de basis vormen voor verticale cohesie, hebben beïnvloed:
“In vrij korte tijd zijn we opeens ook heel groot geworden, daardoor is het wel een beetje
lastig geworden. (…) Dan wordt de afstand tussen de mensen zelf, de organisatie en het
plan gewoon iets groter. Je moet je voorstellen: Amersfoort is eigenlijk gewoon een uit
de kluiten gewassen dorp. Het is hier normaal dat mensen hier gewoon binnenlopen
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om hun zaakjes te regelen. Maar ja, allereerst verdwijnt de kas, dus kunnen de mensen
niet meer contant betalen, moeten ze met hun pinpas betalen. Langzaam maar zeker
verdwijnen er steeds meer activiteiten binnen het kantoor. (…) De echte klantenbinding
(…) raak je langzaam maar zeker kwijt.”
Vrijwel alle geïnterviewden denken dat het voor bewoners soms lastig kan zijn om te bepalen
bij wie ze moeten zijn om een vraag te stellen of een klacht in te dienen, maar zij wijten
eventuele onduidelijkheid niet aan een (te) groot aantal corporate actors. Zij wijzen vooral
personele wisselingen (zie paragraaf 5.4.4) en een gebrekkige communicatie (zie paragraaf 5.4.5)
aan als mogelijke oorzaken. De assistent wijkmanager veiligheid in Nieuw-Hoograven zegt
bijvoorbeeld:
“Ik denk wel dat de gemeente, maar ook het rijk, er zorg voor moeten dragen dat er een
zekere continuïteit is. Anders (…) dan moet je weer opnieuw beginnen. En ik denk dat
als je kijkt naar hoeveel effect het heeft op bewoners, dat ze elke keer opnieuw moeten
worden voorgesteld aan de volgende persoon, dan verliezen ze ook het vertrouwen erin.
Vandaaruit is het ook heel belangrijk dat het duidelijk is wie wat doet en dat diegene ook
wel blijft.”
Op de vraag of bewoners altijd weten naar wie ze toe moeten antwoordt de stadsdeelcoördinator
van Den Haag Zuidwest:
“We proberen dat zoveel mogelijk te ventileren voor de bewoner. Maar als het niet lukt,
komen ze vaak bij mij, waarna ik ze verder verwijs. Haar mening duidt vooral op een
goede communicatie: “Ik denk dat je continu in gesprek moet zijn. Ik zeg ook altijd: ‘de
deur staat hier open, ik zal niet alles weten, maar weet wel mensen bij wie je dan terecht
kunt’.”
Een medewerker van Staedion in Den Haag Zuidwest beaamt deze gedachte:
“Ja, als je bekend bent dan bellen ze (de bewoners, EvM) je veel sneller met vragen en
dergelijke. In de Oosterzijde (een straat in Bouwlust, EvM) weten ze allemaal hoe laat
ik binnenkom en wat voor een auto ik rijd (…) ze weten wat mijn telefoonnummer is,
alles.”
Bekendheid en laagdrempeligheid spelen dus een belangrijke rol bij de totstandkoming en
instandhouding van verticale cohesie.
5.4.2

Focus op specifieke problemen en gebieden

De tweede verwachting is dat een sterke probleemgerichtheid en een focus op specifieke
gebieden een positieve invloed heeft op zowel de institutionele als de verticale cohesie in de
drie wijken. De partijen die door de initiatiefnemende corporate actors worden benaderd voor
deelname aan beleidsprocessen zullen naar verwachting een grote mate van betrokkenheid
hebben, omdat zij zich met het betreffende probleem bezighouden en/of in het aandachtsgebied
werkzaam zijn. Daarmee wordt de kans kleiner dat er ‘ongeïnteresseerde actoren’ aan het
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beleidsproces deelnemen. Tijdens de interviews hebben we geconstateerd dat het uiteindelijk
veelal de initiatiefnemende partijen zijn die bepalen welke partijen er betrokken zouden moeten
worden bij een beleidsproces. Er is dus een verschil tussen je betrokken voelen en betrokken
worden en/of zijn. Betrokkenheid heeft naast de eerstgenoemde betekenis (betrokkenheid als
gevoel, ofwel binding of commitment) dus nog een tweede betekenis, namelijk de uiting die een
actor aan dit gevoel geeft (betrokkenheid als handeling, ofwel participatie of deelname). In deze
paragraaf onderzoeken we de tweede betekenis door de te kijken naar de manier waarop actoren
worden benaderd om deel te nemen aan beleidsprocessen. Als gezegd gaan we ervanuit dat de
focus op gebieden en problemen ertoe leidt dat er vooral partijen worden betrokken die zich ook
betrokken voelen. Dit leidt er vervolgens toe, zo denken we althans, dat de institutionele cohesie,
als ook de verticale cohesie worden versterkt.
Probleemgerichtheid, een andere manier van benaderen en institutionele cohesie
De woordvoerder van de moskeevereniging El Fath maakt duidelijk hoe de veranderende ideeën
over stedelijke vernieuwing de werkwijze van de corporate actors in Liendert hebben beïnvloed:
“Het WBT (wijkbeheerteam; zie vorige paragraaf, EvM) heeft ook een vernieuwing
doorgemaakt. Vroeger werd er echt ellenlang vergaderd door dezelfde mensen en
overal moest over gepraat worden. Maar nu hebben we gezegd: ‘nee (…), we gaan
projectmatiger te werk: wij doen jongeren, jullie doen de wijk schoon, de ander doet
ontmoeten, de ander…’. Ieder doet wat en dan ga je in werkgroepjes zitten. (…) Op zo’n
manier proberen wij nu te werken.”
Het gevolg van deze aanpak is dat de corporate actors die het initiatief nemen op zoek gaan
naar belanghebbenden die volgens hen deel zouden moeten nemen aan het proces. Om
erachter te komen op welke manier dit proces de institutionele cohesie beïnvloedt, is de
geïnterviewden een aantal vragen voorgelegd, waaronder ‘wie is of zijn de initiatiefnemer(s)
van het project?’, ‘wie is of zijn er verder nog bij betrokken?’ en ‘wie heeft de breedte van het
samenwerkingsverband bepaald?’10. De antwoorden bieden niet alleen inzicht in de manier
waarop samenwerkingsverbanden tot stand komen, maar ook in de achterliggende ideeën van de
afzonderlijke actoren.
De jongerenwerker van de SWE, die al eerder aan het woord kwam in dit hoofdstuk, legt uit hoe
zo’n zoekproces in z’n werk gaat:
“Dan ga je dus kijken: ‘okay ik werk voor de doelgroep ouderen, wat is nu van belang als
je naar de speerpunten kijkt, naar de rest van de offerte en als je hoort wat mensen uit
de wijk zeggen?’ (…) Gezondheidszorg, ik noem maar wat, dat vang je op in de wijk.
‘Goed we gaan eens kijken of een huisarts deel kan nemen.’ Wat is er in deze wijk nog
meer? Er zijn fysiotherapeuten, die praten ook veel met mensen natuurlijk tijdens de
behandelingen. De bibliotheek, iemand uit het wijkcentrum. En zo ga je dus kijken van:
‘wat zijn handige contacten?’ En dan ga je die mensen benaderen, van: ‘dit is het plan,
willen jullie daar aan deelnemen, hebben jullie er tijd voor?’ En: ‘hoe moet zo’n netwerk
er dan uit gaan zien?’.”
Op de vraag of de benaderde actoren altijd mee willen werken antwoordt haar collega:
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“Nee, het hangt ook van de functionaris an sich af. Sommigen hebben echt zin
in bepaalde zaken. Het hangt ook van de persoon zelf af. En ook de mate van
betrokkenheid.”
De jongerenwerker vult haar aan:
“Ja, maar ook het belang: zien ze er belang in? (…) Want het kost wel tijd en energie en
die moet je natuurlijk wel hebben. En ik vind altijd: samenwerken is prima, maar je moet
wel een doel hebben, je moet niet samenwerken om het samenwerken.”
De voorzitter van de Raadscommissie Utrecht Zuid geeft aan dat het benaderen van mogelijk
geïnteresseerden soms een ‘routineklus’ is. Op de vraag hoe zij bepaalt wie er worden uitgenodigd
voor een bijeenkomst, antwoordt zij:
“Dan vraag ik het wijkbureau, die hebben een lijst met actieve bewoners (…). En ik
geloof dat er in het Stadsblad (…) een aankondiging is geweest.”
Ook voor de projectontwikkelaar die actief is in het proces rond het Hart van Hoograven (zie
paragraaf 5.4.1) getuigt het proces van benaderen van een zekere mate van vanzelfsprekendheid:
“Ja, dat is gewoon, laten we zeggen het recht van de initiatiefnemers. Ik bedoel: er zijn
een aantal mensen die initiatief nemen. Die komen tot elkaar en die bepalen dan de
actoren in zo’n verhaal.”
Nog eenvoudiger is het antwoord van een medewerker van De Alliantie Eemvallei over de
samenstelling van het wijkbeheerteam. Op de vraag ‘Waarom zijn juist die partijen erbij
betrokken?’ antwoordt zij: “Nou, omdat die iets te maken hebben met de wijk.” In haar antwoord
klinkt een zekere vanzelfsprekendheid door: omdat de deelnemende partijen zich op de een of
andere manier betrokken voelen bij Liendert is het min of meer logisch dat zij benaderd worden
om zitting te nemen in het wijkbeheerteam.
Naast vanzelfsprekendheid spreekt uit de antwoorden van sommige geïnterviewden ook
stelligheid met betrekking tot de te benaderen actoren. De voorzitter van de stadsdeelcommissie
Escamp vertelt hoe ze in Loosduinen te werk ging:
“In Loosduinen (…) zit een Commissie Loosduinen (…), een heel groot en gedegen
overlegorgaan. (…) Die commissie bestaat al tachtig jaar, dus die is heel erg uitgebouwd
en verbreed en weer opgeschaald naar deze tijd. (…) Het is van oudsher al een behoorlijk
gedegen gesprekspartner.” Dit is volgens haar “heel prettig, want je hebt altijd gelijk de
juiste mensen te pakken.”
Op de vraag wie de juiste mensen dan zijn, antwoordt zij:
“Nou als ik iets wil weten over een wijkje, dan ga ik eerst het wijkje in en dan is het
heel prettig als er een aantal mensen wat actiever in de wijk is en dat je daar toch je
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voelhorens eens uitsteekt. (…) Zij weten altijd meer te vertellen. En zij besteden ook veel
aandacht aan dat wijkje.”
In haar ogen bestaat er dus geen enkele twijfel over het wel of niet betrekken van de genoemde
commissie.
Onbewuste uitsluiting van mogelijke partners
We verwachten dat de probleem- of gebiedsgerichtheid niet alleen een positieve invloed
heeft op de institutionele cohesie, maar ook op de verticale cohesie in de drie wijken. Net
als bij cohesie tussen bewoners van een wijk bestaan er, in de woorden van Kearns en Forrest
(2000), ook tussen de corporate actors gemeenschappelijke waarden en normen en is er een
bepaalde mate van betrokkenheid (commitment) waarneembaar (zie paragraaf 2.4.4). Een nadeel
van deze gemeenschappelijke waarden en normen is dat er soms te snel vanuit wordt gegaan
dat de gehanteerde methode de juiste is. In dat geval kunnen we spreken van een (te) sterke
stelligheid onder de corporate actors, waardoor ze de ogen (onbewust) gesloten houden voor
andere mogelijkheden. De culturele regels waar Hulst (2000) van spreekt kunnen er bovendien
toe leiden dat het netwerk naar binnengekeerd is en blijft. Het gevolg is dat de gevestigde
actoren zich niet altijd realiseren dat ze hierdoor mogelijk andere actoren buitensluiten. Ook
de stelligheid waarmee corporate actors elkaar opzoeken en/of samenwerken kan dus onbedoeld
leiden tot uitsluiting van andere mogelijke partners.
Vaak “…vallen we terug op een oude overlegstructuur, die goed werkt, en vervolgens
zetten we dat dan voort”, zo luidt de karakteristieke uitleg van een districtsmanager van
de Haagse woningcorporatie HaagWonen.
De volgende conversatie met twee Haagse welzijnswerkers over de plannen voor een gebouw
waarin alle zorgvoorzieningen worden samengebracht is nog veelzeggender.
Vraag: “Zijn de bewoners eigenlijk ook betrokken bij die plannen of niet? En de
toekomstige gebruikers?” Antwoord: “De gebruikers? Die zitten niet in het overleg.” Haar
collega: “Alleen middels de bewonersorganisaties.” Vraag: “Hoe komt dat?” Antwoord:
“Hoe komt dat? Dat is een goeie. Ik weet niet of ze wel gevraagd zijn, dat is een goeie, ik
ga dat terugkoppelen, dat is een goeie, dat is een goeie.”
Omdat de gevestigde corporate actors niet altijd alle partijen benaderen voor deelname aan het
proces, komt het ook wel eens voor dat actoren daar zelf om vragen. Vaak wordt dit simpelweg
veroorzaakt doordat de uitnodigende, initiatiefnemende partijen niet weten dat er andere
mogelijke actoren zijn die zij zouden kunnen benaderen. Ook komt het voor dat de gevestigden
de belangen en/of de mate van betrokkenheid van de andere actoren verkeerd inschatten. Beide
situaties deden zich volgens de geïnterviewden in Liendert voor. Bij het ontwikkelen van een
woonservicegebied werd een mogelijke participant over het hoofd gezien, terwijl de leden van het
WBT niet konden weten dat het moskeebestuur geïnteresseerd was om zitting te nemen. Beide
processen zullen verderop in deze paragraaf worden besproken. In een enkel geval proberen de
gevestigden heel bewust de deur dicht te houden voor nieuwkomers en kan worden gesproken
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van gated partnerships. Verderop in deze paragraaf zal hier op worden teruggekomen aan de hand
van een voorbeeld uit Den Haag Zuidwest.
Het in paragraaf 5.4.2 genoemde proces rond de nieuwbouw van de El Fath moskee in
Liendert is niet alleen interessant vanuit het perspectief van het aantal actoren, maar biedt tevens
inzicht in de manier waarop corporate actors met elkaar in contact komen. Omdat de moskee
gevestigd was in het Soesterkwartier en nog niet bekend was dat er in Liendert naar een nieuwe
locatie werd gezocht, konden de leden van het wijkbeheerteam eenvoudigweg niet weten dat zij
in het moskeebestuur een nieuwe partner zouden kunnen vinden. Daarom besloot zij om zelf
contact te zoeken met het WBT en zitting te nemen in dit overlegorgaan. De woordvoorder van
de moskee vertelt:
“Op het moment dat het bekend was dat wij naar Liendert zouden gaan, zijn we ook dus
in het wijkbeheerteam gaan zitten. Om op die manier ons steentje aan het welzijn van de
wijk bij te dragen.”
Op de vraag of het bestuur daarvoor gevraagd is of dat zij dat zelf heeft voorgesteld, antwoordt
hij:
“Dat hebben we zelf voorgesteld. Alleen wij waren van plan daarin te stappen op het moment
dat de moskee al bestond en toen vroeg een keer op zo´n inspraakavond iemand: ‘waarom
eigenlijk niet meteen?’ Nou ja als dat mogelijk is. Wij gingen er vanuit dat je eerst als instelling
hier moest zitten of als bewoner. Dus daar was ruimte voor en wij wilden dat heel graag. En zo is
dat uiteindelijk vroegtijdig aan het rollen gekomen.” Eén van de activiteiten waar de moskee aan
deelneemt is “een project voor jongeren wat wij als moskee zullen organiseren. (…) Wij hebben
gezegd: ‘wij willen daar ook echt het voortouw in nemen’.”
Bij het proces rond de ontwikkeling van het woonservicegebied Liendert-Rustenburg was
geen sprake van onbekende partners, zoals bij de toetreding van het moskeebestuur tot het
WBT. Volgens de initiatiefnemers van het woonservicegebied werden de belangrijkste partijen
benaderd om deel te nemen aan het samenwerkingsverband. Toch zagen deze nog één partij
over het hoofd: de VGN11. Deze organisatie gaf in een later stadium zelf aan graag te worden
betrokken bij de ontwikkelingen. De wijkmanager van Liendert geeft aan:
“Die partijen waar ik het net over had, daar zit iemand altijd een beetje te zwemmen.
Zo van: wil ik er wel bij, wil ik er niet bij? (…) Er wonen in de wijk nauwelijks
gehandicapten, behalve dan misschien een jongere bij zijn ouders of zo, maar voor de rest
zijn er geen zorgprojecten.”
De VGN wil wel “graag aangehaakt zijn omdat ze het dan gelijk weten als er iets gebeurt in
de wijk”. Dit citaat maakt duidelijk dat er in sommige situaties een verschil kan zijn tussen
de partijen die betrokken (benaderd) zijn en de partijen die zich betrokken voelen bij de
ontwikkelingen.
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Gevoelde betrokkenheid en verticale cohesie
Een voorbeeld van de invloed van de gevoelde mate van betrokkenheid op de verticale cohesie,
is de totstandkoming van het eerder genoemde nieuwe zorgcentrum. Eén van de Haagse
welzijnswerkers vertelt:
“Ik denk dat het uit de beroepsgroep bedacht is en die willen eerst een soort plan op
tafel om naar de gebruikers toe te brengen. Maar of die gebruikers daar echt gelukkig
mee worden, dat weet ik niet. We hopen het. Het is wel iets wat wij met elkaar bedenken
op dit moment en waarvan we denken dat ze daar gelukkig mee worden.”
Haar uitspraak maakt duidelijk dat onbewust een zeer sterke top-down-benadering is gehanteerd,
waarbij de corporate actors bepaalden wat goed voor de gebruikers is. Er is dientengevolge
nauwelijks sprake van verticale cohesie, juist omdat onder de institutionele partners zo’n sterk
gevoel van overeenstemming heerste, voortkomend uit een sterk gevoel van betrokkenheid.
Een bestuurslid van het Bestuurslid Bewoners Overleg Tolsteeg Hoograven (BOTH) maakt
duidelijk dat het gevoel van betrokkenheid zich ook uit in ‘het opvangen van geluiden’:
“Zelfs ik hoor dus regelmatig nieuwe dingen. Als ouderen moet je er bijvoorbeeld maar
net tegenaan lopen van: ‘oh is dat er ook, gymmen voor ouderen? En wie zit daarbij dan?
En mag ik daar een keer komen kijken?’ (…) Meestal zie je als mensen een drempel over
zijn dat het makkelijker gaat.”
Met het signaleren van dergelijke behoeften van bewoners vervullen corporate actors dus een
belangrijke rol bij de totstandkoming en versterking van de verticale cohesie.
5.4.3

“Strong leaders”

De vierde verwachting die we uitspraken was dat de aanwezigheid van sterke leiders (strong
leaders) een positieve invloed zou hebben op zowel de institutionele als de verticale cohesie.
Volgens Hartley en Allison (2000) kan leiderschap verwijzen naar een persoon, een positie of
een proces. In deze paragraaf richten we ons op de persoonsbenadering, die stelt dat een sterke
leider zich onderscheidt door “skills, abilities, personality, styles and behaviours” (p.36). Uit de
gesprekken met de corporate actors blijkt dat er in de drie wijken inderdaad sprake is van een
cohesieversterkende werking door de daadkracht van één sterke persoon. Bij enkele van de
onderzochte beleidsprocessen kan de invloed van deze persoon zelfs als cruciaal worden
beschouwd voor het verdere verloop van het beleidsproces. De praktijk beantwoordt daarmee
aan de ideeën van Öresjö et al. (2004, p.53): “the initiatives and skills of individuals working or
engaging in the neighbourhoods have a fundamental impact on certain developments”. Die
impact betreft een positieve invloed op de verticale en institutionele cohesie. Meyer (2000, p.340)
stelt echter dat “those who have the power (…) are also capable of challenging it”. De term
die zij daarvoor gebruikt is devil’s advocate. Wanneer een leider zijn skills en dergelijke op een
volgens anderen verkeerde manier of een verkeerd moment aanwendt, kan er worden gesproken
van negatieve effecten op de verticale en institutionele cohesie.
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Positieve en negatieve effecten van leiderschap op institutionele cohesie
Eerder bespraken we al het proces rond de vernieuwing van het Hart van Hoograven
(zie paragraaf 5.4.2) waarbij sinds 1996 drie actoren waren betrokken: de gemeente, de
woningcorporatie en de projectontwikkelaar. Het heeft tot 2004 geduurd voordat de plannen aan
de bewoners konden worden gepresenteerd en nog eens twee jaar voordat de eerste flats konden
worden gesloopt (Stadsplan 2004). De doorbraak in het proces, dat enige jaren helemaal heeft
stilgelegen, was te danken aan een zeer actief raadslid (zie ook Van Boxmeer & Van Beckhoven
2005). In een lang betoog legt zij uit waar het mis is gegaan en wat zij eraan gedaan heeft om het
probleem op te lossen, beginnend bij de signalering van het probleem:
“Het gekke was, dat er bij ons raadsleden nog niet eens zo heel veel kwartjes zijn gevallen.
Maar goed, ik kreeg toen steeds meer geluiden van bewoners. Steeds meer mensen vielen
af. Er is toen een harde kern overgebleven, de projectgroep Hart van Hoograven. (…)
Begin juli (2002, EvM) zouden we in de raad dat ISV-geld vaststellen. Toen heb ik
gezegd: ‘Luister, we hebben vijf juni’, ja die datum vergeet je nooit meer (en het was de
eerste vergadering die ik als raadsvoorzitter zou gaan voorzitten!) ‘vijf juni hebben we
een raadscommissievergadering voor de wijk Zuid. Ik wil het dan hier over hebben en
ik vind dan dat de wethouder wonen in de wijk moet komen uitleggen waarom er maar
niets gebeurt en waarom we nu blijkbaar het ISV-geld niet krijgen’. (…) En toen is de
wethouder ook gekomen.”
Zij vervolgt haar levendige beschrijving:
“Het is een vergadering geworden die ik nooit meer zal vergeten. (…) Dat was echt
een soort oorlog waar ik in terecht kwam: allemaal schreeuwende mensen. (…) Om
het lange verhaal kort te maken: (…) men is ontzettend geschrokken. (…) Dus tijdens
die raadsvergadering is het gelukt (…) dat die drie partijen (Leefbaar Utrecht, Groen
Links en de PvdA, EvM) zich achter één amendement hebben gesteld. En dat heeft de
wethouder op een gegeven moment ook overgenomen. Als raad is het gelukt (…) dat
er wel degelijk geld gereserveerd zou worden voor het Hart van Hoograven. Nou dat
vind ik altijd een heel leuk voorbeeld van hoe je dan als raadsleden in die wijk, ook met
je verantwoordelijkheid voor de besluitvorming in de raad later, echt problemen kunt
oplossen.”
In dit voorbeeld heeft vooral de manier waarop de voorzitter zich in de discussie heeft opgesteld
ertoe geleid dat er uiteindelijk een doorbraak werd bereikt:
“Kijk ik ga me daar niet als politieke partij profileren (…) want eigenlijk kun je veel
meer bereiken als je in je eentje bent, dus (…) ik heb me meer opgesteld in de
bruggenbouwersrol.”
De projectontwikkelaar van het Hart van Hoograven onderschrijft, hoewel niet met zoveel
woorden, het belang van contacten met personen die op een bepaalde positie zitten en allerlei
ontwikkelingen kunnen bewerkstelligen: “Raadsleden zijn voor ons veel belangrijker geworden
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dan bestuurders. Dat is een beetje het beeld.” Hij baseert zijn uitspraak mede op negatieve
ervaringen met bestuurders die “betrokkenheid van ons bij allerlei zaken” niet serieus nemen:
“Eén voorbeeld en dat neem ik die wethouder van Zuid buitengewoon kwalijk (…): Wij
hebben op een gegeven moment gevraagd om een gesprek met hem en dat heeft hij
gewoon geweigerd! Moet je je voorstellen: je zit in een samenwerkingsovereenkomst met
de gemeente voor het WOP tot 2010 voor Hoograven en de wijkwethouder wil geen
gesprek met je! Dat vond ie niet nodig. (…) Dat is natuurlijk dramatisch voor zo’n
samenwerking, echt dramatisch. Als je vanuit het bestuur zo’n houding durft aan te
nemen.”
Bovengenoemd voorbeeld maakt duidelijk dat sterk leiderschap in de vorm van een belangrijke
beslissing door één persoon dus ook een negatieve invloed op de institutionele cohesie kan
hebben. In dat geval gebruiken we de term devil’s advocate (zie Meyer 2000).
Leiderschap en verticale cohesie
Fagotto en Fung (2006, p.642) beschrijven leiderschap als de “individual officials’ propensity
to cooperate with neighborhood residents and their organizations”, met als gevolg dat “some
department staffs are committed to working with neighborhoods and recognize the value
of collaboration because ‘citizens have learned a lot more about local government, and local
government has learned about citizens and how to listen to them’.” Een sterke leider onderscheidt
zich volgens hen dus vooral vanwege het feit dat hij of zij de samenwerking met bewoners
op waarde weet te schatten. Deze redenatie komt voort uit de gedachte dat bewoners op veel
gebieden als deskundigen kunnen worden beschouwd (zie o.a. Fokkema & Krebber 1999).
Tijdens de interviews zijn verschillende processen besproken waarbij gesproken kan worden
van leiderschap in de optiek van Fagotto en Fung (2006). Een voorbeeld van zo’n proces is de
manier waarop de beleidsmakers in contact zijn getreden met de bewoners bij de bouw van de
moskee in Liendert (zie paragraaf 5.4.3). Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen de
corporate actors en bewoners bij het Hoograven Aan Zet programma. Dit programma bestond
uit zeven projecten die tezamen vooral gericht waren op het vergroten van de sociale cohesie
in de wijk. Bij de selectie van de onderwerpen, zoals het project Marokkaanse buurtvaders,
Veilige binnenterreinen en het Jongeren aan Zet project stond de eigen inbreng van de bewoners
centraal12. Volgens de definitie van Fagotto en Fung (2006) kunnen vele beleidsprocessen als
vorm van cooperation worden beschouwd en is er dus al gauw sprake van (sterk) leiderschap.
Er is immers sprake van samenwerking tussen de corporate actors en de buurtbewoners. De
persoonsbenadering van Hartley en Allison (2000), waarbij de nadruk ligt op “skills, abilities,
personality, styles and behaviours” (p.36; zie paragraaf 2.4.6), is beter afgebakend en biedt
daarmee meer mogelijkheden om sterke leiders van ‘gewone actoren’ te onderscheiden. Omdat
in de interviews de beleidsprocessen centraal stonden, is niet rechtstreeks gevraagd naar de
eventuele aanwezigheid van corporate actors die de genoemde kenmerken bezitten. Desondanks
bieden de beschrijvingen die de geïnterviewden van de beleidsprocessen hebben gegeven wel
aanknopingspunten. Eerder merkten we op dat de doorbraak in het proces rond het Hart van
Hoograven voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan het optreden van de voorzitter van de
Raadscommissie Zuid die de verschillende partijen op een lijn wist te krijgen. Haar leiderschap
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heeft echter juist een negatieve invloed gehad op de verticale cohesie, zo legt de voorzitter zelf
uit:
“Het was echt zo dat er in de pauze iemand naar me toe kwam, ik kende haar niet,
en zei: ‘Mevrouw’ (en dat was net na de Tweede Kamerverkiezingen, waarin wij als
D’66 hadden natuurlijk ook verloren hadden), ‘mevrouw, vindt u het gek dat uw partij
zo verloren heeft? De manier waarop u voorzit!’ (…) De bewoners waren zo boos en ja
ik vond dat die wethouder onvoldoende begrip toonde voor die bewoners. (…) Dat is
natuurlijk toch ook wel een kunst apart. Dat was echt een soort oorlog waar ik in terecht
kwam, schreeuwende mensen. Dus ik heb heel streng gezegd van ‘dan mag jij het woord’.
Nou dan moet je het natuurlijk op een gegeven moment wat militair gaan voorzitten.”
De bewoners waren, met andere woorden, zo teleurgesteld dat zij hun vertrouwen in de
lokale politiek volstrekt verloren waren. Hun ontgoocheling keerde zich echter niet tegen de
verantwoordelijke, maar tegen de voorzitter. Het gevolg was een verstoorde verstandhouding
tussen de bewoners en de voorzitter.
In Liendert probeerde gemeente en moskeebestuur juist om goede verstandhoudingen te
kweken door de bekendmaking van de plannen om in de wijk een moskee te bouwen zo neutraal
mogelijk te brengen. De projectleider vertelt:
“We hebben de hele wijk uitgenodigd. (…) En we hebben ook met het moskeebestuur
besproken dat zij vooral, ook aan hun eigen leden moesten vragen om naar die avond te
komen. Vaak heb je op zo’n avond alleen maar tegenstand. Dan wordt de toonzetting
bepaald. En je wilt graag een neutrale toonzetting bereiken dus je wilt ook graag dat er
ook allochtonen aanwezig zijn. (…) Het gaat erom dat het publiek in de zaal inderdaad
toch een beetje een afspiegeling is van de wijk.”
Het manipulatieve karakter van de manier waarop de gemeente deze fase van het proces vorm
heeft gegeven weerspiegelt de “styles and behaviours” die volgens Hartley en Allison (2000, p.36)
op leiderschap wijzen. Door vooral de voorstanders uit te nodigen hebben de gemeente en het
moskeebestuur niet alleen het vertrouwen weten te winnen van de toekomstige gebruikers, maar
zijn zij er ook in geslaagd om een positief vervolg te geven aan het geluid van de tegenstanders.
Tijdens de discussieavond werden er door de bewoners veel problemen aangekaart die vooral
te maken hadden met de leefbaarheid in Liendert. Als reactie hierop werd de werkgroep
Goede Buren opgericht, waarin zowel voor- als tegenstanders van de moskee hun ideeën over
de leefbaarheid in de wijk kenbaar kunnen maken. We kunnen dus vaststellen dat de specifieke
keuzes van enkele individuen ertoe hebben geleid dat de verticale cohesie zich niet heeft
beperkt tot de bewoners die het op voorhand al goed konden vinden met de gemeente en het
moskeebestuur, maar dat ook bewoners die anders vermoedelijk niet bij het proces betrokken
waren geweest, ook een aandeel in de ontwikkelingen van Liendert hebben gekregen.
5.4.4

Personele wisselingen

Tot slot spraken we de verwachting uit dat personele wisselingen hun tol eisen bij de
ontwikkeling, instandhouding en uitbreiding van zowel institutionele als verticale cohesie. Uit
de interviews blijkt dat er tal van voorbeelden zijn, waarbij de processen zeer moeizaam verlopen
103

doordat er telkens belangrijke, ervaren en aan de cultuur gewende actoren weggaan en er dus
ook steeds nieuwe personen bijkomen, zowel op het niveau van de beleidsuitvoering als op
managementniveau.
“Continuïteit is erg belangrijk”, aldus een Utrechts raadslid over de bezetting van de
verschillende Utrechtse raadscommissies. Meer uitleg wordt er gegeven door andere corporate
actors. Een beleidsmedewerker van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) in Den
Haag Zuidwest spreekt in dit verband van “de wisseling van de wacht.” Ze legt uit dat het erg
vervelend is dat er telkens nieuwe directeuren aan het roer komen, die elk hun eigen koers
bepalen:
“de directeur die we hadden voor beleid (…) hebben we een rondleiding gegeven. We
hebben de algemeen directeur rondgeleid om de problematiek helder te maken. We
hebben de directeur die op beleid en vastgoed zat rondgeleid (de productgroepmanager).
Van die drie is alleen nog de productgroepmanager overgebleven. Dan krijg je wel weer
de volgende rondleiding in april voor het voltallig huidige managementteam van OCW,
maar dat zet geen zoden aan de dijk. Want die directeuren die we hadden waren allebei
binnen twee jaar weg.”
In het interview vertelt ze dat OCW zich sinds twee jaar heeft aangesloten bij de discussie over
herstructurering. Vervolgens wordt duidelijk dat er sindsdien veel veranderd is, maar dat er vooral
door de personele wisselingen, nog een lange weg te gaan is. Op de vraag of er de afgelopen jaren
veel veranderd is, antwoordt zij:
“Absoluut, Escamp staat op de kaart, OCW staat op de kaart, maar er zitten ook heel
duidelijk zwakke kanten aan. Je ziet dat het gebiedsteam nog steeds niet functioneert
zoals het zou moeten functioneren. Het leek een beetje te beginnen, maar (…) als opeens
de directeur van onderwijs bij een andere directie terechtkomt en die zegt opeens van:
‘het gebiedsgericht werken is niet zo van belang, want jij moet je nu bezighouden met het
veiligheidsplan voor het Terracollege13 (…), want na wat er gebeurd is moet er een beleid
op komen, een enorm interessante opdracht.’ Ja dan hoef je niet naar gebiedsdingen te
vragen, want dat heeft geen prioriteit, tenzij er iets van onderwijs speelt, dan mag je er
wel naartoe.”
Personele wisselingen op uitvoeringsniveau
Behalve wisselingen in de directie, zijn er ook tal van voorbeelden waarbij er sprake is
van personele wisselingen bij de medewerkers die in de uitvoering werkzaam zijn. Een
plancoördinator voor Bouwlust geeft bijvoorbeeld te kennen dat hij niet precies weet op welke
manier de partners bij elkaar zijn gekomen die het wijkplan voor Bouwlust hebben opgesteld:
“Het kan natuurlijk best zo zijn geweest dat er ook suggesties vanuit de andere partijen
zijn geweest, van: ‘die partij moet er ook nog bij’, maar dat weet ik niet. Dan moet je bij
een ander zijn. Er is veel verloop in dit soort organisaties.”
Ook de ontwikkelingen rond het Hart van Hoograven worden volgens de betrokken
projectontwikkelaar gekenmerkt door verloop:
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“Het project kenmerkt zich door enorm veel personele wisselingen. Van de drie
bloedgroepen, dus ontwikkelaars, corporaties, gemeente, ben ik op dit moment (…) de
enige die hier vier jaar zit. (…) De gemiddelde betrokkenheid is nog geen twee jaar. Al
die personele wisselingen hebben een behoorlijke wissel getrokken op continuïteit van
het verhaal.”
In Liendert hebben er onder andere wisselingen plaatsgevonden bij het Woonservicegebied:
“De stuurgroep is intussen qua personen ook al aardig veranderd”, aldus de gemeentelijke
contactpersoon. De wijkmanager vult haar aan: “de wijkmanager van SCW14 is ook al de derde”,
waarop haar collega concludeert: “het geeft in ieder geval aan dat er ook onder het personeel
heel veel wisselingen zijn.” Net als bij het voorbeeld van OCW in Den Haag gaat het hier om
een periode van twee jaar. Een raadslid van Leefbaar Utrecht maakt duidelijk dat personele
wisselingen overal plaatsvinden:
“Er is heel veel verloop (…), niet alleen in de wijkraad, maar ook bij de wijkbureaus, bij
iedereen die met zo’n wijk te maken heeft eigenlijk.”
Aan de ene kant toont hij begrip voor de situatie, maar tegelijkertijd laat hij wel merken dat
al deze wisselingen de samenwerking en daarmee de institutionele en verticale cohesie niet ten
goede komen:
“Ja, het is vrijwilligerswerk, zo’n wijkraad en ook de bewonerscommissie, het blijft toch
vrijwilligerswerk. (…) Het veelvuldig wisselen van mensen uit die comités (…), maar
ook raadsleden (…), dat is vaak erg lastig.”
Door het gebrek aan continuïteit duurt het vaak langer om enige vorm van institutionele cohesie
tot stand te brengen, laat staan deze te versterken.
Positieve kanten van personele wisselingen: de verticale cohesie versterkt?
Veel van de geïnterviewden geven aan dat personele wisselingen juist ook positief kunnen zijn,
met name voor de verticale cohesie. Termen als ‘vers bloed’ en een ‘frisse blik’ komen veelvuldig
terug in de gesprekken. De stadsdeelcoördinator van Den Haag Zuidwest zegt bijvoorbeeld het
volgende over de bewonersorganisaties in haar stadsdeel: “Er moet gewoon steeds een wisseling
van de wacht komen. Dat is gewoon goed, nieuwe ideeën.” De voormalig voorzitter van het
Huurdersplatform Zuidwest zegt precies hetzelfde: “Wat nieuwe mensen erin is alleen maar
positief.” Een beleidsadviseur van de gemeente Amersfoort geeft aan dat personele wisselingen
meer een wens dan realiteit zijn:
“Het zou natuurlijk heerlijk zijn als je ieder jaar een nieuwe lading enthousiaste bewoners
hebt die met een frisse adem beginnen.”
Het eerder genoemde raadslid van Leefbaar Utrecht zegt:
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“Houden mensen het lang vol? Dan is dat heel prettig, maar soms ook niet, omdat
mensen dan heel sterk in hun eigen hoekje zitten en dan altijd vanuit dat ene hoekje
reageren.”
De voorstanders van personele wisselingen wijzen vooral op de gevaren van ‘een vastgeroest
kader’ dat weinig open staat voor nieuwe ideeën. De eerder genoemde Haagse plancoördinator
maakt duidelijk dat bewonersorganisaties erg conservatief kunnen zijn:
“In feite beschermen zij hun eigen tokootje. Ik vind niet dat zij erg open staan, nieuwe
ideeën leveren.”
Het behoudende karakter van bijvoorbeeld bewonersorganisaties, maar ook van andere
mogelijke actoren in de stedelijke vernieuwing, kan er verder toe leiden dat hun opvattingen
niet overeenkomen met de achterban die zij zeggen te vertegenwoordigen, zo constateert een
adviseur leefomgeving van woningcorporatie Portaal in Liendert:
“We hebben (…) regelmatig gemerkt dat zij (de huurderscommissie, EvM) hun
achterban niet vertegenwoordigden. Om die reden hebben we ook geadviseerd om er
maar mee te stoppen en maar eens nieuwe mensen te zoeken.”
Verder laat hij doorschemeren dat hij vindt bewoners niet te zwaar moeten tillen aan
veranderingen en zich ook moeten verplaatsen in de situatie van de corporate actors:
“Ik ken dat argument heel goed hoor, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik eigenlijk vind
dat er door die bewoners koffiedik gekeken wordt. De beleidsprogramma’s lopen gewoon
door. (…) Maar goed, dat geldt voor de SWA net zo goed hoor. Voor ons ook trouwens…
Er wordt nog wel eens geschoven met wijken. Maar dat doen we ook bewust. Als je kijkt
naar mijn eigen wijk, om het allemaal een beetje leuk te houden… kijk, na vier jaar dan
heb je zo’n WBT (Wijkbeheerteam, EvM) wel gezien en dan is het ook leuk om in
Soest dat werk te gaan doen.”
Personele wisselingen hebben, in tegenstelling tot wat we verwachtten, volgens de geïnterviewden
dus ook positieve effecten op de verticale cohesie. Nieuwe participanten staan vaak meer open
voor de ideeën van andere deelnemende partijen en/of actoren en hebben zelf een minder
vooropgestelde mening dan de vastgeroeste kaders die al jaren voor hun zaak vechten. Hierdoor
verloopt de samenwerking tussen de actoren soepeler en kunnen er sterkere banden ontstaan dan
wanneer er een meer vijandige situatie is. Anderzijds is het duidelijk dat het vertrek van actoren
die veel kennis en ervaring bezitten noodlottig kan zijn voor de cohesie. De actoren moeten
zich veel bezig houden met het in stand houden van de contacten en het zoeken naar de ideale
samenwerkingsverbanden. De tijd en energie die hiervoor nodig is, zou in het geval van een
stabiele groep actoren aan de inhoud en de kwaliteit van de contacten besteed kunnen worden.
5.4.5

Het belang van communicatie

De laatste verwachting die we uitspraken was dat communicatie een belangrijke invloed heeft
op de mate van verticale cohesie. De achterliggende gedachte was dat goed geïnformeerde
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bewoners een grotere kans hebben om een bepaalde mate van verticale cohesie te ontwikkelen
dan bewoners die niet over informatie beschikken. In paragraaf 5.4.2 noemden we al enkele
uitspraken van corporate actors, waaruit bleek dat het voor bewoners lastig kan zijn om hun weg
naar de juiste professionals te vinden. Niet alleen personele wisselingen (zie paragraaf 5.4.4),
maar ook een gebrekkige communicatie werd door de geïnterviewden als mogelijke oorzaak
aangewezen.
Een voorbeeld wordt gegeven door een beleidsadviseur van de gemeente Amersfoort. Zij
reageert fel op de opmerking van de voorzitter van de winkeliersvereniging De Wiekslag die
aangaf de nieuwe wijkagent niet of nauwelijks te zien, terwijl de vorige regelmatig langskwam:
“Waar je naar streeft in dit verband, is dat voor mensen in de buurt duidelijk is, wie
waarvoor is. (…) Als je niet snapt waarom die wijkagent daar niet is (…), dan heb je daar
al wat in te halen. Dan zie je dat het negen van de tien keer op communicatie aan komt.
Natuurlijk heeft de wijkagent een goed verhaal waarom hij daar minder te zien is, hij
doet echt nuttige dingen. Maar als je dat niet vertelt…”
Ze geeft aan dat communicatie van twee kanten moet komen en dat bewoners (en in dit geval de
winkeliers) zelf ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen:
“Hoezo weet die man niet wie hij moet hebben voor zijn winkelcentrum? Dat is ook
wel erg. (…) Ze leunen achterover, het moet geregeld worden. Door wie? Je bent zelf de
samenleving!”
Om haar uitspraak kracht bij te zetten geeft ze een voorbeeld:
“We hebben wijken waar mensen de politie bellen omdat de buurman zijn auto voor
hun raam parkeert. En dan verwachten ze serieus dat de politie daar iets aan doet. En als
de politie daar niets aan doet dan bellen ze de burgemeester, want die stuurt de politie
aan. Het komt niet in ze op om zélf bij die buurman aan te bellen. En de fase waarin we
daarin meegaan is voorbij in Amersfoort.”
Om de bewoners, maar ook eventuele partners in de vernieuwing duidelijk te maken dat de
gemeente een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid is een aantal maatregelen genomen:
“Dit betekent dat we op wijkniveau mensen aanspreken: ‘wat is jouw eigen
verantwoordelijkheid, (…) wat kun je zelf doen?’ (…) ‘Waarom ken je de wijkagent niet?’
Natuurlijk bel je dan ook de politie van ‘joh kunnen jullie niet iets met communicatie,
kunnen jullie niet iets met folders?’ We werken nu zelf aan een opzet voor wijkberichting,
een huis aan huis blad. Wij hebben ook een smoelenkaart. Als je elkaar wilt aanspreken
op afspraken dan moet je ook vertellen wie daar van jouw club voor staat. En je zou
meteen moeten kunnen wijzen op: ‘joh vorige maand stond in de krant een wijkbericht
uit jouw wijk, daarin kun je toch zien wie je hiervoor kunt aanspreken?’.”
Terugkijkend op het voorbeeld van de winkelier die de wijkagent niet kent, oordeelt ze:
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“Het gevoel van ‘ze zijn er te weinig’ (…) was negatief. Als je gewoon zou bellen:
‘waarom ben je hier minder?’ en je krijgt een antwoord (en ‘nee’ is ook een antwoord),
dan is het helder. En dat gevoel, kijk daar geven de mensen dan kritiek op. Dus als je
een prikkel kunt geven waardoor mensen gewoon een goed gevoel krijgen over hun wijk,
dan zeg je ook eerder hoi tegen elkaar, dan gaan mensen weer hun stoepje vegen, nou,
al die clichés. Het gaat om gevoel.” Haar conclusie is helder: “communicatie is gewoon
heel belangrijk, de sleutel zou je bijna zeggen. (…) Je moet erbij willen horen. Als je een
artikel in de krant ziet over een buurtbudget dan moet je gelijk zin hebben van ‘oh, snel
mijn aanvraag indienen want anders is het geld op’.”
De voorzitter van de wijkraad in Utrecht Zuid verwoordt het gevoel waar de Amersfoortse
wijkadviseur op doelt als het vertrouwen van bewoners dat gewonnen dient te worden:
“Ik ben er zó van overtuigd dat als je in dat voortraject goed communiceert en open
bent met elkaar en niet bang bent om risico’s te nemen (in die zin van: je kwetsbaar op
te stellen als overheid. Want dat is wat wethouders of ambtenaren niet mogen hè? Ze
mogen zich niet kwetsbaar opstellen. Want dan komt die stomme gemeenteraad weer: ‘ja
maar dat kan niet dat je dat zegt’. Maar ik denk toch dat je dat af en toe moet doen. Om
het vertrouwen met mensen te winnen), als je daar veel energie in stopt: tel uit je winst!
Echt waar, daar ben ik heilig van overtuigd. Want dan geef je mensen ook een stukje
eigen verantwoordelijkheid mee. Kijk: waar mensen heel vrolijk van worden is dat ze
invloed hebben op het resultaat. Maar dat moet je gewoon met communicatie heel goed
insteken.”
De projectontwikkelaar die bij het proces rond het Hart van Hoograven (waarop bovengenoemd
raadslid zich baseert, EvM) betrokken is, sluit zich hier volledig bij aan:
“Die hele communicatie: het is zo dom wat er de afgelopen periode is gebeurd. Door
mensen maar te beloven en te beloven en te beloven, terwijl je het niet waar kunt maken
krijgen mensen op een gegeven moment zoiets van: ‘bekijk het maar’. Die winkeliers:
‘bekijk het maar’.” De beleidsadviseur van de gemeente Amersfoort vindt een dergelijke
ontwikkeling begrijpelijk: “Als je tien keer teleurgesteld bent en de elfde keer gaat het
wel anders dan zie je dat misschien niet.”
De projectontwikkelaar gaat verder:
“Dat is dus echt heel erg verschrikkelijk dom, kortzichtig en buitengewoon jammer. Er
zijn echt gewoon dingen kapot gemaakt daardoor. Door te willen communiceren terwijl
je niks te communiceren hebt. Wees helder als je niks te communiceren hebt. (…)
Mensen kunnen het vervelend vinden dat je niks weet, maar het is veel frustrerender dat
je zegt dat je iets weet, terwijl je eigenlijk niks weet. (…) Zo onhandig die manier van
communiceren. Dus daar zou je anders mee om moeten gaan.”
Vrijwel alle geïnterviewde professionals zijn het erover eens dat een goede communicatie van
essentieel belang is bij stedelijke beleidsprocessen. Onjuiste of onvolledige informatie kan
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Tabel 5.2 Relatie tussen kenmerken van beleidsprocessen en institutionele en verticale cohesie
Kenmerk

Effect op institutionele cohesie

Effect op verticale cohesie

Aantal actoren

Het aantal actoren doet er niet zoveel
toe. Het gaat om interesse, wederzijds
begrip en de beschikking over tijd en
andere hulpbronnen
Vanzelfsprekendheid en
stelligheid spelen een belangrijke
rol bij de totstandkoming van
samenwerkingsverbanden
Een sterke leider kan een doorbraak in
een proces forceren, maar kan zijn/haar
machtspositie ook misbruiken en de
institutionele cohesie kapot maken
Discontinuïteit verstoort de onderlinge
contacten en soms ook het wederzijdse
vertrouwen, maar kan tegelijkertijd
‘vijandige situaties’ neutraliseren
- (niet onderzocht)

Bewoners wijten onduidelijkheid niet
aan het aantal corporate actors, maar wel
aan personele wisselingen en gebrekkige
communicatie
Corporate actors slaan bewoners soms
(onbedoeld) over, maar tegelijkertijd
signaleren zij de behoeften van bewoners
en wijzen zij hen de weg
Een sterke leider kan het verschil maken
tussen tevredenheid en teleurstelling,
bijvoorbeeld door de toon van
bijeenkomsten te bepalen
Noodlottig voor het vertrouwen en de
contacten, maar nieuwe corporate actors
staan soms meer open voor ideeën dan
vastgeroeste professionals
Van cruciaal belang bij stedelijke
beleidsprocessen. Kan het verschil maken
tussen begrip en frustratie (tussen wel of
niet meedoen)

Probleemgerichtheid

Leiderschap

Personele wisselingen

Communicatie

Bron: interviews (2003-2005)

ertoe leiden dat bewoners hun vertrouwen in de corporate actors kwijtraken. Wanneer bewoners
helemaal niet (meer) worden geïnformeerd, dan treden gevoelens van ontevredenheid en
wantrouwen zo mogelijk nog sneller op. Dit ‘gevaar’ wordt zeer helder verwoord door de assistent
wijkmanager van Nieuw-Hoograven: “radiostilte is gewoon ‘killing’.” In termen van Hirschman
(1970), is de kans dus groot dat de participerende bewoners ten gevolge van slechte communicatie
voor de exit-optie kiezen (zie paragraaf 2.4.6), in plaats van begrip te tonen (loyalty) of mee te
denken en mee te beslissen over wat er in hun buurt gebeurt (voice).

5.5

Conclusie

De praktijk in de drie onderzochte wijken blijkt grotendeels overeen te komen met de
verwachtingen die we aan het begin van dit hoofdstuk hebben geformuleerd. Toch hebben we
geconstateerd dat er naast de verwachte positieve effecten soms ook negatieve effecten kunnen
optreden. Sterke leiders zijn bijvoorbeeld niet alleen in staat om een doorbraak in een vastgelopen
proces te forceren, maar hebben ook de macht om eigenhandig een proces te frustreren.
Tegelijkertijd is gebleken dat ogenschijnlijk negatieve kenmerken, zoals personele wisselingen,
ook een positief effect kunnen hebben op zowel de institutionele als de verticale cohesie. In tabel
5.2 zijn de vijf kenmerken en de bijbehorende effecten nog eens op een rijtje gezet.
Het aantal actoren
Hoewel we verwachtten dat het aantal actoren van grote invloed zou zijn op de samenwerking
en daarmee op zowel de institutionele als de verticale cohesie, blijkt uit de interviews dat de
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samenwerking bij beleidsprocessen veel belangrijker is dan het aantal actoren dat samenwerkt.
Interesse in de andere actoren en wederzijds begrip zijn de sleutelwoorden met betrekking
tot de institutionele cohesie. Niet alle relevante actoren beschikken immers over voldoende
tijd en andere hulpbronnen om deel te kunnen nemen aan beleidsprocessen. De cohesie
tussen de actoren die wel deelnemen aan een beleidsproces ontwikkelt zich verder, maar het
samenwerkingsverband heeft geenszins het karakter van een gesloten gemeenschap waarin geen
plaats is voor nieuwe participanten. Concreet betekent deze constatering bijvoorbeeld dat een
woningcorporatie die vanwege capaciteitsproblemen niet deelneemt aan een wijkoverleg niet
meteen uitgesloten zal worden van nieuwe samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld wanneer er
een woon-zorgvoorziening gerealiseerd moet worden. De corporatie beoordeelt in dat geval
opnieuw of het mogelijk is om aan te schuiven of niet. Indien de corporatie het niet nodig
acht, maar de andere partijen wel dan zullen deze uiteraard de nodige druk uitoefenen om de
betreffende corporatie er alsnog bij te krijgen.
Voor de cohesie tussen corporate actors en bewoners, de verticale cohesie, geldt min of
meer dezelfde contstatering: niet het aantal actoren, maar de omgang tussen die actoren is van
belang. Achter de gedachte dat een groter aantal de professionals ertoe leidt dat bewoners niet
meer weten wie zich waarmee bezig houdt schuilt het feit dat bewoners de snelheid waarmee
de corporate actors van functie wisselen niet bij kunnen houden. Dit komt gedeeltelijk door een
gebrekkige communicatie van de professionals richting bewoners. In de volgende paragrafen zal
daar nog op worden teruggekomen. In het volgende hoofdstuk zal bovendien op basis van de
kwantitatieve gegevens worden bekeken of er in dit opzicht een verschil waarneembaar is tussen
bewoners van een niet-gedecentraliseerde gemeente (Amersfoort), een semi-gedecentraliseerde
gemeente (Utrecht) en de bewoners van een gemeente met een sterk gedecentraliseerde
werkwijze (Den Haag).
Sterk leiderschap
Op basis van de literatuur over leiderschap spraken we de verwachting uit dat ook in NieuwHoograven, Bouwlust en Liendert sterke leiders aan te wijzen zouden zijn, die een positieve
bijdrage hebben geleverd aan de institutionele en verticale cohesie. Hoewel het niet gemakkelijk
is om actoren op basis van een aantal interviews als strong leaders te bestempelen, bleek uit de
gesprekken met de professionals dat er in elke wijk wel enkele corporate actors aan te wijzen
zijn die zich onderscheiden vanwege hun specifieke vaardigheden (zie o.a. Hartley & Allison
2000; Öresjö et al. 2004). Vooral de capaciteit om ‘alle neuzen (weer) dezelfde kant op te krijgen’
en het vermogen om een impasse te doorbreken zijn belangrijke skills met betrekking tot de
institutionele cohesie.
De specifieke vaardigheden van enkele corporate actors zijn eveneens van invloed op de
cohesie tussen professionals en bewoners, de verticale cohesie. Een sterke leider kan het verschil
maken tussen tevredenheid en/of begrip en teleurstelling. In tegenstelling tot de meeste corporate
actors beschikt een sterke leider over inzichten waarmee hij of zij de toon van bijeenkomsten kan
bepalen. De leider weet dat het vertrouwen dat bewoners in de corporate actors stellen gewonnen
kan worden door een meer neutraal geluid te creëren, terwijl een vijandige sfeer veel bewoners
aanzet tot extreme vormen van voice (protesten, tegenwerking) of zelfs exit-gedrag (afhaken of
zelfs uit de buurt verhuizen). Indien een strong leader echter geen mogelijkheden heeft om de
specifieke kennis te benutten, heeft hij of zij weinig aan deze vaardigheden met betrekking tot
het bevorderen van de verticale cohesie. Een medewerker van een gemeentelijke dienst kan nog
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zo graag willen dat er op grote schaal geadverteerd wordt voor een bijeenkomst, maar als zijn of
haar leidinggevende hier niets in ziet of er simpelweg geen geld voor heeft, gaat het feest niet
door.
Personele wisselingen en communicatie
Personele wisselingen zijn nooit goed voor de samenwerking, zo was althans de verwachting
die we aan het begin van dit hoofdstuk hadden. In de praktijk blijkt het wat genuanceerder:
enerzijds heeft discontinuïteit in beleidsprocessen een sterk verstorende werking met
betrekking tot de onderlinge contacten tussen de participerende corporate actors, maar anderzijds
hebben wisselingen het voordeel dat de instroom van nieuwe actoren ‘vijandige situaties’
kan neutraliseren. Wanneer de personele wisseling een wisseling van de wacht betreft, dus
een nieuwe actor op een bestaande functie, dan is het vooral zaak om de overdracht zo goed
mogelijk te laten plaatsvinden. Gaat het om de toetreding van een nieuwe actor tot een
bestaand samenwerkingsverband, dan zal vooral duidelijk moeten zijn wat er van hem/haar
wordt verwacht en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. In beide gevallen is informatie
dus cruciaal. Daarmee hangen de conclusies omtrent personele wisselingen sterk samen met het
laatste kenmerk van stedelijke beleidsprocessen, waar we in de interviews naar gekeken hebben:
communicatie. Eerder gaven we al aan dat het vaak niet gaat om wat er wordt besloten, maar
om de manier waarop dat besluit wordt toegelicht. Communicatie kan het verschil maken
tussen begrip en frustratie en daarmee tussen het wel of niet meedoen van actoren. Hoewel
niet alle geïnterviewden dezelfde mening waren toegedaan, vond de overgrote meerderheid het
verstandiger om ook eerlijk te zijn wanneer er geen nieuws is: ook dan kun je de bewoners het
beste maar gewoon vertellen dat er geen nieuws is. Doe je dat niet, dan hebben de bewoners
vaak geen idee (meer) waar ze aan toe zijn en bestaat de kans dat de verticale cohesie wordt
beschadigd. Dergelijke situaties doen zich bijvoorbeeld voor bij de aankondiging en tussentijdse
wijzigingen van sloopplannen. De corporaties zouden hun huurders in dat geval beter kunnen
vertellen dat de plannen in ontwikkeling zijn en dat er op het moment niets te melden is over
de voortgang daarvan. Hiermee kan worden voorkomen dat bewoners ten onrechte in de stress
schieten en hun woning en woonomgeving gaan verwaarlozen omdat ze toch niet lang meer in
de woning denken te wonen.

Noten
1
2
3

4

Voor een overzicht van de interviewvragen, zie Bijlage III.
Voor een overzicht van de geïnterviewde corporate actors, zie Bijlage II.
De afkorting WBT staat voor wijkbeheerteam. Dit is een regulier overleg tussen de belangrijkste actoren in
de wijk, zoals gemeente, politie, woningcorporaties, welzijnsorganisatie, bewonersorganisaties en in Liendert
sinds kort ook het bestuur van de El Fath moskee. In de andere wijken bestaan vergelijkbare overlegstructuren
onder een iets andere naam. De samenstelling is vergelijkbaar met die in Liendert.
In werkelijkheid zouden alle beleidsprocessen die uit de interviews naar voren zijn gekomen in een
assenstelsel kunnen worden weergegeven, waarbij de mate van cohesie op de y-as wordt afgezet tegen het
aantal actoren op de x-as. Op basis van kwalitatief onderzoek is het echter slechts mogelijk om een indicatie
te geven van de combinaties en kunnen geen exacte snijpunten worden bepaald. Daarom wordt hier volstaan
met een indicatieve tabel.
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14
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Een uitgebreide beschrijving van dit proces is gepubliceerd in Van Marissing et al. (2004, pp.56-58).
ISV staat voor Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Zie onder andere Ecorys BV (2006).
Dit proces is eerder beschreven in het Habiforumrapport ‘Stedelijk Beleid en Sociale Cohesie: Een
interpretatie van de sociale structuren in de Amersfoortse wijk Liendert door professionals die in deze wijk
werkzaam zijn’ (Van Marissing 2006). Omdat de gemeente Amersfoort en het moskeebestuur een prijs
hebben gewonnen voor hun gezamenlijke project is er bovendien veel aandacht aan dit proces besteed in
zowel de lokale als de landelijke media.
Een uitgebreide beschrijving van dit project is te vinden in Van Marissing (2006, pp.29-30 en pp.48-50).
DUO staat voor De Utrechtse Opgave. Zie Van Marissing et al. (2004, pp.36-37).
Deze en andere vragen staan in Bijlage II onder punt II (Initiatieven: participatie en uitsluiting).
VGN staat voor Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Dit is de koepelorganisatie van
gehandicaptenorganisaties in de regio Utrecht.
Voor een volledige beschrijving van het Hoograven Aan Zet-programma, zie Van Marissing et al. (2004, p.40
en pp.53-56).
Op deze school aan de Beresteinlaan in Bouwlust werd op 13 januari 2004 een docent doodgeschoten door
één van zijn leerlingen. Hierna ontstond een brede discussie over de veiligheid op scholen in de wijk (ANP
2004).
SCW is de woningcorporatie, die tegenwoordig De Alliantie Eemvallei heet.

6

Bewonersparticipatie verklaard: gevoel
versus daadwerkelijk handelen

6.1

Inleiding

6.1.1

Het bevorderen van bewonersparticipatie

Beleidsmakers en andere corporate actors vinden het om allerlei redenen belangrijk dat
bewoners meedenken en meedoen met de professionele partijen die de stedelijke vernieuwing
vormgeven. De overheid hecht bijvoorbeeld veel waarde aan participatie vanuit democratisch
oogpunt (Ministerie van BZK 2003), wetenschappers zijn van mening dat participatie de
sociale cohesie in buurten kan versterken (Healey 1998c) en woningcorporaties willen graag dat
huurders participeren vanwege hun ervaringsdeskundigheid. Bewoners weten immers als geen
ander wat er in hun directe woonomgeving speelt (Van der Werf 1999). Het bevorderen van
bewonersparticipatie is dus een belangrijke doelstelling in de stedelijke vernieuwing (Elander &
Blanc 2001). De laatste jaren heeft bewonersparticipatie aan betekenis gewonnen (Andersson &
Musterd 2005; Purdue 2001; Van der Heijden 2005). In dit verband wordt veelal gesproken van
empowerment van bewoners (Zimmerman 1995).
In het Nederlandse stedelijke vernieuwingsbeleid kunnen we onderscheid maken tussen
individuele en collectieve empowerment. Individuele empowerment is nodig om bewoners met
een sociaal-economische achterstand de mogelijkheid te bieden om hun marginale positie
te verbeteren (Dominelli 1999). Collectieve empowerment betreft de mogelijkheden voor
buurtbewoners om in georganiseeerd verband “government and other authority resources (e.g.
media)” aan te wenden (Perkins & Zimmerman 1995, p.570). Een voorbeeld hiervan is het
instellen van wijkraden, via welke bewoners de mogelijkheid hebben om hun mening kenbaar te
maken over het gevoerde gemeentebeleid.
Aan het versterken van de verticale cohesie (de cohesie tussen corporate actors en bewoners
van stadswijken) wordt echter (nog) weinig aandacht besteed. Dit is opvallend, omdat de
interviews, die we in het vorige hoofdstuk besproken hebben, veelvuldig aanleiding geven om te
veronderstellen dat verticale cohesie juist een belangrijke invloed heeft op bewonersparticipatie.
Belangrijke sleutelwoorden daarbij waren leiderschap, continuïteit, probleemgerichtheid en
communicatie (zie paragraaf 5.5). Vanuit het perspectief van de bewoners zijn twee aspecten van
verticale cohesie van belang: kennis en vertrouwen. Kennis betreft de vraag of de bewoners weten
welke corporate actors in hun buurt actief zijn en vertrouwen betreft het vertrouwen dat bewoners
in de corporate actors hebben. Hoe meer kennis en hoe meer vertrouwen, hoe meer bewoners er
participeren, zo veronderstellen we. In het algemeen verwachten we dus dat verticale cohesie een
positieve invloed heeft op bewonersparticipatie.
In dit hoofdstuk staat de tweede onderzoeksvraag centraal (zie paragraaf 2.5.4), namelijk:

113

2. Welke factoren beïnvloeden bewonersparticipatie in vroeg-naoorlogse stadswijken in
Nederland en in hoeverre spelen stedelijke beleidsprocessen daarbij een rol?
Deze vraag valt uiteen in twee deelvragen:
2a. Welke factoren beïnvloeden bewonersparticipatie volgens de corporate actors die in vroegnaoorlogse stadswijken in Nederland werkzaam zijn en in hoeverre spelen stedelijke
beleidsprocessen daarbij een rol?
2b. In hoeverre wordt de participatie van bewoners van vroeg-naoorlogse stadswijken in
Nederland verklaard door verticale cohesie, persoons- en huishoudenskenmerken en welke
andere factoren spelen daarbij een rol?
In paragraaf 6.2 beantwoorden we deze vraag vanuit het perspectief van de corporate actors
(onderzoeksvraag 2a) en in paragraaf 6.4 kijken we naar de relatie tussen bewonersparticipatie en
stedelijke beleidsprocessen vanuit het perspectief van de bewoners (onderzoeksvraag 2b).
6.1.2

Algemene verwachtingen ten aanzien van bewonersparticipatie

Een sterke verticale cohesie zou kunnen betekenen dat bewoners beter geïnformeerd zijn.
Hierdoor zouden zij andere buurtbewoners op een informatiebijeenkomst kunnen wijzen of
hen kunnen informeren over de mogelijkheid om met de wijkwethouder of de wijkmanager
te spreken. Tevens zou een sterkere cohesie tussen bewoners en corporate actors het vertrouwen
van bewoners kunnen vergroten, waardoor zij wellicht eerder gaan participeren. Het zou echter
ook kunnen dat bewoners juist participeren wanneer zij onvoldoende vertrouwen hebben in
de professionele partijen. Toch verwachten we dat verticale cohesie een overwegend positief
effect heeft op bewonersparticipatie. Ten eerste is het voor een bewoner gemakkelijker om
(herhaaldelijk) contact met een corporate actor op te nemen en ook te onderhouden, wanneer
‘de lijnen kort zijn’. De aanwezigheid van specifiek op de buurt toegespitste professionals, zoals
de wijkwethouder en de wijkmanager, kan bewoners tot participatie verleiden, die dat wellicht
niet zouden hebben gedaan wanneer zij met hun klachten of opmerkingen naar het stadhuis
toe zouden moeten. Ten tweede speelt vertrouwen mogelijk een rol. Het is aannemelijk dat
bewoners eerder bereid zijn om te participeren wanneer zij veel vertrouwen in de corporate actors
hebben dan wanneer zij het gevoel hebben dat er een totaal verkeerd beleid wordt gevoerd om
de buurt te verbeteren (zie bijvoorbeeld Bolt & Ter Maat 2005). Tot slot kan verticale cohesie
bewoners doen beseffen dat zij veel meer invloed op het gevoerde beleid hebben dan zij tot dan
toe dachten. Het zou ook kunnen dat verticale cohesie enkele negatieve effecten heeft: bewoners
gaan wellicht juist participeren wanneer zij weinig vertrouwen in het beleid hebben. Door te
participeren geven bewoners dan een signaal af dat de corporate actors ‘verkeerd bezig zijn’. Het
is ook mogelijk dat de informatie die bewoners verkrijgen van bijvoorbeeld de gemeente of de
woningcorporatie hen doet beseffen dat zij zelf weinig in te brengen hebben. In dat geval hindert
verticale cohesie juist de participatie van bewoners.
Om het vertrouwen van bewoners positief te beïnvloeden en de kennis van bewoners over
de buurt en de corporate actors die daarin opereren te vergroten, zorgen gemeenten, corporaties
en andere corporate actors voor veel positieve berichtgeving in de lokale media. We verwachten
daarom dat de verschillende lokale media (radio, televisie, kranten, internet) eveneens een
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positieve invloed hebben op bewonersparticipatie. Van een negatieve invloed zou eventueel
sprake kunnen zijn, wanneer de verticale cohesie dermate sterk is, dat nieuwe participanten
moeite hebben om zich aan te sluiten bij de gevestigde structuur of wanneer zij het gevoel
hebben dat zij er niet bij (mogen) horen. Fagotto en Fung (2006, p.645) spreken in dit verband
van “cultural barriers to participation”.
6.1.3

Leeswijzer

De in paragraaf 6.1.1 genoemde onderzoeksvraag zal zowel vanuit een kwalitatieve als een
kwantitatieve benadering worden beantwoord. In paragraaf 6.2 gaan we in op de vraag in hoeverre
verticale cohesie volgens de geïnterviewde corporate actors van invloed is op de participatie van
bewoners en in de daaropvolgende paragrafen (6.3 en 6.4) onderzoeken we op basis van de
gegevens uit de enquête in hoeverre verticale cohesie invloed heeft op bewonersparticipatie.
In dit kwantitatieve gedeelte behandelen we vier logistische regressiemodellen, waarmee we
vier verschillende vormen van bewonersparticipatie verklaren. We maken daarbij onder andere
onderscheid tussen vormen van participatie waarbij de bewoner zelf het initiatief neemt,
bijvoorbeeld door contact op te nemen met de wijkmanager, en vormen van participatie waarbij
de bewoner wordt uitgenodigd door een corporate actor, bijvoorbeeld door een informatieavond
te bezoeken. In de laatste paragraaf (6.5) worden de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten
samengevat en de belangrijkste conclusies gepresenteerd.

6.2

Bewonersparticipatie vanuit een kwalitatief perspectief

Uit de interviews met de corporate actors is gebleken dat verticale cohesie op verschillende
manieren van invloed is op bewonersparticipatie. In deze paragraaf gaan we in op de twee
belangrijkste aspecten van verticale cohesie, namelijk bekendheid met en vertrouwen in de
corporate actors.
6.2.1

Bekendheid met de corporate actors

Bewoners kunnen om allerlei redenen niet participeren (Bolt & Ter Maat 2005; Gilroy &
Williams 1991; Winsemius et al. 2004). Ze kunnen het nut er niet van inzien, geen tijd hebben
of niet over de juiste kwalificaties beschikken (zie ook paragraaf 2.3.3). Ook de bekendheid met
corporate actors speelt voor bewoners een belangrijke rol bij het besluit om niet te participeren, zo
geven verschillende geïnterviewden aan.
“Ik denk dat je continu in gesprek moet zijn. Ik zeg ook altijd: ‘de deur staat hier open.
Ik zal niet alles weten, maar weet wel de mensen bij wie je dan wel terecht kan’.”, aldus
de stadsdeelcoördinator in Den Haag Zuidwest.
Zij geeft daarmee aan dat bewoners zich niet moeten laten weerhouden door de angst dat zij
misschien aan het verkeerde adres zijn. Volgens een teamleider van woningcorporatie Staedion
hebben ouderen bijvoorbeeld “altijd een beetje afstand richting de woningbouw”. Ook een
taalachterstand kan verhinderen dat bewoners gaan participeren, zo legt de assistent-wijkmanager
Veiligheid uit Nieuw-Hoograven uit:
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In één van de complexen wilde zij graag “een soort van bewonersgroepje hebben, dat
onze ogen en oren zou worden.” Deze bewonersgroep diende volgens haar niet alleen als
aanspreekpunt voor andere bewoners, “maar ook om de weg te weten naar de instanties
en om via de opbouwwerker (…) dingen te kunnen doorgeven, omdat er ook vrouwen
zijn die echt superslecht Nederlands spreken, dus om dan zelf een keer de politie te
kunnen bellen of het wijkbureau, (…) ja, dat is nogal moeilijk.”
Op de vraag of zij merken dat het belangrijk is dat de bewoners weten wie je bent, antwoorden
de twee Haagse teamleiders bevestigend: “Ja, als je bekend bent dan bellen ze je veel sneller met
vragen en dergelijke.” Ook de stadsdeelvoorzitter constateert het belang van ‘bekend zijn’:
“Wat je in het stadsdeel Escamp heel erg vindt is, het is een beetje generaliseren, dat ze
toch heel erg gecharmeerd zijn wanneer ze een persoon kennen. Dus het is niet van: het
instrument stadsdeelvoorzitter. Nee: ‘de stadsdeelvoorzitter is [ze noemt haar naam] en
die kennen wij’. En dan merk je dat ze, het kan ook een ander zijn, maar dat ze je moeten
kennen. Dan kunnen ze inderdaad veel makkelijker de telefoon pakken en e-mailen en je
aan je jasje trekken dan wanneer je minder bekend bent. Het is raar maar waar.”
6.2.2

Vertrouwen in de corporate actors

Verschillende geïnterviewden maken duidelijk dat vertrouwen van bewoners in de corporate
actors een belangrijk onderdeel is van verticale cohesie1. Communicatie is voor corporate
actors een belangrijk middel om het vertrouwen van bewoners te winnen en te behouden (zie
paragraaf 5.4.5). De geïnterviewden zien vooral een gebrek aan vertrouwen als belemmering
voor participatie. Hun uitspraken verwijzen vooral naar de bewoners die geïnteresseerd zijn in
participatie of die al participeren. Het is echter ook aannemelijk dat vertrouwen een rol speelt bij
de non-participanten. Het zou kunnen dat deze bewoners een zodanig vertrouwen in de corporate
actors hebben, dat zij participatie overbodig achten, maar het kan ook zijn dat de bewoners de
corporate actors wantrouwen en juist daarom zouden willen participeren. De geïnterviewden
beperken zich echter tot uitspraken over de ervaringen met bewoners waar zij zelf mee te maken
hebben gehad, ofwel de participerende bewoners.
“Waarom moeten we zoveel werk verzetten als het toch weer in de reguliere procedure
terechtkomt?”, vraagt de voorzitter van de wijkraad in Nieuw-Hoograven zich
bijvoorbeeld af.
Door het naast zich neerleggen van de adviezen van de wijkraad geeft de gemeente in zijn ogen
een signaal af dat het werk van de wijkraad niet serieus genomen wordt (zie bijvoorbeeld De
Kruijf 2003b).
“Bewoners die zich gemotiveerd gemeld hebben, mogen zich terecht misbruikt voelen.
Hun invloed is nihil en hun rol is uiterst beperkt, zowel richting college als richting de
bewoners”, zo stelt een Utrecht raadslid in het Utrechts Nieuwsblad (2003b).
Een lid van één van de Utrechtse wijkraden verwoordt de teleurstelling als volgt:
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“De wijkraad (…) krijgt vaak geen of onvolledige ontvangstbevestigingen, op haar
adviezen volgt een herhaling van zetten en er is weinig waardering voor ons werk. De
kosten wegen niet meer tegen de baten op” (De Kruijf 2003a).
Een dergelijke ervaring kan ertoe leiden dat bewoners geen zin en tijd meer hebben om energie
te steken in een activiteit die volgens henzelf niets oplevert. Met andere woorden:
“Je moet ook wat doen met wat ze (de bewoners, EvM) zeggen. Je moet ze serieus
nemen. Als je alleen de indruk wekt dat je ze benadert omdat het moet (…), dan hebben
ze dat wel door en dat is niet de bedoeling. Dan nemen ze je niet serieus”, aldus een
raadslid van de Stadsdeelcommissie in Den Haag Zuidwest.
Ook woningcorporaties ervaren vaak een lage participatiegraad ten gevolge van wantrouwen.
Eén van de teamleiders van de Haagse woningcorporatie Staedion verklaart:
“Ik denk ook wel dat de bewoners een beetje apathisch zijn (…), want eerst was er een
paar keer sprake van dat we zouden gaan renoveren en daarna hebben we gezegd van:
‘nee, we gaan het toch slopen”. Dan hebben ze (de bewoners, EvM), natuurlijk iets
van: ‘ja, nu zeg je dat je gaat slopen, maar misschien zeg je straks wel weer dat je gaat
renoveren’. En dat is natuurlijk niet echt een goede start.”
Een voorbeeld waarbij het vertrouwen van bewoners in de corporate actors juist wel tot meer
participatie heeft geleid, is het proces rond de bouw van de moskee in Liendert2. Tijdens
diverse bijeenkomsten in de buurt konden bewoners meedenken en meepraten over de relatief
minder belangrijke zaken, zoals de mogelijke parkeerdruk en de gebedsoproep. Dat de moskee
er zou komen, stond vooraf al min of meer vast. Desondanks kwamen er veel bewoners op de
bijeenkomsten af. Volgens de gemeentelijke projectleider kwam dat doordat er een zorgvuldig
communicatietraject was opgezet, dat in werking werd gezet nadat de gemeente en het
moskeebestuur de definitieve locatie en de financiële verplichtingen waren overeengekomen:
“Dat is gestart met een informatieavond. Daar waren mensen boos over (…), omdat men
een inspraakavond verwachtte.”
De gemeente besloot echter anders:
“Nee, we willen eerst informatie geven over: ‘Wat is Islam? Wat betekent een moskee
voor de Islam? Wat betekent een moskee in Amersfoort? Wat kan die voor de wijk
betekenen?’ En we wilden ook een moskeebestuur voorstellen aan de wijk.”
De bewoners grepen de gelegenheid echter aan om ook andere problemen aan te kaarten,
die weinig met de moskee te maken hadden, zoals hangjongeren, drugshandel en andere
leefbaarheidsproblemen. De contacten tussen de aanwezige bewoners en de corporate actors,
waaronder gemeente en moskeebestuur, vormden de basis voor de ‘Werkgroep Goede
Buren’, waarin zowel voor- als tegenstanders van de moskee zich gingen bezighouden met de
leefbaarheidsproblematiek in Liendert. Deze werkgroep vervult momenteel een belangrijke rol
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bij de uitvoering van de Nota Binnenstedelijke Vernieuwing in Amersfoort, waaronder ook de
vernieuwing van Liendert valt. Door de opmerkingen van de bewoners geduldig aan te horen,
heeft de gemeente er blijk van gegeven de bewoners serieus te nemen. Het maakte niet uit
dat deze opmerkingen wellicht negatief waren en dat zij weinig betrekking hadden op het te
bespreken thema. Ook de contacten die tijdens de informatiebijeenkomsten zijn opgedaan, zijn
waardevol gebleken, want door het instellen van een werkgroep, heeft de gemeente laten zien dat
er daadwerkelijk iets gebeurt met de inbreng van de bewoners. De verticale cohesie die hiermee
is opgebouwd, kan bewoners daardoor ook over de streep trekken om in toekomstige processen
te participeren.
6.2.3

Conclusies

De uitspraken van de geïnterviewde corporate actors sterken onze gedachte dat verticale cohesie
een positieve invloed kan hebben op de beslissing van bewoners om al dan niet te participeren.
Vertrouwen is belangrijk om te voorkomen dat bewoners teleurgesteld of wantrouwend worden
en niet (meer) gaan participeren en ‘dichtbij het vuur zitten’ is van belang om de informatie te
verkrijgen die ertoe kan leiden dat bewoners gaan participeren. Vertrouwen kan tevens betekenen
dat mogelijke participanten het niet nodig vinden om te participeren. In het rapport over
Liendert gaven we aan dat het effect van verticale cohesie soms minder evident is. Een voorbeeld
is de bewonersvertegenwoordiging bij de woningcorporaties (Van Marissing 2006). Daarbij is wel
sprake van participatie, maar er zijn maar weinig interviews die erop wijzen dat er meer of andere
bewoners actief zijn geworden ten gevolge van de verticale cohesie. De actieve betrokkenheid
van huurders bij het beleid van hun verhuurder is vooral merkbaar wanneer zij de ingrepen als
bedreigend ervaren of wanneer zij zelf als deskundigen worden ingeschakeld bij de aanpak van
alledaagse zaken als de veiligheid in hun straat of de herinrichting van een binnenterrein. In
de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op de factoren die het participatiegedrag van
bewoners beïnvloeden.

6.3

Operationalisatie van de gebruikte begrippen

In de nu volgende paragrafen kijken we vanuit het perspectief van de bewoners naar
verticale cohesie, waarbij verticale cohesie als verklarende variabele wordt gebruikt voor
bewonersparticipatie. De thematische insteek van de interviews, waarbij de beleidsprocessen
centraal stonden, maakt daarmee plaats voor een insteek waarbij de bewoners centraal staan. Met
behulp van de gegevens uit de bewonersenquête onderzoeken we op grond van welke kenmerken
bewoners die participeren zich onderscheiden van bewoners die niet participeren en welke
mogelijke verklaringen hieruit volgen. In de volgende paragrafen volgt eerst een toelichting op
de manier waarop bewonersparticipatie en verticale cohesie zijn gemeten. Daarna besteden we
aandacht aan de mediaconsumptie van bewoners (het volgen van nieuws in de lokale media).
6.3.1

Bewonersparticipatie

De manieren waarop bewoners in hun buurt kunnen participeren zijn zeer divers (zie paragraaf
2.3.2). In dit hoofdstuk beperken we ons tot formele vormen van participatie. We maken daarbij
onderscheid tussen drie vormen: (1) participatie op uitnodiging van corporate actors, (2) participatie
op eigen initiatief en (3) actieve participatie. In tabel 6.1 is aangegeven welke activiteiten bij de
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Tabel 6.1 Actieve participatie, participatie op uitnodiging van corporate actors en participatie op
eigen initiatief
Vormen van formele participatie en bijbehorende activiteiten in de afgelopen 12 maanden

%

Actieve participatie
Actief bij een buurtvereniging, huurdersvereniging, bewonerscommissie, etc.
Participatie op uitnodiging
Bijwonen van een vergadering van de raadscommissie voor de wijk of de stadsdeelcommissie
Bijwonen van een vergadering van de wijk- of stadsdeelraad
Bijwonen van een informatiebijeenkomst
Participatie op eigen initiatief*
Bezoeken van het spreekuur van de wijk- of stadsdeelwethouder
Deelnemen aan een wandeling door de wijk met professionals (wijkschouw)
Contact opnemen met de wijkagent of de wijkmanager
Bezoeken van het wijkbureau, stadsdeelkantoor of het Meldpunt van de Stichting Welzijn
Amersfoort (SWA)**
Contact opnemen met een medewerker van de woningcorporatie (buurtbeheerder e.d.)

4,7
4,7
14,2
2,0
5,3
12,0
31,2
3,1
4,2
17,6
18,1
28,2

*
Exclusief contact opnemen met een medewerker van de woningcorporatie. Deze vraag is alleen aan de huurders gesteld.
** Het Meldpunt van de Welzijnsstichting SWA in Liendert vervult een functie die vergelijkbaar is met het wijkbureau.
Bron: Enquête ‘Sociale Cohesie en Bewonersparticipatie in Hoograven, Bouwlust en Liendert’ (2006)

drie vormen van participatie horen3. Achter elke afzonderlijke activiteit staat het percentage
bewoners dat hier “ja” op antwoordde in de vragenlijst. Het percentage dat “ja” antwoordde op
tenminste één van de genoemde activiteiten is dikgedrukt.
Actieve participatie
Actieve participatie, dat wil zeggen actief lidmaatschap van een bewonersorganisatie of een
vergelijkbare vereniging in de buurt, komt maar heel weinig voor. Van de 132 respondenten
die lid zijn van een dergelijke vereniging, gaven er maar 31 aan ook actief te zijn. Dit komt
neer op nog geen vijf procent van alle 663 bewoners die de enquête hebben ingevuld. Om die
reden is actieve participatie niet opgenomen in het regressiemodel. Op basis van een aantal
afzonderlijke kruistabellen kunnen we wel enkele uitspraken doen over de achtergrond van
de actieve participanten. Zo zien we een lichte oververtegenwoordiging van Nederlanders,
mannen en hoger opgeleiden. Ook zijn huiseigenaren en bewoners van een meergezinswoning
iets oververtegenwoordigd ten opzichte van respectievelijk huurders en bewoners van een
eengezinswoning. Dit wijst op bewoners die actief zijn bij een Vereniging van Eigenaars
(VvE). Bewoners die tevreden zijn over hun woning participeren opvallend genoeg procentueel
gezien juist meer. Mogelijk participeren zij om de kwaliteit van hun woning te behouden en
om waardevermindering tegen te gaan. Deze bevindingen sluiten aan bij een studie van Galster
(2003, p.896). In zijn artikel haalt hij een aantal studies aan, waaruit blijkt dat kopers, onder
andere vanwege waardebehoud, eerder participeren dan huurders.
Participatie op uitnodiging
De tweede vorm van participatie betreft activiteiten waarvoor de bewoner wordt uitgenodigd door
een corporate actor. In tabel 6.1 is te zien dat er slechts een klein aantal bewoners is dat wel eens
een vergadering heeft bezocht van een raadscommissie of een wijkraad. Informatiebijeenkomsten
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waarbij bewoners worden geïnformeerd over plannen in hun wijk, worden iets beter bezocht.
Een deel van de bewoners die zelf niet naar zo’n bijeenkomst zijn geweest, zal de voor hen
relevante informatie wel gekregen hebben via andere bezoekers, bijvoorbeeld vrienden, bekenden
of buren. Omdat de afzonderlijke antwoorden te weinig celvulling opleveren voor een statistische
analyse, zijn de drie categorieën samengevoegd. In de analyses spreken we van ‘participatie op
uitnodiging’ wanneer de respondent op tenminste één van de drie genoemde activiteiten “ja”
heeft geantwoord. Het percentage bewoners dat tenminste één van de drie genoemde activiteiten
heeft ondernomen is lager dan de optelsom van de drie vormen van participatie (19,3%). Daaruit
kunnen we afleiden dat sommige bewoners zowel een vergadering als een informatiebijeenkomst
hebben bezocht.
Participatie op eigen initiatief
De derde vorm van participatie betreft activiteiten waarbij het initiatief meer bij de bewoners
ligt. Van deze activiteiten komt het bezoeken van het spreekuur van de wijkwethouder het
minst voor. Mogelijk speelt een gebrek aan bekendheid, waar we in paragraaf 6.2.2 van spraken,
daarbij een rol. Het deelnemen aan een wijkschouw geschiedt weliswaar op uitnodiging van de
gemeente, maar omdat er een zeer actieve bijdrage van bewoners gevraagd wordt, beschouwen
we deze vorm van participatie toch als participatie op eigen initiatief. Bewoners moeten zich van
tevoren ook opgeven als zij mee willen lopen. Het heeft voor een bewoner immers geen nut om
deel te nemen, wanneer hij of zij de meewandelende corporate actors niet op problemen wijst of
geen vragen stelt. Het deelnemen aan een wijkschouw onderscheidt zich daardoor van passieve
activiteiten die we bij participatie op uitnodiging hebben besproken. Het percentage bewoners
dat contact opneemt met de wijkmanager of de wijkagent is een stuk hoger. Hetzelfde geldt voor
het bezoeken van het wijkbureau. Beide vormen van participatie op eigen initiatief zijn veelal
Tabel 6.2 Directe en indirecte kennis over corporate actors in de buurt
Corporate actor

%

Directe kennis*
Wijkwethouder/stadsdeelwethouder
Wijkmanager/stadsdeelmanager
Corporate actor** bij de verhuurder in dienst***
Wijkagent
Wijkbureau/stadsdeelkantoor/meldpunt****
Indirecte kennis
Bekende die wel eens het spreekuur van de wethouder bezoekt
Bekende die vrijwilliger is bij een sportvereniging of school
Bekende die wel eens een informatieavond bezoekt
Bekende die vrijwilliger is bij een bewonersorganisatie, buurtvereniging of iets dergelijks
Bekende die vrijwilliger is bij een kerk, moskee of religieuze vereniging in de buurt

85,4
36,0
38,2
54,8
66,1
69,4
48,9
7,5
19,0
23,1
24,7
28,4

*
Exclusief het kennen van de corporate actor die bij de verhuurder in dienst is.
** Het gaat om buurtbeheerders, complexbeheerders en medewerkers van corporaties in een vergelijkbare functie.
***	Dit betreft alleen de huurders van Bo-Ex, Mitros, Portaal Utrecht, HaagWonen, Vestia, De Alliantie Eemvallei en Portaal
Eemland. De overige sociale en de particuliere verhuurders zijn buiten beschouwing gelaten.
****	De gemeente Amersfoort kent geen decentrale structuur. Voor vragen en klachten kunnen bewoners wel terecht bij het
meldpunt van de welzijnsstichting SWA, die hen desgewenst doorverwijst.
Bron: Enquête ‘Sociale Cohesie en Bewonersparticipatie in Hoograven, Bouwlust en Liendert’ (2006)
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ingegeven door zeer concrete problemen, zoals een losliggende stoeptegel of rondhangende
jongeren. Tot slot is gekeken naar het aantal huurders dat wel eens contact heeft opgenomen
met een complexbeheerder, huismeester of buurtbeheerder. Dit percentage ligt nog hoger dan
de twee voorgaande vormen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het melden van een lekkende
kraan of een kapotte verwarming. Sommige activiteiten die bij ‘participatie op eigen initiatief ’
worden genoemd, hebben te weinig celvulling, namelijk het bezoeken van het spreekuur van de
wijkwethouder en het deelnemen aan een wijkschouw. De overige activiteiten lopen dusdanig
uiteen, dat het niet mogelijk is om deze als één variabele te analyseren, zoals we bij ‘participatie
op uitnodiging’ hebben gedaan. In paragraaf 6.4.1 zullen we daarom kijken naar drie variabelen:
‘contact opnemen met de wijkagent’, ‘bezoeken van het wijkbureau’ en ‘contact opnemen met de
woningcorporatie’.
6.3.2

Verticale cohesie

Om de verticale cohesie te meten, is allereerst onderzocht in hoeverre bewoners bekend zijn met
de corporate actors in hun buurt. We maken daarbij onderscheid tussen directe en indirecte kennis.
Directe kennis betreft bijvoorbeeld de vraag of zij weten dat er een wijkwethouder is en, zo ja,
wie dat is. Indirecte kennis betreft de kennis die bewoners over corporate actors zouden kunnen
hebben, omdat zij iemand kennen die actief is in de buurt, bijvoorbeeld bij een sportvereniging,
bewonersorganisatie, kerk of moskee. Uit de interviews is gebleken dat veel corporate actors
denken dat contactpersonen bij dergelijke verenigingen een sleutelrol vervullen als intermediair
tussen de corporate actors en de bewoners (zie Van Marissing 2006; Van Marissing et al. 2004).
De bekendheid, uitgedrukt in percentages, is weergegeven in tabel 6.2. Het percentage dat “ja”
antwoordde op tenminste één van de genoemde vormen van kennis is dikgedrukt.
Directe kennis
Slechts een deel van de bewoners weet welke corporate actors4 er in hun buurt actief zijn (tabel
6.2). De bekendheid verschilt behoorlijk per corporate actor. Ruim tweederde van de bewoners
weet dat er in hun buurt een wijkbureau is, waar zij met vragen en klachten terecht kunnen. De
wijkwethouder is daarentegen minder bekend: slechts één op de drie bewoners weet daarvan.
Van de totale steekproef weten slechts 18 bewoners de wijkwethouder bij naam te noemen. Deze
cijfers zijn opmerkelijk te noemen, omdat in de Utrechtse, Haagse en Amersfoortse media veel
aandacht wordt geschonken aan het bestaan van de wijkwethouder (zie bijvoorbeeld: Gemeente
Amersfoort 2004c, 2006b; Stadskrant 2003). Kennelijk worden op deze manier maar weinig
bewoners bereikt. De gemeentestatistieken geven bovendien aanleiding om te veronderstellen
dat de bekendheid per wijk behoorlijk verschilt5. Zo blijkt de bekendheid onder de inwoners
van Liendert iets onder het stedelijk gemiddelde te zitten (Gemeente Amersfoort 2005b,
pp.25-27), terwijl de wijkwethouder van Nieuw-Hoograven de op één na bekendste van Utrecht
is (Gemeente Utrecht 2007a, p.43)6.
Qua enquêteresultaten laat Bouwlust een iets negatiever beeld zien. Vooral de
stadsdeelwethouder en de stadsdeelmanager zijn relatief minder goed bekend bij de bewoners
van de Haagse wijk. Het meldpunt van de SWA in Liendert is bij iets minder dan de helft van
de inwoners bekend. Dit is beduidend minder dan het wijkbureau in Nieuw-Hoograven en het
stadsdeelkantoor in Bouwlust (beiden zijn bij ruim driekwart van de inwoners bekend). Dit komt
deels doordat bewoners van Liendert hier geen paspoort of rijbewijs kunnen verlengen, terwijl
dat in Bouwlust wel kan. Veel bezoekers van het stadsdeelkantoor blijken de stadsdeelwethouder
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en stadsdeelmanager namelijk niet te kennen. Dit wijst erop dat zij vooral naar het kantoor
komen om andere zaken te regelen.
Wanneer we de afzonderlijke antwoorden optellen (met uitzondering van de vraag die alleen
aan de huurders is gesteld), dan blijkt het volgende: ongeveer 15 procent van de respondenten
kent geen van de vier corporate actors, tegenover 21 procent die ze alle vier zegt te kennen. De
overige 64 procent weet van het bestaan van één tot drie van de vier genoemde corporate actors.
De percentages verschillen nauwelijks per wijk.
Indirecte kennis
De indirecte bekendheid van de corporate actors varieert tussen de 19 en 28 procent (zie tabel
6.2). Een uitzondering wordt gevormd door kennis over het bezoek van het spreekuur van de
wijkwethouder, dat hier ver onder ligt (8%). Door voor elke respondent te kijken hoe vaak hij of
zij “ja” heeft geantwoord op de vijf categorieën, kunnen we erachter komen of het steeds dezelfde
bewoners zijn die ‘ja’ hebben geantwoord, of dat de bekendheid sterk verschilt. We zien dan dat
bijna de helft van de respondenten één of meer van de genoemde corporate actors indirect kent.
Iets meer dan één op de vijf respondenten kent indirect slechts één corporate actor, tegenover
amper twee procent die alle vijf de vragen met “ja” heeft beantwoord. De overige 27 procent kent
twee tot vier corporate actors, bijvoorbeeld via familie, vrienden of buurtbewoners. Tussen de drie
wijken bestaan geen noemenswaardige verschillen.
Vertrouwen in de corporate actors in de buurt
Om het vertrouwen van bewoners in de corporate actors te meten, zijn hen acht stellingen
voorgelegd, gemeten op een vijfpuntsschaal. In tabel 6.3 is voor elk van deze stellingen
aangegeven hoeveel bewoners het hier mee eens of helemaal mee eens waren.
De percentages (helemaal) mee eens, zijn voor alle stellingen vrij laag (zie tabel 6.3). De bewoners
zijn het nog het meest eens met de stelling dat de gemeente veel doet om problemen in de stad
aan te pakken. Daarentegen is er maar een kleine groep die vindt dat de gemeente veel doet om
mensen bij het beleid te betrekken. De antwoorden op de overige stellingen schommelen rond
de twintig procent medestanders.
De percentages per wijk (niet in de tabel) maken duidelijk dat de bewoners van Bouwlust
veelal negatiever tegenover de corporate actors staan. Zo denken zij vaker dan de bewoners van
Nieuw-Hoograven en Liendert dat politieke partijen niet in hun mening zijn geïnteresseerd.
Ook het percentage dat weinig vertrouwen in het gemeentebestuur heeft ligt in Bouwlust
behoorlijk hoger dan in de andere twee wijken, evenals het aandeel bewoners dat vindt dat het
belastinggeld niet goed wordt besteed. Deze bevindingen komen overeen met de uitspraken van
de geïnterviewden in Bouwlust. Zo zegt een medewerker sociaal beheer van Staedion:
“Ze (de bewoners, EvM) zijn totaal niet geïnteresseerd in wat er gaat gebeuren. (…) Ik
denk ook wel dat de bewoners een beetje apathisch zijn door al dat heen en weer gedoe.”
Tot slot valt op dat de bewoners van Nieuw-Hoograven de bijdrage van de wijkwethouder iets
belangrijker vinden dan de bewoners van Bouwlust en Liendert. Uit de interviews zijn geen
verklaringen voor dit verschil af te leiden.
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Tabel 6.3 Oordeel over corporate actors en Principale Componenten Analyse (PCA)
Component
(helemaal)
mee eens (%) 1
2

Stelling
Het gemeentebestuur doet veel om mensen bij het beleid te
betrekken
Politieke partijen zijn alleen geïnteresseerd in mijn stem en niet in
mijn mening
Ons belastinggeld wordt over het algemeen goed besteed
De wijkwethouder levert een belangrijke bijdrage voor de buurt
Raadsleden bekommeren zich niet om de mening van
buurtbewoners
Ik heb veel vertrouwen in het gemeentebestuur
Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op het
gemeentebestuur
Het gemeentebestuur doet veel om problemen in de stad aan te
pakken

14,9

0,657

-0,141

18,4 (35,7)

-0,104

0,847

19,5
19,6
19,8 (30,2)

0,747
0,642
-0,179

-0,133
-0,030
0,847

20,8
21,6 (39,0)

0,812
-0,058

-0,114
0,853

33,5

0,749

-0,152

Bij de negatief geformuleerde stellingen betreft het getal het percentage bewoners dat het (helemaal) oneens is met de
stelling, terwijl de getallen tussen haakjes aangeven hoeveel procent het (helemaal) eens is met de stelling.
Extractiemethode: Principale Componenten Analyse. Rotatiemethode: Varimax m.b.v. Kaiser Normalisatie (drie rotaties).
Bron: Enquête ‘Sociale Cohesie en Bewonersparticipatie in Hoograven, Bouwlust en Liendert’ (2006)

Het is aannemelijk dat de antwoorden op deze stellingen met elkaar samenhangen. Mensen
die positief oordelen over de inzet om mensen bij het beleid te betrekken zullen ook meer
vertrouwen in de overheid hebben dan negatief gestemden. Met behulp van een Principale
Componenten Analyse (vanaf nu: PCA) kan worden vastgesteld wat de onderlinge samenhang
tussen de stellingen is. Deze statistische methode wordt gebruikt om het aantal variabelen te
reduceren tot een aantal componenten. Een belangrijk voordeel van deze methode is dat die
componenten niet met elkaar samenhangen. Hierdoor kunnen problemen ten gevolge van
multicollineariteit worden voorkomen (een sterke samenhang tussen meerdere onafhankelijke
variabelen). In de laatste twee kolommen van tabel 6.3 is te zien dat de PCA twee componenten
oplevert (de vetgedrukte waarden geven aan bij welke van de twee componenten de stellingen
horen). De eerste component betreft stellingen die te maken hebben met de slagvaardigheid van
de corporate actors, ofwel het oordeel over de ‘bestuurlijke daadkracht’. De tweede component
omvat de stellingen die aangeven in hoeverre bewoners denken dat zij zelf invloed hebben op de
besluitvorming. Omdat deze stellingen negatief geformuleerd zijn, hebben we deze component
‘gebrek aan politieke invloed’ genoemd. Beide componenten zullen als onafhankelijke variabelen
worden opgenomen in de regressiemodellen in paragraaf 6.4.
6.3.3

Lokale media

Uit de interviews kan tevens worden geconcludeerd dat lokale media mogelijk een positief effect
hebben op de participatie van bewoners. Het gaat daarbij om informatiebulletins, wijkkrantjes,
huurdersmagazines, lokale radio en televisie en internetsites van bijvoorbeeld de gemeente of de
welzijnsstichting. Er zijn twee redenen om aan te nemen dat lokale media belangrijk zijn. Ten
eerste vormen lokale media een belangrijke bron van informatie voor bewoners. Langs deze weg
kunnen zij er bijvoorbeeld achter komen welke wethouder er verantwoordelijk is voor hun wijk,
waar ze moeten zijn als ze bezwaar willen aantekenen tegen sloopplannen en wat ze moeten
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Tabel 6.4 Gebruik van lokale media
Medium

Criterium

% ja

Lokale internetsite(s)
Lokale radio
Lokale televisie
Lokale kranten, huurdersblaadjes, etc.

Minstens een paar keer per week
Minstens een paar keer per week
Minstens een paar keer per week
Een of meer (gedeeltelijk tot helemaal)

4,7
26,8
50,1
86,3

Bron: Enquête ‘Sociale Cohesie en Bewonersparticipatie in Hoograven, Bouwlust en Liendert’ (2006)

doen om in aanmerking te komen voor een buurtbudget. De beleidsadviseur wijkontwikkeling
uit Amersfoort geeft bijvoorbeeld aan:
“Wij gaan nu aankondigingen doen in die huis-aan-huiskrant per wijk, want die
wordt op dit moment goed gelezen in Amersfoort, echt heel goed, dus daar gaan we in
publiceren.”
Ten tweede kan het gebruik van lokale media worden gezien als een soort alternatieve indicator
voor de betrokkenheid bij de buurt: bewoners kunnen immers wel zeggen dat zij het belangrijk
vinden om te weten wat er in hun buurt speelt, maar doen zij zelf ook moeite om dit te weten
te komen? Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat bewoners die vinden dat zij onvoldoende
geïnformeerd worden, nooit een lokale krant lezen of het lokale nieuwsprogramma zien. In dat
geval valt de corporate actors volgens de eerder genoemde Amersfoortse beleidsadviseur niets te
verwijten en moeten de bewoners bij zichzelf te rade gaan:
“Het gaat ook om: ‘doe je je best om ze (de bewoners, EvM) te bereiken, informeer je ze
maximaal?’ Als mensen er dan nog voor kiezen om niet mee te doen, ja dan is dat hun goed
recht. Maar dan moeten ze ook niet zo gaan zitten (ze beeldt achterover leunen uit, EvM) en
zeggen: ‘de gemeente moet het regelen’. Daar moet je dan ook helder over communiceren: ‘U
heeft de kans gehad, u kunt meedenken’.”
In het onderzoek worden vier typen media onderscheiden: radio, televisie, internet en geschreven
media. Voor elk van deze typen is gevraagd naar de frequentie waarmee de bewoner hier
gebruik van maakt7. In de vragenlijst waren de media specifiek afgestemd op de wijk waarin de
bewoner woont. Zo werd in Nieuw-Hoograven en Liendert gevraagd naar de leesfrequentie
van het AD Utrecht (voorheen Utrechts Nieuwsblad en Amersfoortse Courant) en werd in
Bouwlust gevraagd naar het AD Den Haag (voorheen de Haagsche Courant). Hetzelfde geldt
voor de lokale omroep (radio en televisie) en lokale websites. Naast de regionale dagbladen,
is ook gevraagd naar gemeentekranten, informatiebulletins en specifieke uitgaven van
huurdersverenigingen en woningcorporaties, bijvoorbeeld de Mitropoolkrant (voor leden van de
koepelorganisatie van de Utrechtse woningcorporatie Mitros) en de VHB Huurdersflits (voor
leden van de huurdersvereniging van woningcorporatie De Alliantie in Amersfoort). In tabel 6.4
zijn de percentages weergeven die behoren bij elk van de vier typen media.
Slechts een klein aantal bewoners bezoekt lokale internetsites, zoals www.liendert-rustenburg.
com en www.utrecht.nl. Deze variabele is daarom niet bruikbaar voor verdere statistische
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Tabel 6.5 Overzicht van onafhankelijke variabelen
Variabele
Persoonskenmerken
Geslacht
Leeftijd respondent
Etniciteit
Opleiding

Betaald werk
Woonduur in jaren
Huishoudenskenmerken
Huishoudenssamenstelling

Huishoudensinkomen

Woningtype
Eigendomssituatie

Onderverdeling

Gem./%

Man
Vrouw
Autochtoon
Allochtoon
Laag
Middelbaar
Hoog
Werkt parttime of fulltime
Heeft geen betaald werk
-

42,8
57,2
48,2
77,2
22,8
28,0
34,6
37,5
48,9
51,5
14,7

Alleenstaand
Eenoudergezin
Gezin zonder kind(eren)
Gezin met kind(eren)
Laag
Midden
Hoog
Eengezinswoning
Meergezinswoning
Koop
Huur

37,7
7,8
29,1
25,4
21,6
74,2
4,2
30,8
69,2
30,0
70,0

Nieuw-Hoograven
Bouwlust
Liendert

36,3
29,4
34,2

SD

18,5

14,5

Onderzoeksbuurt

Participatiemogelijkheden
Belang van informatie (vijfpuntsschaal)
Hoeveelheid informatie (vijfpuntsschaal)
Participatiemogelijkheden (vijfpuntsschaal)
Buurttevredenheid
Tevredenheid woning (vijfpuntsschaal)
Tevredenheid woonbuurt (vijfpuntsschaal)
Toekomstverwachting

Negatief
Positief of neutraal

4,0
3,2
2,9

0,8
0,9
0,9

3,9
3,4
20,5
79,5

0,9
0,9

Bron: Enquête ‘Sociale Cohesie en Bewonersparticipatie in Hoograven, Bouwlust en Liendert’ (2006)

analyses. Het luisteren naar de radio en het kijken naar lokale t.v.-zenders hangt sterk met elkaar
samen (een kruistabel tussen deze twee media levert een Cramér’s V op van 0,550). Omdat het
aandeel dat naar de lokale televisie kijkt groter is dan het aandeel dat naar de radio luistert,
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gebruiken we alleen de frequentie van televisie kijken en laten we het luisteren naar de radio
buiten beschouwing. Tot slot blijkt dat de meeste bewoners wel een of meer lokale bladen lezen.
6.3.4

Overige verklarende variabelen

Naast verticale cohesie en lokale media, kan uit de literatuur nog een aantal andere variabelen
worden opgemaakt, dat voor bewoners een aanleiding kan vormen om al dan niet te participeren
in hun buurt, zoals de tevredenheid met de woning en de woonomgeving en de tevredenheid over
de mogelijkheden om te participeren (Bolt & Ter Maat 2005). Daarnaast wordt in onderzoek
naar participatie vrijwel altijd aandacht besteed aan de sociaal-economische achtergrond van de
bewoner (de persoons- en huishoudenskenmerken). Fagotto en Fung (2006, p.645) geven aan
dat “resource constraints, such as wealth, education, status and time” een belemmering kunnen
vormen voor participatie. Van Beckhoven en Van Kempen (2002b) wijzen er echter ook op
dat diezelfde bewoners (“bewoners in een achterstandspositie”; p.17) sterk op de buurt gericht
zijn en daarom juist meer participeren. Tevens zou de buurt waarin de respondent woont een
verklaring kunnen vormen voor de participatie van de bewoners. De percentages, gemiddelden
en standaarddeviaties voor deze variabelen zijn weergegeven in tabel 6.5.
Indicatoren voor buurttevredenheid
Tevredenheid met de woning en de buurt kunnen voor bewoners een aanleiding vormen om al
dan niet te participeren. Ook de toekomstverwachting speelt hierbij mogelijk een rol (Bolt & Ter
Maat 2005). De tevredenheid is gemeten door bewoners op een vijfpuntsschaal te laten aangeven
hoe tevreden zij zijn met hun woning en hun woonomgeving. De toekomstverwachting van de
buurt is gemeten door te vragen of de bewoner denkt dat zijn of haar buurt er de komende jaren
op vooruit of achteruit zal gaan of dat er niets zal veranderen. Omdat we verwachtten dat vooral
een negatieve toekomstverwachting van invloed zou zijn op participatie, hebben we de drie
oorspronkelijke categorieën gereduceerd tot een dichotome variabele, waarbij de uitgangspositie
een negatief oordeel is en de referentiecategorie een positief of neutraal oordeel.
Indicatoren voor tevredenheid over participatiemogelijkheden
Participatie moet in de ogen van de bewoners zinvol zijn (Bolt & Ter Maat 2005). Het is
echter ook aannemelijk dat het oordeel over de participatiemogelijkheden zelf van invloed
is op bewonersparticipatie, ongeacht het resultaat dat daarmee kan worden bereikt. Veel
geïnterviewden denken dat bewoners niet (meer) participeren wanneer zij niet (meer) serieus
genomen worden (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Utrechtse assistent-wijkmanager in
paragraaf 5.4.1). Om de tevredenheid over de participatiemogelijkheden te meten, is de bewoners
een drietal stellingen voorgelegd: (1) ‘Ik vind het belangrijk om op de hoogte gehouden te
worden van plannen om de buurt te verbeteren’, (2) ‘Ik ontvang voldoende informatie over de
ingrepen om de buurt te verbeteren’ en (3) ‘Ik heb voldoende mogelijkheden om mee te beslissen
over de buurt.’ Deze stellingen zijn gemeten op een vijfpuntsschaal.
Persoonskenmerken
Naar de invloed van persoonskenmerken op bewonersparticipatie is een groot aantal studies
verricht. Zo geeft Lelieveldt (2004) aan dat geslacht en leeftijd een rol kunnen spelen. Ouderen
en vrouwen participeren doorgaans iets meer dan jongeren en mannen. Ook etniciteit komt
in veel studies naar voren als determinant van bewonersparticipatie. In dit onderzoek wordt
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etniciteit gemeten aan de hand van de bevolkingsgroep waartoe de bewoner zich rekent:
autochtoon of allochtoon8. Verba en Nie (1972) geven vanuit de Amerikaanse context aan dat
allochtonen vaker participeren omdat het groepsgevoel onder etnische groepen vaak groter is.
Bolt en Ter Maat (2005) komen voor de Nederlandse context tot dezelfde conclusie, wanneer zij
kijken naar bewoners die zich actie inzetten voor de leefbaarheid in hun buurt.
Ook opleidingsniveau en werksituatie zijn determinanten van bewonersparticipatie (Dekker
2006b). Om het opleidingsniveau te meten, onderscheiden we drie opleidingsniveaus: laag,
middelbaar en hoog9. Om de arbeidssituatie van de bewoner te meten wordt onderscheid
gemaakt tussen bewoners die wel werken (parttime en fulltime) en bewoners die geen betaalde
baan hebben, bijvoorbeeld omdat zij werkzoekend zijn of omdat zijn gepensioneerd zijn. Tot
slot is gekeken naar de woonduur van de bewoners. Dit heeft te maken met de keuze om in de
buurt te blijven wonen (Bolt & Torrance 2005). Echter, omdat de leden van een huishouden niet
altijd even lang in de buurt wonen is woonduur in dit onderzoek als een individueel kenmerk
gemeten.
Huishoudenskenmerken
Verschillende onderzoekers hebben gewezen op de invloed van de samenstelling van het
huishouden (zie bijvoorbeeld Bolt & Ter Maat 2005; Droogleever Fortuijn 1993 en Karsten 2003).
Daarnaast worden ook het type woning en de eigendomssituatie vaak genoemd (zie bijvoorbeeld
Galster 2003; Gerson et al. 1977 en Kang & Kwak 2003). In dit onderzoek onderscheiden we
vier huishoudenstypen: eenpersoonshuishoudens, eenoudergezinnen, gezinnen met kinderen en
gezinnen zonder kinderen. Vooral gezinnen met kinderen hebben een grotere kans op participatie
in de buurt. Een tweede kenmerk van het huishouden is het type woning waarin men woont.
In de analyses wordt onderscheid gemaakt tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen
(flats, bovenwoningen, maisonettes, etcetera). Ten derde wordt gekeken naar de mogelijke invloed
van het wonen in een huurwoning ten opzichte van een koopwoning. Het vierde kenmerk is het
huishoudensinkomen, dat om dezelfde reden als opleiding en werksituatie van invloed kan zijn
op participatie (Dekker 2006b).
De onderzoeksbuurt
In paragraaf 6.3.2 gaven we aan dat bezoekers van het stadsdeelkantoor in Bouwlust voor meer
zaken terecht kunnen dan de bezoekers van de Utrechtse wijkbureaus of het meldpunt van de
SWA in Liendert. Een dergelijk verschil kan ervoor zorgen dat Bouwlust in een aantal modellen
significant verschilt van Nieuw-Hoograven en Liendert. Om dit effect op het spoor te komen
wordt in paragraaf 6.4 getoetst voor de invloed van zowel Bouwlust als Liendert ten opzichte
van de andere twee respectievelijke wijken.

6.4

Bewonersparticipatie vanuit een kwantitatief perspectief

In hoeverre is verticale cohesie van invloed op participatie op uitnodiging? En in hoeverre heeft
verticale cohesie invloed op vormen van participatie waarbij de bewoner zelf het initiatief neemt?
Beide vragen zullen worden beantwoord met behulp van logistische regressie. De onafhankelijke
variabelen in de modellen zijn onder andere lokale media en de directe en indirecte kennis van
bewoners over corporate actors. Bij participatie op uitnodiging gaat het om bewoners die op
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Tabel 6.6 Formele participatie op uitnodiging: het bijwonen van een vergadering van de
raadscommissie voor de wijk, de wijkraad en/of het bijwonen van een informatiebijeenkomst
B
Huishoudenskenmerken
Etniciteit (autochtoon)

Wald

Sig.

-0,648

4,380

**

0,439

4,791

**

Verticale cohesie
Indirecte kennis: vrijwilliger buurtvereniging
Indirecte kennis: spreekuur wijkwethouder
Indirecte kennis: vrijwilliger sportvereniging
Indirecte kennis: actief bij kerk of moskee

1,174
0,828
-1,155
1,238

14,168
3,775
8,398
18,665

***
*
***
***

Constant
Constant

-3,973

19,629

***

Model summary
N
Initial -2LL
Model Chi-square
Df
Significantie
Nagelkerke R Square

545
364,692
60,820
6
0,000
0,195

Tevredenheid over participatiemogelijkheden
Belang om op de hoogte te worden gehouden

Gebruikte methode: binaire logistische regressie (Stepwise).
Niet-significante variabelen: geslacht; leeftijd respondent; opleiding; betaald werk; woonduur; huishoudenssamenstelling;
huishoudensinkomen; woningtype; eigendomssituatie; onderzoeksgebied; tevredenheid met hoeveelheid informatie;
tevredenheid met de mogelijkheden om mee te beslissen; tevredenheid met de woning, tevredenheid met de buurt,
negatieve toekomstverwachting; lokale media; bestuurlijke daadkracht; en gebrek aan politieke invloed.
* p≤0,10; ** p≤0,05; *** p≤0,01
Bron: Enquête ‘Sociale Cohesie en Bewonersparticipatie in Hoograven, Bouwlust en Liendert’ (2006)

tenminste één van de drie vormen van participatie “ja” hebben geantwoord. Bij participatie op
eigen initiatief wordt gekeken naar een drietal afzonderlijke vormen: het contact opnemen met
de wijkagent, het bezoeken van het wijkbureau en het contact opnemen met de buurtbeheerder
van de woningcorporatie.
6.4.1

Participatie op uitnodiging

Het eerste model voorspelt formele participatie op uitnodiging. Ongeveer 14 procent van de
bewoners participeert op tenminste één van de drie vormen (bijwonen van een vergadering van
de raadscommissie voor de wijk, bijwonen van een vergadering van de wijk- of stadsdeelraad
en bijwonen van een informatiebijeenkomst; zie tabel 6.1). Vanwege dit relatief lage percentage
is het model opgesteld met behulp van een Stepwise-methode10. Hierdoor zijn alleen de
significante variabelen in de uitvoer opgenomen. De niet-significante variabelen zijn onderaan
de tabel weergegeven.
Verticale cohesie heeft een duidelijke invloed op participatie op uitnodiging (tabel 6.6). De
invloed van indirecte kennis is sterk bepalend, terwijl vertrouwen (gemeten aan de hand van
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bestuurlijke daadkracht en een gebrek aan politieke invloed) geen enkele significante invloed
heeft.
Wat concluderen we hieruit? Mensen die een vrijwilliger bij een buurtvereniging kennen,
zijn eerder geneigd om een vergadering of informatiebijeenkomst te bezoeken. Deze bekende
is mogelijk beter geïnformeerd en kan andere bewoners op de hoogte stellen van voor hen
belangrijke bijeenkomsten in de buurt. Het kennen van iemand bij een kerk of moskee
stimuleert het bezoeken van een vergadering of informatiebijeenkomst nog iets meer (af te lezen
aan de hogere Wald-score). De kerk en moskee lijken daarmee een belangrijke rol te vervullen
als het gaat om het verspreiden van informatie over en aankondigen van vergaderingen en
bijeenkomsten. Deze conclusie sluit goed aan bij een studie van Bekkers en De Graaf (2002),
waarin zij stellen dat de samenhang tussen religie (in dit geval het kennen van iemand die
actief is binnen een religieus netwerk) en participatie “waarschijnlijk niet zozeer komt doordat
religieuze betrokkenheid samengaat met altruïstische waarden, maar door de sociale integratie in
een kerkelijk netwerk waarin zich veel vrijwilligers bevinden” (p.341). Een beperkte invloed van
het indirect kennen van de wijkwethouder is tevens waarneembaar. Bewoners die iemand kennen
die wel eens het spreekuur bezoekt, beschikken wellicht ook eerder over informatie en/of over
meer informatie. Het kennen van iemand die actief is bij een sportvereniging, daarentegen, leidt
juist niet tot participatie. Mogelijk houden deze vrijwilligers zich puur met sportieve zaken bezig
en is de relatie van hun vereniging met problemen in de buurt voor hen veel minder belangrijk.
De afwezigheid van vertrouwen als verklarende variabele wijst erop dat dit voor bewoners
geen reden is om te gaan participeren wanneer zij daartoe worden uitgenodigd. Eerder
veronderstelden we dat bewoners met een sterk vertrouwen in de corporate actors meer zouden
participeren dan bewoners die een sterk gevoel van wantrouwen hebben, maar dit blijkt niet
uit de analyse. Een verklaring zou kunnen zijn dat deze vorm van participatie vrij passief
is en tot weinig concrete acties leidt, die bewoners graag zouden beïnvloeden, anders dan bij
participatie op eigen initiatief, waar de bewoners heel duidelijke redenen hebben om zelf actie te
ondernemen.
Ten tweede blijkt dat de tevredenheid over de participatiemogelijkheden een significant
effect heeft op participatie op uitnodiging: bewoners die veel waarde hechten aan een goede
informatievoorziening participeren eerder dan bewoners die dit minder belangrijk vinden. Dit
betekent echter niet dat bewoners die veel informatie tot zich nemen eerder participeren, want
uit het model blijkt dat de lokale media geen significante invloed op deze vorm van participatie
hebben. Het gaat dus vooral om het gevoel van bewoners dat zij voldoende op de hoogte worden
gehouden en niet zozeer om de kennis van de nieuwsberichten in de lokale media.
Ten derde valt op dat autochtonen veel minder participeren dan allochtonen. Dit is enerzijds
opvallend, omdat verwacht zou worden dat juist Nederlanders meer bijeenkomsten bijwonen. In
de literatuur wordt immers vaak gewezen op de belemmerende werking van een taalachterstand
(Fagotto & Fung 2006). Ook de typisch Nederlandse vergadercultuur wordt nogal eens genoemd
als reden waarom allochtonen minder participeren (zie Van Marissing 2006; Van Marissing et
al. 2004). Anderzijds is de conclusie niet opvallend, want Verba en Nie (1972) kwamen eerder
tot dezelfde conclusie, evenals Bolt en Ter Maat (2005). De gemeentelijke projectleider voor
de bouw van de moskee in Liendert gaf in het interview aan dat de informatiebijeenkomsten
daaromtrent juist door veel bewoners van allochtone afkomst werden bezocht. Dit zou ook de
sterk positieve invloed van het kennen van een vrijwilliger bij een (kerk of ) moskee verklaren.
Het is daarom opmerkelijk dat Liendert in het model geen significante afwijking ten opzichte
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van Nieuw-Hoograven en Bouwlust vertoont. Dit kan er op duiden dat ook in Bouwlust en
Nieuw-Hoograven in het afgelopen jaar bijeenkomsten plaatsvonden, waar vooral veel bewoners
van allochtone afkomst naartoe zijn geweest.
Het is zeer opvallend dat, behoudens etniciteit, geen enkel persoons- of huishoudenskenmerk
een significant effect op de getoetste vorm van participatie heeft. De klaagzang van de
corporate actors over ‘moeilijk bereikbare groepen’, zoals die in Van Marissing et al. (2004, p.92)
werd gepresenteerd, lijkt in elk geval voor deze vorm van participatie niet gegrond. Vrouwen
participeren net zo goed als mannen, gezinnen met kinderen participeren niet meer of minder
dan tweeverdieners en leeftijd, opleidingsniveau en inkomen doen er blijkbaar ook niet toe.
Mogelijk hebben persoons- en huishoudenskenmerken weinig invloed omdat de participerende
bewoners op de één of andere manier interesse hebben in de agendapunten van de betreffende
vergadering. Ze moeten zich dus aangesproken voelen op iets dat hen heel duidelijk aangaat,
want als het te algemeen blijft zien zij het belang er niet van in. Er zullen maar weinig bewoners
naar een dergelijke bijeenkomst gaan, zonder dat zij van tevoren weten wat er besproken zal gaan
worden. Voorbeelden van bijeenkomsten waar de bewoners interesse in hebben getoond, zijn de
bouw van de moskee in Liendert en de voorgenomen sloop en nieuwbouw in het kader van de
vernieuwing van het Hart van Hoograven (zie paragraaf 5.4.1).
Een meer plausibele verklaring volgt uit de bivariate analyse. Hieruit blijkt dat woonduur en
huishoudenssamenstelling (gezin met kinderen), zoals we op basis van de literatuur verwachtten,
inderdaad een positieve invloed hebben op participatie op uitnodiging, wanneer niet
gecontroleerd wordt voor de invloed van de andere variabelen in het model. Dit effect verdwijnt
zodra we controleren voor de meest significante variabele: het kennen van een vrijwilliger bij
een kerk of moskee. Dit zou kunnen betekenen dat vooral bewoners met een lange woonduur
en gezinnen met kinderen mensen kennen die actief zijn in religieuze netwerken. Een Chikwadraat toets wijst uit dat dit inderdaad het geval is: van de gezinnen met kinderen kent 45
procent iemand die actief is bij een kerk of moskee. Voor de andere huishoudenstypen is dit
slechts 24 procent. De overige persoons- en huishoudenskenmerken blijken ook in een bivariate
analyse niet significant.
Tot slot is het zeer opmerkelijk dat noch tevredenheid met de woning, noch tevredenheid
met de buurt een significante invloed heeft op het bezoeken van vergaderingen en bijeenkomsten.
Uit de bivariate analyses blijkt ook dat deze beide variabelen niet significant zijn. Het is dus
niet zo dat alleen ontevreden bewoners naar een bijeenkomst gaan, want ook bewoners die
niets te klagen hebben over hun woning of woonomgeving laten zich daar zien. Een negatieve
toekomstverwachting, bijvoorbeeld omdat een moskee in de ogen van omwonenden voor veel
overlast zal gaan zorgen, heeft eveneens geen invloed.
6.4.2

Participatie op eigen initiatief

In paragraaf 6.3.1 werd duidelijk dat de activiteiten die tot participatie op eigen initiatief
worden gerekend nogal van elkaar verschillen. Hierdoor is het niet mogelijk om één model op
te stellen dat participatie op initiatief verklaart. Vanwege de geringe celvulling blijven de eerste
twee vormen buiten beschouwing (het bezoeken van het spreekuur van de wijkwethouder
en het deelnemen aan een wijkschouw) en kijken we alleen naar de laatste drie vormen.
Achtereenvolgens zijn dat contact opnemen met de wijkagent of wijkmanager, het bezoeken van
het wijkbureau en het contact opnemen met de woningcorporatie.
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Tabel 6.7 Contact opnemen met de wijkagent, wijkmanager en/of stadsdeelmanager
B

Wald

Sig.

Onderzoeksgebied
Bouwlust

0,899

12,060

***

Buurttevredenheid
Tevredenheid met de buurt

-0,440

11,620

***

Verticale cohesie
Gebrek aan politieke invloed
Directe kennis: wijkwethouder
Indirecte kennis: vrijwilliger sportvereniging

0,282
1,072
0,774

5,413
17,682
7,227

**
***
***

Constant
Constant

-1,208

7,098

***

Model summary
N
Initial -2LL
Model Chi-square
Df
Significantie
Nagelkerke R Square

545
478,576
55,162
5
0,000
0,165

Gebruikte methode: binaire logistische regressie (Stepwise).
Niet-significante variabelen: geslacht; leeftijd respondent; etniciteit; opleiding; betaald werk; woonduur;
huishoudenssamenstelling; huishoudensinkomen; woningtype; eigendomssituatie; onderzoeksgebied; belang om op de
hoogte te worden gehouden; tevredenheid met hoeveelheid informatie; tevredenheid met participatiemogelijkheden;
negatieve toekomstverwachting; lokale media; bestuurlijke daadkracht; directe kennis (wijkbureau) en indirecte kennis
(vrijwilliger buurtvereniging, bezoeker informatieavond, bezoeker spreekuur wijkwethouder, vrijwilliger kerk of moskee).
* p≤0,10; ** p≤0,05; *** p≤0,01
Bron: Enquête ‘Sociale Cohesie en Bewonersparticipatie in Hoograven, Bouwlust en Liendert’ (2006)

De vormen van directe kennis, die als onafhankelijke variabele in de nu volgende
regressiemodellen zijn opgenomen, verschillen per model. Dit omdat er anders verbanden zouden
kunnen worden geconstateerd, waarbij kennis zowel een oorzaak als een gevolg van participatie
zou kunnen zijn. Neemt een bewoner bijvoorbeeld contact op met de wijkmanager omdat hij
deze kent of kent hij deze juist omdat hij ooit contact heeft opgenomen?
Contact met de wijkagent of wijkmanager
Het eerste model, tabel 6.7, betreft contact opnemen met de wijkagent en/of de wijk- of
stadsdeelmanager. Dit is, net als tabel 6.6, een model op basis van een Stepwise methode.
Hierdoor zijn alleen significante variabelen weergegeven.
Verticale cohesie heeft een belangrijke invloed op het contact dat bewoners uit eigen
beweging opnemen met de wijkagent of de wijkmanager (tabel 6.7). De negatieve B-coëfficiënt
bij tevredenheid met de buurt suggereert bovendien dat het vooral bewoners zijn die iets te
klagen hebben, want bewoners die tevreden zijn, nemen veel minder contact op. Hetzelfde
blijkt uit het positieve effect van een gebrek aan politieke invloed. Bewoners die vinden dat ze
te weinig te vertellen hebben, participeren significant vaker. Beide bevindingen sluiten daarmee
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aan bij eerdere studies, waarin participatie als uiting van ontevredenheid werd beschouwd (zie
bijvoorbeeld Bolt & Ter Maat 2005).
Daarbij komt dat bewoners die weten dat de wijkwethouder bestaat, vaker contact opnemen
met de wijkagent of de wijkmanager dan bewoners die niet weten dat deze wethouder bestaat.
Mogelijk zijn deze bewoners in het algemeen beter op de hoogte van de corporate actors die in
hun wijk actief zijn.
Daar waar we eerder concludeerden dat het kennen van een vrijwilliger bij een
sportvereniging een negatieve invloed heeft op het participeren op uitnodiging, heeft deze
vorm van indirecte kennis juist wel een positief effect op het contact opnemen met de wijkagent
of de wijkmanager. Een verklaring zou kunnen zijn dat de bekende vrijwilliger zelf positieve
ervaringen heeft met de wijkmanager of de wijkagent.
Bewoners van Bouwlust nemen significant vaker contact op met de stadsdeelmanager of
de wijkagent. In paragraaf 5.4.5 gaven we aan dat de wijkagent in Liendert zich volgens enkele
geïnterviewden nooit in de wijk laat zien. Mogelijk geldt hetzelfde voor de wijkagent in NieuwHoograven, maar niet voor Bouwlust. Dit zou verklaren waarom Bouwlust in het model zo
significant is. De verklaringen kunnen ook te maken hebben met de reden om contact op te
nemen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er in Bouwlust meer geweldsdelicten worden gepleegd of
dat de stadsdeelmanager beter bereikbaar is dan in de andere twee wijken.
De eerdere conclusie dat het vooral de ‘klagers’ zijn die participeren, krijgt extra betekenis
doordat geen van de getoetste persoons- of huishoudenskenmerken significant blijkt. Uit de
bivariate analyse blijkt dat alleen het hebben van een middeninkomen een significant effect heeft
op deze vorm van participatie, maar dit effect zien we niet terug in het bovenstaande model,
waarin gecontroleerd is voor de invloed van onder andere buurttevredenheid en een gebrek
aan politieke invloed. Het effect van inkomen wordt dus weg verklaard door de invloed van
andere variabelen. De andere persoons- en huishoudenskenmerken zijn ook niet significant in
een bivariate analyse. Bij deze vorm van participatie geldt eigenlijk hetzelfde principe als bij
participatie op uitnodiging, met als verschil dat het bij het contact opnemen met de wijkmanager
of wijkagent juist om een probleem gaat, terwijl het bezoeken van een vergadering of
bijeenkomst meer te maken heeft met interesse. Anders gezegd heeft participatie op uitnodiging
waarschijnlijk een positieve aanleiding, terwijl het contact opnemen met de wijkagent of
wijkmanager juist een negatieve aanleiding heeft.
Bezoek van het wijkbureau
Bewoners die contact willen opnemen met de wijkmanager kunnen dat telefonisch doen, maar zij
kunnen ook terecht in het wijkbureau (Nieuw-Hoograven) of het stadsdeelkantoor (Bouwlust).
In Liendert is de gemeentelijke structuur (nog) niet gedecentraliseerd. Omdat de wijkcentra
met het oog op de participatie van bewoners echter vooral een belangrijke functie vervullen
als informatiecentrum en doorverwijsloket, is ook het Meldpunt van de Stichting Welzijn
Amersfoort (SWA) in de vragenlijst opgenomen. In tabel 6.8 is aangegeven welke factoren dit
bezoek significant beïnvloeden.
Ten opzichte van de eerdere modellen in dit hoofdstuk is er een groter aantal variabelen dat
effect heeft op het bezoek. Verticale cohesie heeft weliswaar wederom een belangrijk aandeel,
maar uit dit model blijkt dat ook het lezen van lokale bladen van positieve invloed is. Daarnaast
is een effect zichtbaar van de hoeveelheid informatie: bewoners die hierover tevreden zijn
bezoeken het wijkbureau eerder dan ontevreden bewoners. Het meest opvallend is echter de
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Tabel 6.8 Bezoek van het wijkbureau, stadsdeelkantoor of Meldpunt SWA
B

Wald

Sig.

Huishoudenskenmerken
Huishoudenssamenstelling (eenoudergezin)
Huishoudenssamenstelling (gezin zonder kinderen)
Huishoudenssamenstelling (gezin met kinderen)

0,538
-0,175
-0,694

1,613
0,347
4,728

**

Onderzoeksgebied
Onderzoeksgebied (Bouwlust)

1,287

27,008

***

Tevredenheid over participatiemogelijkheden
Tevredenheid met hoeveelheid informatie

0,393

8,377

***

Lokale mediaconsumptie
Leest een of meer lokale bladen gedeeltelijk tot helemaal

0,971

3,727

*

Verticale cohesie
Indirecte kennis: bezoek informatieavond
Indirecte kennis: actief bij kerk of moskee

0,589
0,894

4,671
11,581

**
***

Constant
Constant

-4,457

40,833

***

Model summary
N
Initial -2LL
Model Chi-square
Df
Significantie
Nagelkerke R Square

545
522,510
68,632
8
0,000
0,192

Gebruikte methode: binaire logistische regressie (Enter en Stepwise).
Niet-significante variabelen: geslacht; leeftijd respondent; etniciteit; opleiding; betaald werk; woonduur;
huishoudensinkomen; woningtype; eigendomssituatie; onderzoeksgebied (Liendert); belang om op de hoogte te worden
gehouden; tevredenheid met participatiemogelijkheden; tevredenheid met de buurt; negatieve toekomstverwachting; lokale
media (t.v.); bestuurlijke daadkracht; gebrek aan politieke invloed; directe kennis (wijkagent) en indirecte kennis (vrijwilliger
buurtvereniging, bezoeker spreekuur wijkwethouder, vrijwilliger kerk of moskee).
* p≤0,10; ** p≤0,05; *** p≤0,01
Bron: Enquête ‘Sociale Cohesie en Bewonersparticipatie in Hoograven, Bouwlust en Liendert’ (2006)

hoge Wald-score bij de invloed van Bouwlust. Eerder gaven we al aan dat dit komt omdat in het
stadsdeelkantoor veel meer diensten worden aangeboden dan in het Utrechtse Wijkbureau Zuid
en het gebouw van de SWA in Liendert.
De positieve invloed van verticale cohesie verloopt via twee aspecten: het kennen van iemand
die wel eens een informatieavond bezoekt en het kennen van iemand die actief is bij een kerk of
moskee. Het is goed mogelijk dat de informatieavond op het wijkbureau of het stadsdeelkantoor
plaatsvinden. Bewoners die iemand kennen die wel eens zo’n bijeenkomst bijwoont, zullen
bedoeld of onbedoeld wel eens over dit gebouw horen. Net als bij het model in tabel 6.6, geldt
ook voor dit model dat bekenden bij een kerk of moskee een belangrijke rol als intermediair
kunnen vervullen en over veel waardevolle informatie beschikken. Het feit dat de directe kennis
over de wijkagent hier niet significant is, wekt de suggestie dat de bezoekers van het wijkbureau
zeker niet alleen klagers zijn, maar ook mensen betreft die op zoek zijn naar informatie over hun
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Tabel 6.9 Contact met een medewerker van de woningcorporatie (bijvoorbeeld een
buurtbeheerder)
B

Wald

Sig.

Huishoudenskenmerken
Huishoudenssamenstelling (eenoudergezin)
Huishoudenssamenstelling (gezin zonder kinderen)
Huishoudenssamenstelling (gezin met kinderen)
Huishoudensinkomen (hoog)
Woningtype (eengezinswoning)

0,557
0,598
-0,041
-2,034
-1,644

1,521
3,992
0,016
3,630
21,219

Onderzoeksgebied
Onderzoeksgebied (Liendert)

-0,984

11,312

***

Tevredenheid over participatiemogelijkheden
Belang om op de hoogte te worden gehouden
Tevredenheid met hoeveelheid informatie

0,674
0,336

13,397
6,290

***
**

Buurttevredenheid
Tevredenheid met de buurt

-0,303

5,568

**

Lokale mediaconsumptie
Kijkt minstens een keer per week naar de lokale t.v.-zenders
Leest een of meer lokale bladen gedeeltelijk tot helemaal

0,619
1,159

6,396
5,610

**
**

Verticale cohesie:
Indirecte kennis: actief bij kerk of moskee

0,843

10,271

***

Constant:
Constant

-5,475

25,587

***

Model summary
N
Initial -2LL
Model Chi-square
Df
Significantie
Nagelkerke R Square

545
441,022
109,917
12
0,000
0,287

**
*
***

Gebruikte methode: binaire logistische regressie (Enter).
Niet-significante variabelen: geslacht; leeftijd respondent; etniciteit; opleiding; betaald werk; woonduur; huishoudensinkomen
(midden); onderzoeksgebied (Bouwlust); tevredenheid met participatiemogelijkheden; tevredenheid met de woning;
negatieve toekomstverwachting; bestuurlijke daadkracht; gebrek aan politieke invloed; directe kennis (wijkmanager,
wijkbureau, wijkagent en wijkwethouder) en indirecte kennis (vrijwilliger buurtvereniging, bezoeker informatieavond,
bezoeker spreekuur wijkwethouder en vrijwilliger sportvereniging).
* p≤0,10; ** p≤0,05; *** p≤0,01
Bron: Enquête ‘Sociale Cohesie en Bewonersparticipatie in Hoograven, Bouwlust en Liendert’ (2006)

buurt. Deze gedachte wordt in sterke mate ondersteund doordat tevredenheid met de buurt geen
enkel effect heeft op participatie op eigen initiatief.
Dit idee wordt gesterkt door de positieve invloed van tevredenheid over de aangeboden
informatie. Deze geeft ten eerste aan dat vooral bewoners die vinden dat zij voldoende
geïnformeerd worden, ook gebruik maken van de voorzieningen en diensten. Deze
variabele kan dus worden beschouwd als een soort proxy voor de bekendheid met diverse
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overheidsvoorzieningen en actoren in de buurt. Echter, het feit dat het lezen van de lokale bladen
een positief effect heeft op bewonersparticipatie, maakt duidelijk dat het hier om bewoners gaat
die niet alleen geïnteresseerd zijn in wat er in hun buurt gebeurt, maar daar zelf ook moeite
voor doen. Dit verklaart ook waarom noch tevredenheid met de buurt, noch een negatieve
toekomstverwachting significant zijn.
Het enige huishoudenskenmerk dat significant van invloed is, is het deel uitmaken van
een gezin met kinderen. Dit verkleint de kans op participatie door het wijkbureau te bezoeken.
Mogelijk speelt een gebrek aan tijd daarbij een rol (Fagotto & Fung 2006). Opvallend is dat
variabelen als woonduur, woningtype en eigendomssituatie van de woning niet significant
zijn, terwijl deze vaak worden genoemd in andere studies naar participatie, zoals die van
Galster (2003), Gerson et al. (1977) en Kang en Kwak (2003). Net als voor de wijkmanager en
wijkagent geldt dat alle bewoners het wijkbureau in gelijke mate weten te vinden. De uitkomsten
weerleggen daarmee de uitspraak van één van de geïnterviewden dat met name allochtone
vrouwen moeilijk de weg weten te vinden naar de instanties in de buurt (zie paragraaf 6.2.2).
Wanneer niet wordt gecontroleerd voor de invloed van de andere variabelen, blijken ook leeftijd
en opleidingsniveau (hoog) van significante invloed op de getoetste vorm van participatie.
De invloed van leeftijd valt echter weg wanneer het bezoek van een kerk of moskee wordt
toegevoegd (step 1). Dit wijst erop dat het niet zozeer de leeftijd is, die ertoe doet, maar de
plekken in de wijk waar de bewoners komen. Kennelijk trekken kerken en moskeeën vooral veel
oudere bezoekers. De invloed van een hoog opleidingsniveau valt bij de laatste stap weg (step 5),
waarin het lezen van lokale bladen wordt toegevoegd aan het model. Dit duidt erop dat opleiding
zelf niet zo belangrijk is, maar wel of men het lokale nieuws leest. Onder de lezers bevinden zich
waarschijnlijk veel hoger opgeleiden. De overige persoons- en huishoudenskenmerken zijn dus
ook niet significant wanneer alleen een bivariate analyse wordt uitgevoerd.
Contact met de woningcorporatie
Het laatste model dat we bespreken betreft alleen de huurders van de woningcorporatie die een
buurtbeheerder, complexbeheerder of vergelijkbare medewerker in dienst hebben. Dit zijn Bo-Ex,
Portaal en Mitros in Nieuw-Hoograven, Vestia en HaagWonen in Bouwlust en De Alliantie en
Portaal in Liendert11. Bij deze buurtbeheerder kunnen bewoners terecht met vragen en klachten
over hun woning en woonomgeving. Ook kunnen bewoners de hulp van de buurtbeheerder
vaak inschakelen bij kleine klusjes en zorgt hij of zij voor het onderhoud van onder andere
trappenhuizen en portieken. De invulling van deze functie verschilt per corporatie.
Opnieuw is met behulp van een stepwise methode een logistisch regressiemodel opgesteld
(zie tabel 6.9). Met twaalf vrijheidsgraden is dit het meest complete model van dit hoofdstuk.
Een deel van de significante variabelen komt overeen met die uit de eerdere modellen, maar in
dit model zijn dus nog andere variabelen van belang.
Verticale cohesie heeft een veel minder duidelijke invloed op deze vorm van participatie dan op
de eerder getoetste vormen van participatie. Slechts één van de aspecten blijkt significant. Het
gaat hier opnieuw om het kennen van iemand die actief is bij een kerk of moskee. De hoge Waldscore geeft aan dat de relatieve bijdrage aan het model wel erg groot is. Uit de interviews kwamen
diverse voorbeelden naar voren, waaruit bleek dat buurtbewoners die op deze manier actief zijn
regelmatig contact hebben met allerlei corporate actors. In het Wijkbeheerteam in Liendert
zaten bijvoorbeeld ook leden van het moskeebestuur en de herbestemming van de voormalige
135

Haagse Pius X-kerk tot gezondheidscentrum kwam tot stand door een samenwerking tussen
bewoners, woningcorporatie Vestia en de huurders, waaronder de huisartsen in Bouwlust (zie
Van Marissing 2006; Van Marissing et al. 2004).
Het grote aantal andere verklarende variabelen laat een mix zien van ontevredenheid en
interesse (negatieve en positieve motivatie). Ontevredenheid manifesteert zich doordat bewoners
die tevreden zijn over de buurt veel minder vaak contact opnemen dan ontevreden bewoners.
Opvallend genoeg speelt tevredenheid over de woning geen rol. Waarschijnlijk komt dat omdat
relatief kleine problemen als een lekkende kraan niet meteen resulteren in ontevredenheid over
de woning. Daarnaast is het goed denkbaar dat bewoners de buurtbeheerder bellen omdat zij
klachten hebben over buren en/of andere buurtbewoners. Hiervan kan ook indirect sprake
zijn, bijvoorbeeld wanneer er rommel in het trappenhuis ligt of er een ruitje in de berging
kapot is. De significantie van woningtype wijst eveneens in de richting van ontevredenheid: in
meergezinswoningen is de kans op problemen groter dan in eengezinswoningen. Te denken valt
aan een haperende lift, defecte verlichting in de berging of een deurbellenpaneel dat niet werkt.
Net als bij het bezoeken van het wijkbureau (tabel 6.8) laat ook tabel 6.9 een positief
effect zien van de tevredenheid over de aangeboden informatie. Ook het belang van voldoende
informatie stimuleert het contact opnemen met de buurtbeheerder. Hieruit zou de conclusie
getrokken kunnen worden dat bewoners die aangeven dat zij informatie belangrijk vinden
ook eerder iets doen met die informatie, bijvoorbeeld door contact op te nemen met de
buurtbeheerder. Het is vanzelfsprekend dat schriftelijke informatie daarbij belangrijk is,
bijvoorbeeld huurdersmagazines of uitgaven van de bewonerscommissie. Minder vanzelfsprekend
is de positieve invloed van lokale televisiezenders. Kennelijk ontlenen bewoners een deel van hun
informatie aan nieuwsberichten op de lokale televisie.
Tot slot blijkt dat de bewoners van Liendert significant minder contact opnemen met de
buurtbeheerder dan die van Nieuw-Hoograven en Bouwlust. In het model is reeds gecontroleerd
voor de invloed van de tevredenheid over zowel de woning als de woonomgeving. Het is dus niet
aannemelijk dat de woningen in Liendert in de ogen van de bewoners kwalitatief veel beter zijn
dan die in Nieuw-Hoograven of Bouwlust12. Ook de interviews met medewerkers van Portaal en
De Alliantie geven geen aanleiding om te veronderstellen dat er een verschil in woningkwaliteit
is tussen de drie wijken. Een tweede mogelijke verklaring, namelijk dat de twee corporaties in
Liendert minder goed te bereiken zijn, blijkt geenszins af te leiden uit de interviews. Zowel
Portaal als De Alliantie heeft bovendien een eigen kantoor in de buurt, waar de buurtbeheerders
op vaste tijden spreekuur houden. Hierdoor is het juist erg eenvoudig voor bewoners om contact
met de buurtbeheerder op te nemen.
Uit de bivariate analyse kan worden afgeleid dat voor de hand liggende verklarende
variabelen een significante invloed hebben op het contact opnemen met een medewerker van de
woningcorporatie, te weten leeftijd, het hebben van betaald werk en een hoge opleiding. Deze
effecten zien we echter niet terug in het eindmodel, waarin gecontroleerd is voor de invloed van
andere variabelen, zoals inkomen en woningtype.

6.5

Conclusies

In dit hoofdstuk hebben we verschillende aspecten van bewonersparticipatie onderzocht. De
centrale vraag van het hoofdstuk luidde: Welke factoren beïnvloeden bewonersparticipatie in
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Tabel 6.10 Schematisch overzicht van de vier regressiemodellen ter verklaring van participatie*
1

2

3

4

Uitnodiging Wijkagent Wijkbureau Buurtbeheerder
Onderzoeksgebied
Onderzoeksgebied (Bouwlust)
Onderzoeksgebied (Liendert)
Verticale cohesie
Bestuurlijke daadkracht
Gebrek aan politieke invloed
Directe kennis: wijkmanager
Directe kennis: wijkbureau
Directe kennis: wijkagent
Directe kennis: wijkwethouder
Indirecte kennis: vrijwilliger buurtvereniging
Indirecte kennis: bezoek informatieavond
Indirecte kennis: wijkwethouder
Indirecte kennis: vrijwilliger sportvereniging
Indirecte kennis: actief bij kerk of moskee
Tevredenheid over participatiemogelijkheden
Belang om op de hoogte te worden gehouden
Tevredenheid met de hoeveelheid informatie
Tevredenheid over participatiemogelijkheden
Buurttevredenheid
Tevredenheid met de woning
Tevredenheid met de buurt
Negatieve toekomstverwachting
Lokale mediaconsumptie
Leest een of meerdere lokale bladen
Kijkt minstens wekelijks naar de lokale t.v.-zender

+

+
-

X
X
X
X
+
X
+
+

+
X
X
+

X
X
X
+

+
+

+

+

+
+

+

X
-

X
-

+

+
+

*	Omdat persoons- en huishoudenskenmerken vrijwel niet significant bleken, zijn deze buiten de tabel gelaten. De
gevonden verbanden die hierop een uitzondering vormen staan onderaan de tabel.
+ = positief verband; – = negatief verband; X = niet getoetst. Een lege cel betekent dat er geen statistisch verband is.
Niet in de tabel: participatie op uitnodiging en etniciteit = +; bezoek wijkbureau en gezin met kinderen = -; en contact met de
buurtbeheerder en gezin zonder kinderen = +.

vroeg-naoorlogse stadswijken in Nederland en in hoeverre spelen stedelijke beleidsprocessen
daarbij een rol? Om deze vraag te beantwoorden hebben we allereerst onderscheid gemaakt
tussen drie vormen van participatie: (1) participatie op uitnodiging, (2) participatie op eigen
initiatief en (3) actieve participatie. Voor een viertal activiteiten, dat bij deze drie hoofdvormen
hoort, is een logistisch regressiemodel opgesteld. In tabel 6.10 zijn de uitkomsten van deze vier
modellen schematisch samengevat.
Uit de tabel blijkt dat de verwachtingen uit paragraaf 6.1.2 grotendeels kloppen. Er is inderdaad
een positief effect van verticale cohesie op bewonersparticipatie waarneembaar. Daarnaast
constateren we dat tevredenheid met de buurt tot minder participatie leidt, terwijl het gevoel
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dat men voldoende op de hoogte wordt gehouden juist tot meer participatie leidt. Het mogelijke
effect van positieve berichtgeving in de lokale media uit zich in het eerder contact opnemen met
de buurtbeheerder en het bezoeken van het wijkbureau.
Meer specifiek valt op dat verticale cohesie vooral een duidelijke invloed heeft op participatie
op uitnodiging (het bezoeken van vergaderingen en het bijwonen van een informatieavond).
Het gaat hier voornamelijk om positieve effecten. In mindere mate geldt hetzelfde voor het
contact opnemen met de wijkagent, het bezoeken van het wijkbureau of het bellen van de
buurtbeheerder. Op die vormen van participatie heeft verticale cohesie louter positieve effecten.
In het algemeen kan dus worden gesteld dat aandacht voor verticale cohesie belangrijk is bij
stedelijke vernieuwingsprocessen, omdat bewoners hierdoor worden gestimuleerd om hun
mening kenbaar te maken en dus als deskundigen op te treden voor wat betreft de problemen
die ze aankaarten.
Ten tweede is uit de overwegend positieve invloed van de tevredenheid over
participatiemogelijkheden af te leiden dat informatie voor bewoners erg belangrijk is: wanneer zij
voldoende informatie ontvangen en het ook belangrijk vinden dat zij die informatie ontvangen,
participeren zij eerder dan wanneer zij vinden dat ze onvoldoende informatie ontvangen. Het
maakt daarbij kennelijk niet uit of zij vinden dat zij voldoende mogelijkheden om te participeren
of niet, want de tevredenheid over die mogelijkheden heeft geen significant effect op de getoetste
vormen van participatie. Deze gedachte wordt ondersteund door het feit dat een vermeend
gebrek aan politieke invloed slechts bij één van de vier modellen een aanleiding vormt om te
participeren.
Hoewel we verwachtten dat bewoners vooral participeren wanneer zij ergens ontevreden
over zijn, blijkt dit slechts ten dele waar: ontevredenheid speelt een rol bij contact opnemen met
de wijkagent en de buurtbeheerder, maar niet bij participatie op uitnodiging of het bezoeken van
het wijkbureau. De eerste twee corporate actors hebben het signaleren en oplossen van problemen
natuurlijk ook als primaire taak, terwijl het wijkbureau vele andere functies vervult. Formele
participatie betreft voornamelijk het bezoeken van een informatieavond. Deze bijeenkomsten
zijn dikwijls informatief en bieden weinig gelegenheid tot het melden van klachten of problemen.
Het gaat bovendien alleen om ontevredenheid met de buurt en niet met de eigen woning. Het
hebben van een negatieve toekomstverwachting heeft al helemaal geen significante invloed op
het participatiegedrag.
Tot slot is het uiterst opmerkelijk dat persoonskenmerken zoals geslacht en leeftijd nagenoeg
geen invloed op bewonersparticipatie hebben. Ook huishoudenskenmerken hebben nauwelijks
enig effect. Hieruit kunnen we afleiden dat alle bewoners wel eens participeren: autochtonen en
allochtonen, jong en oud, huurders en huiseigenaren. Deze conclusie lijkt in tegenspraak met de
vaak gehoorde klaagzang van de corporate actors over ‘moeilijk bereikbare groepen’ (zie paragraaf
6.4.1). Echter, er zijn wel degelijk situaties waarin bijvoorbeeld vrouwen of allochtonen zijn
ondervertegenwoordigd, bijvoorbeeld in de wijkraad (zie bijvoorbeeld De Kruijf & Broere 2003;
Friedeman 2002), maar vanwege de kleine aantallen van dergelijke organisaties en verenigingen
is hier niet naar gevraagd in de enquête. Bewoners kunnen om allerlei redenen geen interesse
hebben in bijvoorbeeld een lidmaatschap van de wijkraad, het bijwonen van een vergadering
of het deelnemen aan een wijkschouw. Zo kunnen zij het belang er niet van inzien, denken of
vinden zij dat het hen teveel tijd en moeite kost, of beschikken zij over onvoldoende informatie
(Van Marissing et al. 2004, pp.92-93). Voor de vormen van participatie uit tabel 6.10 geldt dit
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niet, want bij elk van deze vormen is het belang zeer helder en weet de bewoner waar hij of zij
aan toe is, wanneer hij participeert.

Noten
1

2
3

4
5
6
7

8

9
10
11

12

In de interviews met de corporate actors is ruimschoots aandacht besteed aan de relatie tussen verticale cohesie
en bewonersparticipatie, onder andere door de geïnterviewden te vragen of participatie altijd gewenst is, wat

er gebeurt wanneer bewoners ontevreden zijn over de uitkomsten en of zij bewoners als belanghebbenden of
als deskundigen beschouwen (zie paragraaf 2.3.3). Ook werd hen gevraagd waarom zij wilden dat de bewoners
participeerden en hoeveel moeite zij deden om dat doel te bereiken. Zie Bijlage I voor een volledig overzicht
van de interviewvragen.
Zie Van Marissing (2006. pp.52-55) voor een uitgebreide analyse van dit proces. Zie ook paragraaf 5.4.1.
In het vervolg zal de benaming van de corporate actors in Nieuw-Hoograven worden aangehouden. We spreken
alleen nog van de wijkwethouder, het wijkbureau en de wijkmanager, maar bedoelen daarmee uiteraard ook de
vergelijkbare functies in Bouwlust en Liendert.
De bekendheid met het wijkbureau of stadsdeelkantoor beschouwen we ook als kennis over corporate actors,
omdat dit gebouw als voorpost voor vele corporate actors fungeert.
Over de bekendheid van de Haagse stadsdeelwethouders is helaas geen informatie beschikbaar.
Het gaat om de bekendheid van de wijkwethouder voor Utrecht Zuid, de wijk waarvan Nieuw-Hoograven
deel uitmaakt.
Omdat de lokale media meer informatie bevatten dan berichten over de eigen buurt of wijk, hanteren we
een bepaalde frequentie dan wel intensiteit als ondergrens. We gaan er vanuit dat de bewoners die aan deze
voorwaarde voldoen het nieuws dat op hun eigen buurt betrekking heeft zien, horen of lezen. Voor het
gebruik van internet, radio en televisie is die frequentie minstens een paar keer per week. Bij de geschreven
media is alleen de groep die het betreffende blad tenminste gedeeltelijk leest in de analyse opgenomen.
Tot de categorie ‘allochtoon’ behoren ook enkele bewoners die ‘beide’ antwoordden. Dit aantal was dermate
klein, dat het, met het oog op de statistische bewerkingen, niet zinvol was om deze als aparte categorie te
handhaven.
Zie bijlage II voor de exacte categorieën.
Zie de toelichting in Bijlage IV.
De andere woningcorporaties, Staedion in Bouwlust en Omnia Wonen in Liendert kennen geen vergelijkbare
medewerker of bieden deze diensten aan in de vorm van een serivceabonnement. De Utrechtse SSH is
eveneens buiten beschouwing gelaten, omdat die slechts enkele woningen bezit in Nieuw-Hoograven.
Bewoners kunnen ook heel tevreden zijn met een kwalitatief slechte woning, zo bleek uit een interview met
de gemeentelijke contactpersoon van het Woonservicegebied Liendert-Rustenburg (zie Van Marissing 2006,
pp.57-58), maar in dat geval is het niet aannemelijk dat zij (veel) klagen bij de woningcorporatie (sterker nog:
in Liendert klaagden de bewoners juist dat zij vernieuwing helemaal niet nodig vonden en dat het alleen maar
gedoe gaf ).

139

140

7

Horizontale cohesie verklaard: het
belang van verticale cohesie en
bewonersparticipatie

7.1

Inleiding

7.1.1

Het versterken van de horizontale cohesie

In dit hoofdstuk bekijken we met behulp van kwantitatieve gegevens wat de relatie tussen
beleidsprocessen enerzijds en institutionele en verticale cohesie anderzijds betekent voor de
horizontale cohesie (de onderlinge sociale cohesie tussen de bewoners) in Nieuw-Hoograven,
Bouwlust en Liendert. In paragraaf 2.4.1 gaven we aan dat horizontale cohesie een belangrijke
positie inneemt in het stedelijke vernieuwingsbeleid. In beleidsdocumenten wordt vooral
het gevoel van veel bewoners dat het niet (meer) zo prettig wonen is in de buurt waarin ze
wonen, benadrukt. Bijgevolg zullen de bewoners hun vertrouwen in de buurt en in de andere
buurtbewoners kwijtraken. Ook investeren zij minder in hun buurt. De buurt kan hierdoor
in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Om deze negatieve tendens te doorbreken moet de
horizontale cohesie worden versterkt. Bewonersparticipatie speelt daarbij een belangrijke
rol, omdat bewoners hierdoor met elkaar en met de corporate actors in contact komen. In dit
hoofdstuk geven we vanuit het perspectief van de bewoners antwoord op onderzoeksvraag 3 (zie
paragraaf 2.5.5). Deze vraag luidt:
3. Welke factoren beïnvloeden de sociale cohesie tussen de bewoners van vroeg-naoorlogse
stadswijken in Nederland en in hoeverre spelen bewonersparticipatie en stedelijke
beleidsprocessen daarbij een rol?
In paragraaf 2.5.5 gaven we al aan dat de invloed van beleidsprocessen op horizontale cohesie
‘getrapt’ is en verloopt via institutionele en verticale cohesie. In dit hoofdstuk onderzoeken we
de invloed van beleidsprocessen dus door te kijken naar de invloed van verticale cohesie op
de horizontale cohesie. Daarnaast kijken we naar de invloed van bewonersparticipatie op de
horizontale cohesie.
7.1.2

Verwachtingen ten aanzien van horizontale cohesie

Uit het literatuuroverzicht in paragraaf 2.4.6 blijkt dat verticale cohesie zowel op een positieve
als een negatieve manier invloed kan hebben op horizontale cohesie in de buurt. Studies van
Fortuin en Ouwehand (2003) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2005)
tonen aan dat een meer gebiedsgerichte werkwijze de betrokkenheid van bewoners vergroot.
In de terminologie van dit onderzoek betekent dat dat beleidsprocessen van invloed zijn op de
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horizontale cohesie. In paragraaf 5.1 hebben we laten zien dat deze via verticale cohesie verloopt
en dat verticale cohesie daarmee bijdraagt aan het versterken van horizontale cohesie.
Sommige beleidsprocessen verlopen zodanig, dat er nauwelijks sprake is van verticale cohesie.
Dit betekent echter niet dat de horizontale cohesie hierdoor negatief wordt beïnvloed. Wanneer
er sprake is van een ‘gemeenschappelijke vijand’ wordt de onderlinge cohesie van bewoners juist
versterkt, zij het onbedoeld (zie onder andere: De Boer & Duyvendak 2000; De Hart 2002 en
Schuyt 1997). In paragraaf 2.4.6 stelden we daarom dat een zwakke verticale cohesie ook een
sterke horizontale cohesie tot gevolg kan hebben. Bewoners zoeken elkaar op volgens het ‘samen
staan we sterk’-principe, maar ook vanwege het principe ‘gedeelde smart is halve smart’.
Bij onderzoek naar de invloed van verticale cohesie op horizontale cohesie speelt
bewonersparticipatie een prominente rol (zie paragraaf 2.3.3). Door te participeren komen
bewoners immers met elkaar in contact en kunnen zij hun sociale netwerk in de buurt uitbreiden
(Geddes 1998b; Morrison 2003). Herhaalde ontmoetingen met andere participanten zorgen
ervoor dat zij niet langer onbekend voor elkaar zijn. Participatie versterkt tevens het vertrouwen
in de buurt (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2005). Participerende bewoners
verkrijgen nieuwe, positieve informatie over de buurt, waardoor hun vertrouwen in zowel
de corporate actors als de medebuurtbewoners wordt gesterkt. De verwachting is dan ook dat
participatie van bewoners een positief effect heeft op de horizontale cohesie in de buurt. Sociale
interactie tussen bewoners, één van de vijf dimensies van horizontale cohesie, neemt daarbij naar
verwachting een belangrijke positie in. Contact tussen buren en het hebben van vrienden en
familie in de buurt zijn immers van invloed op de vier andere dimensies van horizontale cohesie
(normen en waarden, solidariteit, buurtbinding en sociale controle; zie Kearns & Forrest 2000).
Verschillende onderzoekers wijzen er op dat sociale interactie wederzijds vertrouwen, begrip en
respect bevordert (zie bijvoorbeeld Gowricharn 2002 en Mercken 2002). Hetzelfde geldt voor
contact met de buren. Eerder wezen we er al op dat dergelijke sociale contacten niet voor elke
bewoner even belangrijk zijn (zie paragraaf 2.4.4).
7.1.3

Leeswijzer

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd: in de volgende paragraaf (7.2) geven we aan hoe we
horizontale cohesie hebben geoperationaliseerd en welke begrippen we in de statistische analyses
gebruiken. In paragraaf 7.3 behandelen we de resultaten van de enquête. Dit doen we aan de hand
van vier regressiemodellen. In elk van deze modellen wordt een andere dimensie van horizontale
cohesie verklaard. In de laatste paragraaf (7.4) presenteren we de belangrijkste conclusies van dit
hoofdstuk, waarbij het antwoord op de centrale vraag van dit hoofdstuk centraal staat.

7.2

Operationalisatie van de gebruikte begrippen

7.2.1

Dimensies van horizontale cohesie

Hoe meten we horizontale cohesie in de buurt? In dit hoofdstuk onderzoeken we vier dimensies
van cohesie: (1) sociale interactie, (2) gewenst en ongewenst gedrag, (3) buurtbinding en (4)
solidariteit. Deze dimensies komen overeen met de vijf dimensies van Kearns en Forrest (2000;
zie paragraaf 2.4.4), met als verschil dat hun afzonderlijke dimensies ‘gemeenschappelijke
waarden en normen’ en ‘sociale controle’ zijn samengenomen onder de noemer ‘gewenst en
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ongewenst gedrag’. Verderop in deze paragraaf wordt uitgelegd waarom deze indeling is
gehanteerd.
Sociale interactie
Sociale interactie, de term waarmee zowel sociale contacten als het deel uitmaken van een
sociaal netwerk wordt bedoeld (zie paragraaf 2.4.4), wordt in dit hoofdstuk op twee manieren
geanalyseerd. Enerzijds zien we het als één van de vier dimensies van horizontale cohesie, die
worden beïnvloed door onder andere verticale cohesie en bewonersparticipatie. Anderzijds
draagt sociale interactie naar verwachting bij aan gevoelens van buurtbinding en solidariteit. Het
kennen van veel mensen in de buurt kan bijvoorbeeld het gevoel van buurtbinding versterken
(zie bijvoorbeeld Gerson et al. 1977). Ook is het aannemelijk dat sociale interactie een positieve
invloed heeft op gewenst en ongewenst gedrag. Het hebben van een groot sociaal netwerk in
de buurt kan ervoor zorgen dat bewoners dezelfde normen en waarden als hun vrienden en
kennissen (gaan) hanteren. Merton (1949) spreekt in dit verband van “collectiviteiten” (BloklandPotters 1998, p.110). In paragraaf 7.3.1 zullen we daarom eerst ingaan op de vraag welke factoren
sociale interactie beïnvloeden. Vervolgens beschouwen we diezelfde interactie als één van de
onafhankelijke variabelen waarmee de andere drie dimensies van horizontale cohesie kunnen
worden verklaard (de paragrafen 7.3.2, 7.3.3 en 7.3.4).
Onder sociale interactie verstaan we het hebben van familie, vrienden en kennissen in de
buurt en het hebben van contact met de buren. Volgens Flap (1999, p.19) bestaat ongeveer één
vijfde van het netwerk van mensen uit personen die in de buurt wonen. Om deze social ties in
beeld te brengen is de bewoners gevraagd of er familie van hen in de buurt woont, waar hun
meeste vrienden en kennissen wonen (in de buurt, buiten de buurt of ongeveer evenveel in als
buiten de buurt) en of zij wel eens contact met hun buren hebben. Daarbij werden vier vormen
van burencontact onderscheiden: (1) het helpen met klusjes, (2) het verzorgen van de post en/of
planten tijdens vakanties, (3) het aan en van elkaar lenen van spullen en (4) het bij elkaar op de
koffie gaan.
Het is zeer waarschijnlijk dat noch participatie, noch verticale cohesie van invloed is op het
feit of iemand al dan geen familie in de buurt heeft. Daarom is deze vorm van sociale interactie
alleen als onafhankelijke variabele opgenomen in de regressiemodellen.
Gewenst en ongewenst gedrag
Behalve de daadwerkelijke contacten die bewoners in de buurt hebben, hebben zij ook een idee
over de omgang met buren en buurtgenoten (Blokland-Potters 1998). Het gaat daarbij zowel
om bekenden als om onbekenden. Dit idee omvat twee dimensies van Kearns en Forrest (2000):
‘normen en waarden’ en ‘sociale controle’. Bolt en Torrance (2005) nemen deze dimensies samen
en noemen dit de “normen- en waardencomponent” van cohesie (p.17). Sociale controle ligt
immers in het verlengde van normen en waarden. Eerstgenoemde dimensie heeft betrekking
op (ongeschreven) regels en dus gewenst gedrag van buurtbewoners, terwijl de laatstgenoemde
dimensie ingaat op het veroordelen van het overtreden of afwijken van die regels. Beide dimensies
kunnen daarom worden samengenomen onder de noemer ‘gewenst en ongewenst gedrag’.
Om vast te stellen in hoeverre bewoners gedrag als ongewenst beschouwen en in hoeverre
zij zelf handelen, is hen een zestal situatieschetsen voorgelegd met de vraag wat zij zouden
doen indien die situatie zich voor zou doen. Daarbij is zoveel mogelijk gevarieerd wat betreft de
persoon waarmee de respondent in contact komt (buurman, bekende of onbekende), de manier
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waarop het contact plaatsvindt (in de gaten houden, helpen, geld of materiële zaken uitlenen)
en de manier waarop de respondent het ‘probleem’ oplost (zelf, door de hulp van anderen in te
roepen of helemaal niet). In paragraaf 7.3.2 behandelen we deze situatieschetsen.
Buurtbinding
De derde dimensie van horizontale cohesie die we onderscheiden is de mate waarin bewoners
zich met hun buurt verbonden voelen. Contact met andere buurtbewoners is daarbij geen
voorwaarde. Veelal gaat het om het gevoel deel uit te maken van een imagined community
(Anderson 1986). In de analyses worden drie aspecten van buurtbinding onderscheiden: (1)
betrokkenheid bij de buurt (2) dissociatie van de buurt en (3) gevoelens van sociale isolatie. Deze
aspecten kunnen worden beschouwd als een onderverdeling van het begrip attachment, zoals dat
door Colombo et al. (2001, p.56) wordt uitgelegd (zie paragraaf 2.4.4).
Om deze drie aspecten van buurtbinding te meten is de bewoners een groot aantal stellingen
over hun buurt en de bewoners in hun buurt voorgelegd. Op een vijfpunts Likertschaal konden
zij aangeven in hoeverre zij het met deze stellingen eens waren. De analyse van deze stellingen
behandelen we in paragraaf 7.3.3.
Solidariteit
Met behulp van de bovengenoemde stellingen is ook inzicht verkregen in de vierde en laatste
dimensie: sociale solidariteit. In tegenstelling tot Kearns en Forrest (2000) menen wij dat de
solidariteitsdimensie wel degelijk relevant is op buurtniveau. Solidariteit gaat immers niet
alleen om het helpen van (anonieme) anderen zonder dat daar direct iets tegenover staat (Flap
& Völker 2004; zie paragraaf 2.4.4), maar omvat ook het gevoel dat je als bewoner een beroep
op anderen kunt doen wanneer dat nodig is. Dergelijke situaties doen zich juist voor op lagere
schaalniveaus, zoals dat van de buurt. Met behulp van de eerder genoemde stellingen kan worden
vastgesteld in hoeverre bewoners het gevoel hebben dat zij een beroep op buurtbewoners kunnen
doen wanneer zij daar behoefte aan hebben.
7.2.2

Verticale cohesie, bewonersparticipatie en overige verklarende variabelen

Aspecten van verticale cohesie
Net zoals horizontale cohesie uiteenvalt in verschillende dimensies, kent ook verticale cohesie een
aantal deelaspecten. In het vorige hoofdstuk zijn met behulp van een Principale Componenten
Analyse (PCA) twee deelaspecten vastgesteld: (1) bestuurlijke daadkracht en (2) politieke invloed
(zie paragraaf 6.3.1). Daarnaast onderscheiden we twee aspecten die te maken hebben met kennis:
(3) directe kennis over corporate actors en (4) indirecte kennis over corporate actors (zie paragraaf
6.4.1). Met behulp van de eerste twee aspecten kan worden onderzocht in hoeverre bewoners
zich identificeren met beleidsprocessen in hun buurt, terwijl de laatste twee aspecten ingaan op
de kennis waarover bewoners beschikken.
Vormen van bewonersparticipatie
Bewonersparticipatie is geoperationaliseerd aan de hand van drie vormen van participatie1:
(1) participatie op eigen initiatief, (2) participatie op uitnodiging en (3) bezoek van
ontmoetingsplekken in de buurt. Voor elk van deze vormen van participatie geldt dat ze het
onderlinge contact tussen bewoners bevorderen en dat zij het gevoel van buurtbinding en
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betrokkenheid kunnen vergroten. De drie participatievormen zijn gemeten door bewoners te
vragen of ze een aantal activiteiten en gebouwen in de buurt wel eens bezoeken. In paragraaf
6.3.2 hebben we reeds toegelicht wat we onder de eerste twee vormen van participatie verstaan.
Eerstgenoemde vorm van participatie gaat over de klagers en mensen die op zoek zijn naar
informatie: de bewoners die wel eens het spreekuur van de wijkwethouder of het wijkbureau
bezoeken. De tweede vorm van participatie betreft het bezoeken van vergaderingen en
informatiebijeenkomsten. Het derde aspect van participatie behoeft nog enige uitleg. Het
‘bezoek van ontmoetingsplekken in de buurt’ is gemeten in navolging van de focustheorie van
Feld (1981). Volgens deze theorie zijn er locaties in de buurt “rond welke sociale contacten worden
gestructureerd, bijvoorbeeld op het werk, in scholen, sportclubs of uitgaansgelegenheden” (Flap
1999, p.16). Ook de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (2005) benadrukt het belang
van “plaatsen waar bewoners vanzelfsprekend en geregeld komen, die multifunctioneel zijn en
levensloopbestendig” (VROM-raad 2006, p.67). In dit onderzoek zijn dat de kerk of moskee,
sportverenigingen en horecagelegenheden2.
Overige verklarende variabelen
Tot slot controleren we, net als in het vorige hoofdstuk, voor persoons- en huishoudenskenmerken
en kijken we naar de buurt waarin de respondent woont. De verklarende variabelen die te maken
hebben met sociaal-economische status zijn in paragraaf 6.3.3 reeds geoperationaliseerd. Het gaat
onder andere om de vraag of inkomen, opleidingsniveau en het type woning waarin de bewoner
woont van invloed zijn op de verschillende dimensies van horizontale cohesie (zie tabel 6.5). In
tabel 3.1 is de verdeling tussen de drie wijken reeds genoemd.

7.3

Resultaten van de enquête

In deze paragraaf geven we antwoord op de volgende onderzoeksvraag: in hoeverre is verticale
cohesie van invloed op horizontale cohesie en welke rol speelt bewonersparticipatie daarbij? We
doen dit aan de hand van de vier dimensies van cohesie: sociale interactie, gewenst en ongewenst
gedrag, buurtbinding en betrokkenheid en solidariteit. De statistische overwegingen die aan de
regressiemodellen in dit hoofdstuk ten grondslag liggen, zijn te vinden in Bijlage IV.
7.3.1

Sociale interactie verklaard

Familie in de buurt
Relatief gezien hebben de bewoners in Bouwlust de meeste familieleden in de buurt wonen: 31
procent. In Nieuw-Hoograven bedraagt het percentage 24 en in Liendert heeft slechts één op
de vijf bewoners familie in de buurt wonen. Etniciteit speelt daarbij een belangrijke rol, want uit
de enquête blijkt dat allochtonen veel vaker familie in de buurt hebben wonen dan autochtonen:
gemiddeld heeft 40 procent van de allochtonen familie in de buurt wonen, tegenover 20 procent
van de autochtone bewoners. Er bestaat op dit punt geen verschil tussen de drie onderzochte
buurten. Dit verschil kan worden verklaard vanuit de literatuur over etnische segregatie en
woonvoorkeuren van allochtonen. Zo gaat de ‘etnisch-culturele’ benadering er vanuit dat
immigranten bewust bij elkaar in de buurt gaan wonen, zodat zij elkaar kunnen helpen,
bijvoorbeeld bij het vinden van een baan of het bieden van financiële ondersteuning (Peach 1998).
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Daarnaast worden veel allochtone huishoudens gekenmerkt door een relatief laag inkomen,
waardoor zij aangewezen zijn op de goedkope woningvoorraad. Deze is sterk vertegenwoordigd
in wijken als Bouwlust en Nieuw-Hoograven.
Vrienden en kennissen in de buurt
Slechts een kleine groep bewoners (9%) heeft de meeste vrienden en kennissen binnen de buurt.
Eén op de vijf (20%) denkt dat er ongeveer evenveel vrienden en kennissen in als buiten de
buurt wonen. Verreweg het grootste deel van de bewoners (71%) heeft de meeste vrienden en
kennissen echter buiten de buurt. Deze constatering weerspiegelt de ideeën van Van Beckhoven
en Van Kempen (2003) dat de buurt een steeds minder belangrijke plaats inneemt in het sociale
leven van mensen (zie paragraaf 1.2.2). In vroeg-naoorlogse buurten, zoals Nieuw-Hoograven,
wordt dit effect nog eens versterkt, door het grote aantal verhuisbewegingen dat hier plaatsvindt.
Campbell en Lee (1992) wijzen erop dat vooral jonge, startende huishoudens weer snel uit de
buurt zullen willen vertrekken, waardoor zij minder geneigd zijn om te investeren in sociale
contacten met medebuurtbewoners. Voor de bewoners die niet uit de buurt kunnen of willen
vertrekken betekent dit dat zij extra moeite zullen moeten doen om hun sociale contacten
binnen de buurt te vinden. Tussen de buurten bestaan enige verschillen: in Liendert heeft slechts
zes procent de meeste vrienden in de buurt, terwijl dat aandeel in Bouwlust dertien procent
bedraagt.
Contact met de buren
Is een goede buur beter dan een verre vriend? Gezien het grote aandeel bewoners dat
voornamelijk ‘verre vrienden’ heeft, mag verwacht worden dat het hebben van ‘een goede buur’
voor veel buurtbewoners in elk geval belangrijk is. Dat dit inderdaad het geval is, blijkt uit het
grote aantal bewoners dat wel eens contact heeft met zijn of haar buren (89%). Bij ongeveer de
helft van deze groep (49%) gaat het contact met de buren verder dan elkaar groeten: zij helpen
elkaar met klusjes, verzorgen de post en/of planten tijdens vakanties, lenen spullen van en aan
elkaar en/of gaan bij elkaar op de koffie. Deze percentages weerspiegelen het idee van Flap
(1999), die stelt dat burenrelaties vooral instrumenteel van aard zijn.
Blokland-Potters (1998) maakt echter duidelijk dat burenrelaties niet alleen instrumenteel
van aard zijn. Burenrelaties bevinden zich volgens haar op het snijvlak van vier typen sociale
relaties (interdependenties, transacties, verbindingen en banden; zie paragraaf 2.4.4). Ten eerste
is er in dichtbebouwde stadswijken altijd wel sprake van enige vorm van interdependenties.
Het gedrag van bewoners heeft immers al snel invloed op de woonbeleving van andere
buurtbewoners, zoals buren. Ten tweede kunnen er sociale relaties ontstaan wanneer er
instrumentele transacties plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van elkaars planten water geven
tijdens vakanties. Ten derde is er soms ook sprake van een verbinding, een “onzichtbare vorm
van buurschap” (p.142). Mensen vinden het een belangrijke waarde om een goede buur te zijn,
maar alleen op kleine schaal en in noodgevallen. Van het vierde type, banden, wordt gesproken
wanneer de burenrelaties de vorm van vriendschap aannemen.
Onderzoeksbevindingen wijzen vooral op instrumentele transacties, die eventueel uit kunnen
groeien tot banden. De invloed van persoonskenmerken, zoals geslacht (Van Beckhoven & Van
Kempen 2002b) en leeftijd (Campbell & Lee 1992) neemt daarin een centrale positie in. Deze
kenmerken bepalen volgens veel onderzoekers of een bewoner wel of niet sterk op zijn buurt
gericht is voor zijn sociale contacten (zie paragraaf 2.4.4). Op huishoudensniveau stelt Fischer
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(1982) dat vooral de overeenkomstige leefstijl van belang is. Huishoudens met een hoog inkomen
en een hoge opleiding hebben volgens hem meer keuzemogelijkheden en daardoor een grotere
kans om naast gelijkgestemden te wonen. Hierdoor hebben zij volgens Fischer eerder buren
in hun netwerk dan huishoudens met een laag inkomen. Huishoudens met een lager inkomen
hebben om deze reden weliswaar minder contact met hun buren, maar het contact is wel
intensiever en ze zien elkaar vaker.
Daarnaast kunnen er fysieke condities zijn die contact bevorderen of juist belemmeren.
Campbell (1990) toont aan dat de lengte van een gemeenschappelijke toekomst een rol kan
spelen: huiseigenaren hebben doorgaans een langer verblijfsduurperspectief en daarmee een
groter belang in een goed contact met hun buren dan huurders. Daarnaast zorgt de fysieke
structuur van meergezinswoningen voor meer anonimiteit en daardoor voor minder kans op
ontmoetingen.
De invloed van verticale cohesie op sociale interactie in de buurt
Met behulp van een binaire logistische regressie analyse is onderzocht wat het effect is van
verticale cohesie en bewonersparticipatie op respectievelijk het hebben van vrienden en kennissen
in de buurt en het hebben van contact met de buren. De uitkomsten van beide modellen zijn in
tabel 7.1 weergegeven.
Uit de tabel blijkt dat verticale cohesie beperkt invloed heeft op de sociale interactie tussen
buurtbewoners. Het contact met de buren wordt er geenszins door beïnvloed. Vriendschappen
worden daarentegen wel door twee van de zeven onderzochte aspecten beïnvloed (het
kennen van de wijkwethouder en het kennen van een vrijwilliger bij een sportvereniging).
Persoonskenmerken hebben vaker een positief effect op zowel vriendschappen als contact met
de buren.
De invloed van verticale cohesie is mogelijk beperkt omdat verticale cohesie vooral een
aangelegenheid is tussen corporate actors en individuele bewoners. Zowel het oordeel over
bestuurlijke daadkracht en een gebrek aan politieke invloed als directe en indirecte kennis
over corporate actors vormen weinig aanleiding om contact te zoeken met andere, onbekende
buurtbewoners. Bewoners die weten dat er een wethouder is die zich speciaal voor hun wijk
inzet, oordelen hierdoor mogelijk positiever over hun buurt en hebben meer vertrouwen in hun
medebuurtgenoten. Daardoor gaan zij eerder vriendschappen aan dan bewoners die weinig
vertrouwen hebben in hun omgeving. Het kennen van een vrijwilliger bij een sportvereniging
zou een positieve invloed op vriendschappen in de buurt kunnen hebben, omdat deze vrijwilliger
vanuit zijn functie veel mensen uit de buurt kent en al dan niet bewust met elkaar in contact
brengt.
De invloed van bewonersparticipatie op sociale interactie in de buurt
Bewonersparticipatie, daarentegen, heeft juist een zeer sterke invloed op de contacten tussen
buren. Allereerst is er een duidelijke invloed van participatie op uitnodiging (het bezoeken van
formele bijeenkomsten op uitnodiging van bijvoorbeeld de gemeente of de woningcorporatie).
Mogelijk bevat de uitnodigingsbrief voor een dergelijke bijeenkomst een aanleiding om contact
met de buren te zoeken. Wanneer deze brief onduidelijkheden bevat, is het handig dat je je
buurman kunt vragen of hij ook zo’n brief heeft gekregen en of hij wel begrijpt wat erin staat.
Hier speelt instrumentaliteit dus wel een rol. Meer waarschijnlijk is dat bewoners, die elkaar tot
dan toe misschien niet eens groetten, met elkaar in contact komen bij dergelijke bijeenkomsten
147

Tabel 7.1 Sociale interactie in de buurt: vrienden in de buurt en contact met de buren
Vrienden in de buurt
(29%)

Contact met buren
(49%)

B

B

Wald

Persoonskenmerken
Geslacht (man)
Leeftijd respondent
Leeftijd kwadraat
Etniciteit (autochtoon)
Opleiding (middelbaar)
Opleiding (hoog)
Betaald werk (fulltime en parttime)
Woonduur

0,085 0,124
-0,062 2,300
0,000 1,664
-0,980 9,104
-0,058 0,043
-0,837 7,059
-0,873 8,449
0,039 16,465

Huishoudenskenmerken
Huishoudenssamenstelling (eenoudergezin)
Huishoudenssamenstelling (gezin zonder kinderen)
Huishoudenssamenstelling (gezin met kinderen)
Huishoudensinkomen (middeninkomen)
Huishoudensinkomen (hoog inkomen)
Woningtype (eengezinswoning)
Eigendomssituatie (huur)

-0,287
-0,544
0,172
0,155
0,242
0,249
0,484

Sig.

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

Wald

Sig.

-0,845 17,082 ***
0,032 0,819
0,000 1,000
0,443 2,273
0,613 5,586 **
0,502 3,407 *
-0,164 0,405
0,017 3,500 *

0,361
2,690
0,234
0,216
0,081
0,783
2,453

-0,582 1,801
0,313 1,416
-0,014 0,002
0,439 2,117
0,628 1,095
0,825 11,465 ***
0,033 0,018

0,810
0,410

7,666 ***
1,935

-0,208
-0,029

0,634
0,014

Verticale cohesie
Bestuurlijke daadkracht
Gebrek aan politieke invloed
Directe kennis: wijkagent
Directe kennis: wijkwethouder
Indirecte kennis: bezoek informatieavond
Indirecte kennis: vrijwilliger sportvereniging
Indirecte kennis: actief bij kerk of moskee

0,060
-0,081
-0,174
0,561
0,433
0,633
0,164

0,288
0,515
0,412
4,462 **
2,257
4,513 **
0,360

-0,130
-0,057
0,081
0,014
0,323
-0,154
0,261

1,649
0,322
0,132
0,004
1,538
0,311
1,101

Participatie
Feitelijk contact: participatie op uitnodiging
Feitelijk contact: participatie op eigen initiatief
Bezoek van ontmoetingsplekken in de buurt

0,259
-0,191
0,610

0,549
0,493
5,622 **

0,884
0,051
0,408

7,492 ***
0,045
3,646 *

Constant
Constant

-0,091

0,007

-2,335

6,664 ***

Model summary
N
Initial -2LL
Model Chi-square
Df
Significantie
Nagelkerke R Square

545
645,183
146,563
27
0,000
0,340

Onderzoeksgebied
Onderzoeksgebied (Bouwlust)
Onderzoeksgebied (Liendert)

545
754,868
102,473
27
0,000
0,229

Gebruikte methode: binaire logistische regressie (Enter). * p≤0,10; ** p≤0,05; *** p≤0,01
Bron: Enquête ‘Sociale Cohesie en Bewonersparticipatie in Hoograven, Bouwlust en Liendert’ (2006)
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in de buurt. De kennismaking resulteert er mogelijk in dat bewoners elkaar nu wel gedag
gaan zeggen. En wanneer het ijs eenmaal gebroken is, zullen zij wellicht sneller op hun buren
afstappen om bijvoorbeeld een pakje boter te lenen of om even een handje te helpen bij het
plakken van een fietsband.
Opvallend is dat bewoners die zelf initiatief nemen om te participeren (bijvoorbeeld door het
bezoeken van het wijkbureau) niet significant meer contact met hun buren hebben dan bewoners
die niet participeren. Blijkbaar vormen klachten en problemen, die bewoners bij bijvoorbeeld
de wijkwethouder aankaarten, geen basis voor (intensievere) contacten met onbekende
buurtbewoners, want zowel vriendschappen als burencontact worden er niet door bevorderd.
Participatie op eigen initiatief lijkt daarmee een zeer individuele aangelegenheid. In de volgende
paragrafen komen we hier nog op terug, wanneer we kijken naar de mogelijke invloed van
participatie op de andere drie dimensies van horizontale cohesie.
Het belang van ontmoetingsplekken en de invloed van persoonskenmerken
Daarnaast blijkt het bezoek van ontmoetingsplekken in de buurt erg belangrijk te zijn voor
de sociale interactie tussen bewoners. Zowel vriendschappen als het contact met de buren
worden bevorderd door het bezoeken van bijvoorbeeld de sportvereniging of de moskee.
Deze bevindingen bevestigen de ideeën van onder andere Feld (1981) en de Raad voor de
Maatschappelijke Ontwikkeling (2005), die stellen dat ontmoetingen een belangrijke rol spelen
bij het ontstaan van sociale contacten in de buurt. Uit het model kan niet worden afgeleid of het
gaat om bewuste ontmoetingen, waarbij bewoners er op uit zijn om nieuwe vriendschappen op
te doen, of dat het om zogeheten ‘toevallige ontmoetingen’ gaat.
Tot slot valt de invloed van enkele persoons- en huishoudenskenmerken op. Ten eerste
suggereren onder andere Campbell en Lee (1992) dat leeftijd een belangrijke rol speelt, maar
dat blijkt niet het geval. Ten tweede doet de samenstelling van het huishouden er niet toe.
Huishoudens met kinderen hebben evenveel contacten in de buurt als gezinnen zonder kinderen
of alleenstaanden. Kennelijk vergroten ontmoetingen op en rond het schoolplein de kans op
contact met andere buurtbewoners niet. Ten derde hebben bewoners met een hoog inkomen niet
meer of minder sociale contacten in de buurt dan bewoners met een midden- of laag inkomen,
terwijl studies van onder andere Fischer (1982) suggereren dat vooral huishoudens met een hoog
inkomen veel buren in hun persoonlijke netwerk hebben. Een verklaring voor het uitblijvende
effect van inkomen zou kunnen zijn dat Nederlandse stadsbuurten veel heterogener zijn dan de
Amerikaanse buurten die door Fischer zijn bestudeerd, waardoor Nederlandse huishoudens met
een hoog inkomen vaker temidden van huishoudens met lagere en middeninkomens wonen en
dus minder gelijkgestemden om zich heen hebben. Een vierde effect lijkt op het eerste gezicht
opvallend, maar is het niet. Het feit dat een hoge opleiding een positief effect heeft op contact
met de buren, maar een negatief effect op vriendschappen in de buurt, sluit juist volledig aan
bij de literatuur. Hoger opgeleiden hebben, zoals Fischer (1982) beweert, meer contact met hun
buren. Tegelijkertijd is deze groep minder op de buurt aangewezen voor haar sociale contacten,
waardoor het merendeel van de vrienden en kennissen buiten de buurt woont. Deze conclusie
sluit aan bij bevindingen van onder andere Henning en Lieberg (1996) en van Van Beckhoven en
Van Kempen (2006).
Eerder in deze paragraaf lieten we zien dat de bewoners van Bouwlust procentueel
gezien veel meer vrienden en kennissen in de buurt hebben dan de bewoners van NieuwHoograven en Liendert. Ook wanneer wordt gecontroleerd voor onder andere persoons- en
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Tabel 7.2 Situatieschetsen met betrekking tot horizontale cohesie
Manier van reageren (in %)
Situatie

Zelf

Via ander Niet

N

U loopt op het station en u ziet een onbeheerde tas staan.
Wat doet u?
U ziet een onbekende rommelen aan een fiets die in uw straat staat
gestald. Het is niet uw fiets. Wat doet u?
U ziet een onbekende de asbak van zijn auto op straat legen.
Wat doet u?
U hebt uw buurvrouw van 80 al een tijdje niet meer gezien en u
bemerkt dat haar brievenbus overvol begint te raken. Wat doet u?
Uw buurman staat rood en kan even niet pinnen. Hij vraagt u of u
hem wat geld kunt lenen, zodat hij die avond niet zonder eten hoeft
te zitten. Wat doet u?
Een bekende van u wil even boodschappen doen, maar zijn fietsband
is lek. Hij vraagt of hij uw fiets even mag lenen. Wat doet u?

12,1

63,4

24,5

653

18,1

52,5

28,8

650

33,7

2,0

64,2

643

61,6

35,0

3,4

651

66,8

0,0

33,2

648

90,3

2,9

6,8

649

Bron: Enquête ‘Sociale Cohesie en Bewonersparticipatie in Hoograven, Bouwlust en Liendert’ (2006)

huishoudenskenmerken blijkt dit verschil significant. Mogelijk speelt de nabijheid van het grote
aantal voorzieningen in Bouwlust, zoals scholen en sportverenigingen, een rol.
7.3.2

Gewenst en ongewenst gedrag verklaard

In hoeverre beïnvloedt verticale cohesie gewenst en ongewenst gedrag in de buurt? Speelt
bewonersparticipatie daarbij een rol? En maakt het uit of de bewoner veel of weinig sociale
contacten in de buurt heeft? Deze vragen staan centraal in de nu volgende subparagrafen.
Gedragsintenties van bewoners
In paragraaf 7.2.1 gaven we aan dat gedragsintenties van bewoners zijn gemeten met behulp van
een aantal situatieschetsen (zie Bijlage IV). De uitkomsten van deze vragen zijn weergegeven in
tabel 7.2.
Uit tabel 7.2 blijkt dat veel bewoners bij voor hen bedreigende situaties aangeven niet in te
grijpen. Uit de oorspronkelijke antwoordencategorieën kan worden geconcludeerd dat angst
voor agressieve reacties daarbij een belangrijk motief vormt. Zo antwoordt 42 procent van de
bewoners die een onbekende een asbak zien legen dat zij niets doen, omdat zij dat niet durven.
Eén bewoner antwoordt:
“Ik doe niets, want dat is mijn zaak niet” en voegt eraan toe: “Ik ben voor bemoeienis al eens het
ziekenhuis ingeslagen.”
De bevindingen sluiten aan bij een studie van Uitermark en Duyvendak (2006, p.4), waarin de
auteurs erop wijzen dat het voor bewoners “niet lonend of zelfs gevaarlijk kan zijn om anderen
aan te spreken op onfatsoenlijk gedrag”. Zij wijten dit aan de hoge mutatiegraad in veel vroegnaoorlogse wijken, die ertoe heeft geleid dat de buurt anoniemer is geworden. Met andere
woorden: het aantal ‘onbekende bekenden’ is afgenomen (Blokland-Potters 2006; VROM-raad
2006). Bijna één op de vijf bewoners (19%) doet niets, omdat zij vinden dat het hun zaak niet is
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wanneer iemand zijn asbak op straat leegt. Deze houding duidt op normvervaging: je dient je
niet te bemoeien met iets dat in de openbare ruimte gebeurt. Eén van de respondenten schrijft:
“Ik doe het zelf ook!” en illustreert daarmee dat niet iedereen dit gedrag als afwijkend beschouwt.
Bij minder bedreigende situaties, zoals het vinden van een tas op het station, blijkt een behoorlijk
percentage volgens eigen zeggen eveneens helemaal niets te doen. Zeventien procent van de
respondenten maakt zich er niet druk om en loopt gewoon door en zeven procent zegt: “het
is mijn tas niet”. Om te onderzoeken of het steeds dezelfde bewoners zijn die zelf ingrijpen en
of er een groep bewoners is die juist helemaal niets doet, is de onderlinge samenhang tussen
de situatieschetsen berekend. De uitkomsten zijn weergegeven in tabel 7.3. De sterkte van het
verband wordt aangegeven met de associatiemaat Cramér’s V. Deze ligt tussen de 0 (geen enkele
samenhang) en 1 (volledige samenhang).
In de tabel is te zien dat vrijwel alle antwoorden significant met elkaar samenhangen. De mate
van samenhang varieert van zwak tot matig. De twee stellingen die met afwijkend gedrag te
maken hebben (‘asbak legen’ en ‘fiets rommelen’) vertonen de sterkste samenhang, gevolgd door
de twee stellingen die sociale controle meten (‘fiets rommelen’ en ‘tas op station’). Deze kennen
een zwakke samenhang. Tot slot constateren we een zwak verband tussen de stellingen die
een bepaalde mate van solidariteit meten (‘buurman staat rood’ en ‘fiets lenen’). De gevonden
verbanden impliceren dat het voor bewoners erg belangrijk is met wie zij te maken hebben (een
bekende of onbekende) en wat het probleem precies is dat zich voordoet (is het een bedreigende
situatie of niet?). Hier zullen we verderop in deze paragraaf nog op terugkomen.
Helpt de bewoner zijn of haar buurman wanneer deze rood staat en wat geld wil lenen?
Omdat uit de percentages in tabel 7.2 blijkt dat de antwoorden zeer ongelijk verdeeld zijn over
de drie categorieën, is het niet mogelijk om voor al deze stellingen samen een (multinomiale)
logistische regressie-analyse uit te voeren. Er ontstaat dan immers een veel te groot aantal nietgevulde cellen. Het is wel mogelijk om een aantal afzonderlijke situatieschetsen te analyseren,
aangezien de stellingen onderling niet erg sterk samenhangen (zie tabel 7.3).
We hebben gekozen voor twee situaties die niet teveel op elkaar lijken: (1) de situatie waarin
de buurman rood staat en om wat geld vraagt om eten te kunnen kopen en (2) de situatie
Tabel 7.3 Cramér’s V toets voor zes situatieschetsen met betrekking tot horizontale cohesie

Fiets lenen
Buurvrouw niet gezien
Tas op station
Buurman rood
Asbak legen
Fiets rommelen

Fiets lenen

Buurvrouw
niet gezien

Tas op
station

Buurman
staat rood

Asbak legen Fiets
rommelen

0,163**
0,059
0,240**
0,088*
0,112**

0,163**
0,123**
0,115*
0,083
0,117**

0,059
0,123**
0,165**
0,151**
0,219**

0,240**
0,115*
0,165**
0,104*
0,196**

0,088*
0,083
0,151**
0,104*
0,330**

0,112**
0,117**
0,219**
0,196**
0,330**
-

* p≤0,05; ** p≤0,01
Bron: Enquête ‘Sociale Cohesie en Bewonersparticipatie in Hoograven, Bouwlust en Liendert’ (2006)
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Tabel 7.4 Hulpvaardigheid ten opzichte van een buurman die wat geld wil lenen
De buurman rood staat en vraagt of hij wat geld mag lenen om boodschappen te doen (66,8%)
B

Wald

Sig.

Persoonskenmerken
Geslacht (man)
Leeftijd respondent
Leeftijd kwadraat
Etniciteit (autochtoon)
Opleiding (middelbaar)
Opleiding (hoog)
Betaald werk (fulltime en parttime)
Woonduur

0,519
0,106
-0,001
-0,447
0,372
0,564
-0,156
0,011

5,741
8,604
10,264
1,954
1,920
3,762
0,322
1,449

**
***
***

Huishoudenskenmerken
Huishoudenssamenstelling (eenoudergezin)
Huishoudenssamenstelling (gezin zonder kinderen)
Huishoudenssamenstelling (gezin met kinderen)
Huishoudensinkomen (middeninkomen)
Huishoudensinkomen (hoog inkomen)
Woningtype (eengezinswoning)
Eigendomssituatie (huur)

-0,362
0,009
0,081
0,045
-0,131
-0,132
0,347

0,761
0,001
0,063
0,021
0,044
0,262
1,847

Onderzoeksgebied
Onderzoeksgebied (Bouwlust)
Onderzoeksgebied (Liendert)

-0,051
0,170

0,036
0,433

Sociale interactie
Familie in de buurt
Vrienden in de buurt
Contact met de buren

-0,306
0,348
1,184

1,368
1,652
28,683

Verticale cohesie
Bestuurlijke daadkracht
Gebrek aan politieke invloed
Directe kennis: wijkagent
Directe kennis: wijkwethouder
Indirecte kennis: bezoek informatieavond
Indirecte kennis: vrijwilliger sportvereniging
Indirecte kennis: actief bij kerk of moskee

0,050
-0,185
0,022
-0,024
-0,251
0,162
0,670

0,240
2,941
0,009
0,010
0,781
0,295
5,878

Participatie:
Feitelijk contact: participatie op uitnodiging
Feitelijk contact: participatie op eigen initiatief
Bezoek van ontmoetingsplekken in de buurt

-0,168
0,473
-0,037

0,231
3,401
0,028

Constant:
Constant

-2,772

8,548

Model summary:
N
Initial -2LL

545
700,961

152

*

***

*

**

*

De buurman rood staat en vraagt of hij wat geld mag lenen om boodschappen te doen (66,8%)
B
Model summary:
Model Chi-square
Df
Significantie
Nagelkerke R Square

Wald

Sig.

87,690
30
0,000
0,205

Gebruikte methode: binaire logistische regressie (Enter).
* = p≤0,10; ** = p≤0,05; *** = p≤0,01
Bron: Enquête ‘Sociale Cohesie en Bewonersparticipatie in Hoograven, Bouwlust en Liendert’ (2006)

waarin de respondent ziet dat er een onbekende aan een fiets staat te rommelen. De eerste
situatie is onderzocht met behulp van een binair logistisch regressiemodel en de tweede met een
multinomiaal logistisch regressiemodel3. In tabel 7.4 is de schatting weergegeven van een model
dat verklaart of men de buurman wel of niet helpt. Uit de tabel blijkt dat verticale cohesie een
beperkte invloed heeft op de eventuele hulp die bewoners aan de buurman bieden. Bewoners die
vinden dat zij te weinig politieke invloed hebben, zijn minder geneigd de buurman te helpen.
Mogelijk wijten zijn financiële problemen van buurtbewoners aan een te beperkte eigen invloed
op het gemeentelijke armoedebeleid. Bewoners die iemand kennen bij een kerk of moskee zijn
juist wel behulpzaam. Hun hulpvaardigheid heeft waarschijnlijk te maken met de normen en
waarden, die religieuze organisaties veelal uitstralen.
De keuze om wel of niet te helpen, blijkt in belangrijke mate te worden ingegeven door
hef feit of men wel eens contact met de buren heeft. In de tabel is te zien dat bewoners die
hun buurman al kennen hem eerder helpen dan bewoners die nauwelijks contact met de buren
hebben. De uitkomst sluit daarmee aan bij de studie van Bekkers (2004), die aantoont dat
bewoners eerder geneigd zijn om tijd en geld te geven aan mensen van “a smaller social distance”
(p.86). Deze bevinding wordt bevestigd door het grote aantal respondenten (19,3%) dat voor de
oorspronkelijke antwoordcategorie “ik ken de buurman niet zo goed, dus ik geef hem niks” koos.
In het algemeen geldt verder dat oudere bewoners eerder helpen dan jongere bewoners,
dat mannen meer helpen dan vrouwen en dat bewoners met een hoog inkomen eerder helpen
dan mensen met een midden- of laag inkomen. Al deze persoonskenmerken zijn min of meer
vanzelfsprekend. Wanneer je een hoger inkomen hebt vormt geld minder een belemmering om
te helpen. Ouderen helpen wellicht eerder omdat zij de tijd nog hebben meegemaakt dat er een
sterk buurtgevoel heerste, waarin buurtgenoten elkaar vanzelfsprekend uit de brand hielpen
indien dat nodig was. De negatieve waarde bij leeftijd kwadraat geeft aan dat het effect op een
gegeven moment als het ware ‘omdraait’: de alleroudste bewoners helpen de buurman dus niet.
Zij zijn hier wellicht niet (meer) toe in staat omdat zij bijvoorbeeld geen geld in huis hebben of
de deur niet zelf open kunnen doen. Mannen helpen waarschijnlijk eerder dan vrouwen, omdat
zij iets minder huiverig zijn om de deur open te doen voor een onbekende. Ook zouden er in
de onderzochte buurten nog veel traditionele huishoudens kunnen zijn, waarin de man over
geldzaken beslist.
Grijpt de bewoner in wanneer hij of zij iemand aan een fiets ziet rommelen?
Een tweede situatieschets die de bewoners is voorgelegd, is de situatie waarin de bewoner een
onbekende aan een fiets ziet rommelen op straat en vermoedt dat er iets niet pluis is. Omdat de
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Tabel 7.5 Ingrijpen wanneer ongewenst gedrag in de buurt wordt waargenomen
De respondent ziet een onbekende aan een fiets op
straat rommelen, wat doet hij of zij?

Persoons- en huishoudenskenmerken
Geslacht (man)
Huishoudensinkomen (hoog inkomen)
Woningtype (eengezinswoning)
Verticale cohesie
Bestuurlijke daadkracht
Directe kennis: wijkwethouder
Indirecte kennis: actief bij kerk of moskee
Participatie

De respondent grijpt
zelf in (18,4%)

De respondent vraagt
een ander om hulp
(51,4%)

B

B

Wald

Sig.

0,690 6,794 ***
1,950 5,546 **
0,932 10,202 ***
0,755
0,649
0,485

-0,003
1,349
0,630

Wald
0,000
2,958
6,644

Sig.

*
***

6,635 **
4,593 **
2,516

0,849 12,890 ***
0,343 1,845
0,703 8,279 ***

1,908

0,172

2,540

-0,213

1,456

Feitelijk contact: participatie op eigen initiatief

-0,178

Intercept
Intercept

-1,682 43,420 ***

Model summary
N
Initial -2LL
Model Chi-square
Df
Significantie
Nagelkerke R Square

545
1044,233
9,380
14
0,000
0,152

Gebruikte methode: multinominale logistische regressie (Enter).
Niet-significante variabelen: leeftijd respondent; leeftijd kwadraat; etniciteit; opleiding; betaald werk; woonduur;
huishoudenssamenstelling; huishoudensinkomen (midden); eigendomssituatie: onderzoeksgebied; sociale interactie:
vrienden in de buurt, familie in de buurt, contact met de buren; gebrek aan politieke invloed; directe kennis: wijkagent;
indirecte kennis: bezoek informatieavond, spreekuur wijkwethouder, vrijwilliger sportvereniging; feitelijk contact: participatie
op uitnodiging en bezoek van ontmoetingsplekken in de buurt.
De referentiecategorie is: De respondent grijpt niet in.
* p≤0,10; ** p≤0,05; *** p≤0,01
Bron: Enquête ‘Sociale Cohesie en Bewonersparticipatie in Hoograven, Bouwlust en Liendert’ (2006)

antwoorden op deze vraag goed verdeeld waren over de categorieën (‘zelf ingrijpen’, ‘de hulp van
anderen inschakelen’ en ‘niets doen’), is voor een multinomiaal logistisch regressiemodel gekozen,
waarbij ‘niet ingrijpen’ de referentiecategorie is. In het model zijn alleen de significante variabelen
weergegeven, omdat hier de stepwise-methode is gebruikt4 (zie tabel 7.5).
Anders dan bij de vraag of men de buurman helpt wanneer deze niet kan pinnen, spelen
aspecten van verticale cohesie in dit model wel een belangrijke rol. Bestuurlijke daadkracht
vergroot vooral de kans op het inschakelen van de hulp van anderen, maar heeft ook een positieve
invloed op de kans om zelf in te grijpen. Bewoners die te spreken zijn over de handelswijze
van de corporate actors in hun buurt, zullen, met andere woorden, sneller ingrijpen wanneer
zij een onbekende aan een fiets zien rommelen. Een mogelijke verklaring is dat bewoners die
hoog scoren op ‘bestuurlijke daadkracht’ er meer vertrouwen in hebben dat de politie ook
daadwerkelijk gaat kijken, wanneer zij de meldkamer bellen. Bewoners die zelf ingrijpen, mede
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omdat zij tevreden zijn over de bestuurlijke daadkracht, doen dit wellicht vanuit de overtuiging
dat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van hun buurt. Ook de positieve
invloed van het kennen van de wijkwethouder zou hierdoor kunnen worden verklaard. Tot slot
grijpen bewoners die iemand kennen die actief is bij een kerk of moskee significant vaker in. Zij
doen dit vooral door de hulp van anderen in te schakelen. Net als bij het wel of niet helpen van
de buurman (zie tabel 7.4) kunnen ook hier de normen en waarden die een dergelijke persoon
uitdraagt, als verklaring worden gezien waarom bewoners eerder ingrijpen.
Participatie speelt een minder belangrijke rol bij het in de gaten houden van iemand die
aan een fiets rommelt, dan bij het helpen van de buurman: alleen participatie op eigen initiatief
is significant. In het model staan echter geen significantiewaarden. Dat betekent dat het zelf
ingrijpen of de hulp van anderen inschakelen significant van elkaar verschillen, maar niet ten
opzichte van de categorie ‘niet ingrijpen’. Bewoners die wel eens met de wijkmanager of de
wijkwethouder spreken, zijn dus het meest geneigd om de hulp van anderen in te schakelen en
iets minder om niets in te grijpen. De kans is het kleinst dat zij zelf ingrijpen. Een verklaring
zou kunnen zijn dat de corporate actors in hun gesprekken met bewoners blijven benadrukken dat
het zin heeft om melding te maken van verdachte situaties, hoewel bewoners misschien denken
dat er toch niets gebeurt met hun meldingen.
Tabel 7.6 Percentage respondenten dat het (helemaal) eens is met stellingen over de buurt en
buurtgenoten en PCA
Stelling
Ik voel me écht verbonden met mijn buurt
Op de mensen in deze buurt kun je vertrouwen
De mensen in deze buurt houden zich niet altijd aan de wet
Als je in deze buurt woont heb je het goed getroffen
Ik ben trots op de buurt waarin ik woon
Dit is een gezellige buurt met veel saamhorigheid
Ik voel me thuis bij de mensen in deze buurt
Ik voel me betrokken bij mijn buurt
Er zijn maar weinig mensen in deze buurt die mij kennen
De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks
De mensen in deze buurt zijn bereid elkaar te helpen
De mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met
elkaar om
De mensen in deze buurt kunnen niet zo goed met elkaar
opschieten
Ik ben gehecht aan mijn buurt
Ik zou mijn vrienden afraden om in deze buurt te gaan wonen
Ik voel me thuis in mijn buurt

Component
(helemaal)
eens (in %) 1
2

3

4

16,8
19,3
19,3 (42,4)
19,4
22,4
24,5
27,3
27,6
29,4 (44,9)
29,9 (37,2)
33,2
35,7

0,819
0,273
-0,076
0,682
0,791
0,432
0,626
0,737
-0,191
-0,115
0,131
0,198

0,079
-0,008
0,691
-0,202
-0,192
-0,131
-0,121
-0,103
0,039
0,255
-0,022
-0,290

-0,207 0,082
-0,126 0,765
0,262 0,014
0,091 0,254
-0,074 0,247
-0,262 0,567
-0,080 0,416
-0,149 0,151
0,827 -0,083
0,741 -0,252
-0,120 0,863
-0,029 0,792

37,2 (13,6)

0,026

0,670

0,285 -0,334

39,1
48,5 (19,1)
51,5

0,799 0,043 -0,231 0,024
-0,321 0,679 -0,209 -0,086
0,728 -0,248 0,060 0,264

Bij de negatief geformuleerde stellingen betreft het getal het percentage bewoners dat het (helemaal) oneens is met de
stelling, terwijl de getallen tussen haakjes aangeven hoeveel procent het (helemaal) eens is met de stelling.
Extractiemethode: Principale Componenten Analyse. Rotatiemethode: Varimax m.b.v. Kaiser Normalisatie (zes rotaties).
De vetgedrukte waarden geven aan welke stellingen de betreffende componenten vormen.
Bron: Enquête ‘Sociale Cohesie en Bewonersparticipatie in Hoograven, Bouwlust en Liendert’ (2006)
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Tabel 7.7 Buurtbinding en solidariteit ten opzichte van buurtgenoten
Buurtbinding

Persoonskenmerken
Geslacht (man)
Leeftijd respondent
Leeftijd kwadraat
Etniciteit (autochtoon)
Opleiding (middelbaar)
Opleiding (hoog)
Betaald werk (fulltime en parttime)
Woonduur
Huishoudenskenmerken
Huishoudenssamenstelling (eenoudergezin)
Huishoudenssamenstelling (gezin zonder
kinderen)
Huishoudenssamenstelling (gezin met kinderen)
Huishoudensinkomen (middeninkomen)
Huishoudensinkomen (hoog inkomen)
Woningtype (eengezinswoning)
Eigendomssituatie (huur)
Onderzoeksgebied
Onderzoeksgebied (Bouwlust)
Onderzoeksgebied (Liendert)
Sociale interactie
Familie in de buurt
Vrienden in de buurt
Contact met de buren
Verticale cohesie
Bestuurlijke daadkracht
Gebrek aan politieke invloed
Directe kennis: wijkagent
Directe kennis: wijkwethouder
Indirecte kennis: bezoek informatieavond
Indirecte kennis: vrijwilliger sportvereniging
Indirecte kennis: actief bij kerk of moskee
Participatie
Feitelijk contact: participatie op uitnodiging
Feitelijk contact: participatie op eigen initiatief
Bezoek van ontmoetingsplekken in de buurt
Constant
Constant
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Solidariteit

Betrokkenheid Dissociatie

Isolatie

B

B

-0,030
0,036
0,000
-0,267
0,029
-0,111
0,001
0,011

Sig

B

Sig

Sig

B

Sig

-0,001
0,007
0,000
-0,015
-0,108
-0,165
0,142
0,008 *

0,076
-0,030 **
0,000 **
0,351 ***
0,090
0,312 ***
0,183 *
-0,003

0,050
-0,008
0,000
-0,050
-0,043
0,168
0,029
-0,008 *

-0,122
-0,033

-0,286
0,054

0,060
-0,019

-0,079
0,005

0,051
-0,256 **
-0,381
-0,019
-0,233 **

0,135
-0,484 ***
-0,414
-0,051
-0,047

-0,045
-0,088
0,275
-0,316 ***
-0,157

-0,217 *
0,045
-0,004
0,105
-0,017

0,052
-0,162

-0,213 *
0,237 **

***
**
**

***

-0,101
-0,301 ***

0,128
0,070

0,023
0,419 ***
0,088

-0,027
-0,097
0,050

-0,109
-0,244 **
-0,200 **

-0,137
0,253 **
0,243 ***

-0,066
0,115 **
-0,095
0,235 **
-0,045
-0,160
0,018

0,125 ***
0,058
-0,231 **
0,141
-0,204 *
-0,181
-0,087

0,204 ***
0,095 **
-0,091
-0,076
0,036
0,118
0,323 ***

-0,298 **
0,356 ***
0,003

-0,102
-0,029
0,137

-0,138
-0,164
-0,140

0,797

0,239

0,295 ***
-0,010
-0,053
-0,046
-0,048
0,061
0,110
0,094
0,026
0,096
-0,616 *

-0,022

Buurtbinding

Model summary
N
F
Df
Significantie
Nagelkerke R Square

Solidariteit

Betrokkenheid Dissociatie

Isolatie

B

B

539
7,392
30
0,000
0,304

Sig

B

539
2,226
30
0,000
0,116

Sig

539
6,381
30
0,000
0,274

Sig

B

Sig

539
3,997
30
0,000
0,191

Gebruikte methode: binaire logistische regressie (Enter)
* p≤0,10; ** p≤0,05; *** p≤0,01
Bron: Enquête ‘Sociale Cohesie en Bewonersparticipatie in Hoograven, Bouwlust en Liendert’ (2006)

Tot slot blijkt dat bewoners van een eengezinswoning eerder actie ondernemen dan bewoners
van een meergezinswoning. Vanuit hun woning hebben zij direct zicht op straat, waardoor zij
verdachte situaties eerder in de gaten zullen hebben. Bovendien is hun directe omgeving minder
anoniem dan die van flatbewoners. Het is daardoor eerder duidelijk wanneer er aan een fiets
wordt gerommeld, terwijl dat bij de entree van een flat minder snel duidelijk is, omdat daar
doorgaans veel fietsen gestald staan.
7.3.3

Buurtbinding verklaard

In deze paragraaf belichten we de derde dimensie van horizontale cohesie: de mate waarin
bewoners zich verbonden voelen met hun buurt. Centraal staat de vraag in hoeverre dit gevoel
wordt beïnvloed door verticale cohesie en welke rol bewonersparticipatie daarbij speelt. Tevens
kijken we in deze paragraaf of sociale interactie, zoals we die in paragraaf 7.3.1 hebben behandeld,
van invloed is op de binding met de buurt. Dit is onderzocht door de bewoners een groot aantal
stellingen over hun buurt en de bewoners in hun buurt voor te leggen (zie paragraaf 7.2.1). In
tabel 7.6 zijn deze stellingen weergegeven.
Het percentage bewoners dat het (helemaal) eens is met de stellingen loopt behoorlijk uiteen.
Opvallend is dat meer dan de helft van de respondenten aangeeft zich thuis te voelen in de buurt,
terwijl slechts een kwart vindt dat hij/zij in een gezellige buurt met veel saamhorigheid woont.
Kennelijk zijn gezelligheid en saamhorigheid volgens veel respondenten geen voorwaarden om
je thuis te voelen in de buurt. Ook het hebben van sociale contacten in de buurt lijkt weinig
invloed te hebben op dit gevoel, want bijna de helft van de respondenten geeft aan dat er
maar weinig mensen zijn die hem of haar kennen. In paragraaf 7.3.1 lieten we al zien dat deze
contacten voornamelijk worden bepaald door zaken als etniciteit, woningtype en woonduur. Van
de mensen die zich thuisvoelen in de buurt, antwoordt 22 procent dat er maar weinig mensen in
de buurt zijn die hem of haar kennen. Beide constateringen bevestigen de ideeën van BloklandPotters (2006) dat bewoners het belangrijker vinden dat zij onbekenden kunnen vertrouwen
dan dat zij medebuurtbewoners (beter) leren kennen. De VROM-raad (2006) formuleert deze
gewenste horizontale cohesie als volgt: “men kent elkaar niet echt, maar men is wel bekend met
elkaar” (p.67).
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Met behulp van een Principale Componenten Analyse (PCA) zijn vier componenten
geconstrueerd. De vetgedrukte waarden geven aan welke stellingen de betreffende component
vormen. De eerste drie vormen tezamen de bindingsdimensie (zie paragraaf 7.2.1). Het gaat
daarbij om: (1) betrokkenheid bij de buurt, (2) dissociatie met de buurt en (3) gevoelens van
isolatie. De eerste component omvat gevoelens van trots, gehechtheid en andere kenmerken van
attachment. De tweede component geeft een mate van ‘dissociatie’ aan, die laat zien in hoeverre
bewoners liever niet geassocieerd willen worden met hun buurt. De derde component betreft
twee stellingen die aangeven in hoeverre bewoners zich van elkaar afzonderen, ofwel in hoeverre
er sprake is van ‘sociale isolatie’. De vierde component komt overeen met de solidariteitsdimensie
van Kearns en Forrest (2000). Deze luidt: (4) ‘solidariteit en vertrouwen’ en heeft te maken met
de manier waarop buurtbewoners met elkaar omgaan. In deze paragraaf wordt alleen ingegaan
op de eerste drie componenten. De solidariteitsdimensie komt in de volgende paragraaf aan
de orde. Tabel 7.7 geeft de lineaire regressiemodellen weer, waarmee we de vier componenten
kunnen verklaren.
Betrokkenheid bij de buurt: trots en verbondenheid
In hoeverre zijn aspecten van verticale cohesie van invloed op betrokkenheid bij de buurt?
Uit het model blijkt dat bestuurlijke daadkracht, net als bij gedragsintenties (paragraaf 7.3.2)
een belangrijke verklaring vormt. De overige aspecten van verticale cohesie zijn geen van alle
significant. Bewoners die te spreken zijn over de daadkracht van corporate actors voelen zich dus
meer betrokken bij hun buurt, maar politieke invloed, directe en indirecte kennis over corporate
actors hebben geenszins invloed op gevoelens van betrokkenheid, trots en verbondenheid.
Hetzelfde geldt voor vormen van participatie en het bezoek van ontmoetingsplekken. Deze
conclusie is opvallend, omdat het aannemelijk is dat bewoners zich eerder betrokken voelen
wanneer ze veel contacten in de buurt hebben. Het kan daarbij ook gaan om minder persoonlijke
contacten, die bewoners het gevoel geven dat zij deel uitmaken van “imagined communities”
(Blokland-Potters 1998, pp.124-125), bijvoorbeeld door de kerk, moskee of sportvereniging
te bezoeken. Het is daarom opvallend te noemen dat het bezoeken van deze plekken niet tot
versterkte gevoelens van buurtbinding leidt. Tot de buurtcontacten kunnen ook de contacten met
corporate actors worden gerekend. In de praktijk blijken deze dus niet belangrijk voor het gevoel
van betrokkenheid.
Voor sociale interactie gaat deze gedachte wel op: bewoners die veel vrienden in de buurt
hebben voelen zich significant meer betrokken dan bewoners van wie de meeste vrienden buiten
de buurt wonen. Deze bevinding komt overeen met eerdere studies van onder andere Dekker
en Bolt (2005), Gerson et al. (1977), Henning en Lieberg (1996) en Woolever (1992). Het is niet
geheel duidelijk waarom vriendschap wel bijdraagt aan een gevoel van betrokkenheid, maar
familiebanden en burencontact niet. Mogelijk speelt het soort contact dat plaatsvindt hierbij een
rol. Vriendschappen zijn vooral gebaseerd op emotionele gronden en dienen ter ontspanning of
voor het bespreken van problemen, terwijl burenrelaties vaak instrumenteel van aard zijn (zie
paragraaf 7.3.1). Burencontacten leiden daardoor wellicht minder snel tot buurtbetrokkenheid
dan vriendschappen. Waarom familiebanden geen enkele invloed hebben, blijft onduidelijk.
Tot slot valt op dat huurders minder betrokken zijn dan kopers. Dit sluit aan bij de literatuur,
waarin wordt beweerd dat kopers een langer verblijfsduurperspectief hebben en zich derhalve
meer aan de buurt binden (Galster 2003, p.896).
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Dissociatie: niet bij de buurt (willen) horen
De tweede component geeft aan in hoeverre bewoners zich van hun buurt dissociëren,
bijvoorbeeld door hun vrienden af te raden om in te buurt te gaan wonen. Ook hebben bewoners
die zich dissociëren het idee dat de buurtbewoners niet zo goed met elkaar kunnen opschieten
(zie tabel 7.7). De tabel laat enkele opvallende uitkomsten zien. Ten eerste heeft het kennen
van de wijkwethouder, een aspect van verticale cohesie dat louter positieve effecten heeft op de
eerder besproken dimensies van horizontale cohesie in de buurt (sociale interactie en gewenst
en ongewenst gedrag), geen positief, maar een nadelig effect: het gevoel van dissociatie wordt
er niet door verminderd, maar juist versterkt. Eerder gaven we aan dat de wetenschap dat er
een wethouder is, die zich speciaal voor de buurt inzet, het vertrouwen van een bewoner in
(de toekomst van) zijn of haar buurt kan doen toenemen. Kennelijk uit dit zich niet in meer
betrokkenheid bij diezelfde buurt. Ten tweede heeft een vermeend gebrek politieke invloed
eveneens een versterkend effect: bewoners die vinden dat ze onvoldoende kunnen meedenken en
meebeslissen, dissociëren zich eerder van hun buurt.
Participatie zou gevoelens van dissociatie kunnen tegengaan. Door te participeren kunnen
bewoners immers informatie over hun buurt verkrijgen, waardoor zij zich meer met (de mensen
in) hun buurt gaan identificeren. Anderzijds zou participatie juist gevoelens van dissociatie in
de hand kunnen werken, wanneer de informatie die de bewoners opdoen door te participeren
juist een negatiever beeld van de medebuurtbewoners oplevert. Uit de tabel blijkt dat beide
opties voorkomen in Nieuw-Hoograven, Bouwlust en Liendert. Mensen die uit eigen beweging
participeren, bijvoorbeeld door het spreekuur van de wijkwethouder te bezoeken of contact op te
nemen met de wijkagent, dissociëren zich meer van hun buurt. Bewoners die op uitnodigingen
van corporate actors afkomen, bijvoorbeeld voor een informatieavond of een vergadering,
dissociëren zich juist weer minder. Dit is opmerkelijk, omdat we eerder in deze paragraaf
aangaven dat het voornamelijk de corporate actors als de wijkwethouder en de wijkmanager zijn
die bewoners kunnen overtuigen van de positieve kanten van de buurt (zie paragraaf 7.3.2) en
dus dissociatie tegen kunnen gaan. Kennelijk zorgt ook het bezoeken van een vergadering of het
bijwonen van een informatieavond ervoor dat bewoners zich minder dissociëren van hun buurt.
Sociale isolatie: kennen en gekend worden
De derde component van horizontale cohesie is sociale isolatie. Deze component, die deel
uitmaakt van de bindingsdimensie van horizontale cohesie omvat de stellingen ‘er zijn maar
weinig mensen in de buurt die mij kennen’ en ‘de mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks’
en geeft aan in hoeverre bewoners het gevoel hebben dat de buurtbewoners elkaar niet kennen
en in hoeverre zij zelf gekend worden door andere buurtbewoners. Isolatie heeft een negatieve
connotatie, maar dit is niet terecht. Voor groepen bewoners die op de buurt georiënteerd zijn
betekent een grote mate van isolatie iets vervelends (het community lost-principe waar Wirth
(1938) over spreekt; zie paragraaf 2.4.2), terwijl andere groepen het juist helemaal niet erg vinden
dat zij wat minder gekend worden (community liberated; Wellman & Leighton 1979). Deze
tweedeling komt ook tot uiting in de kenmerken van de bewoners die significant van invloed
zijn op de gevoelens van isolatie. Hier zal later in deze paragraaf nog op worden teruggekomen.
Eerst kijken we naar de invloed van verticale cohesie. Deze blijkt opnieuw duidelijk
waarneembaar (tabel 7.7). Wederom heeft bestuurlijke daadkracht een significant effect: hoe
tevredener bewoners zijn over de bestuurlijke daadkracht, hoe meer zij zich geïsoleerd voelen
van de rest van de buurt. Mogelijk onderstreept kennis over wat de corporate actors zoal doen om
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Tabel 7.8 Schematisch overzicht van de modellen ter verklaring van horizontale cohesie

Persoonskenmerken
Geslacht (man)
Leeftijd respondent
Leeftijd kwadraat
Etniciteit (autochtoon)
Opleiding (middelbaar)
Opleiding (hoog)
Betaald werk (fulltime en parttime)
Woonduur

Sociale
interactie

Gedragsintenties Buurtbinding Solidariteit

1a

1b

2a

2b

-

+
+
-

+

+

Sociale interactie
Familie in de buurt
Vrienden in de buurt
Contact met de buren
Verticale cohesie
Bestuurlijke daadkracht
Gebrek aan politieke invloed
Directe kennis: wijkagent
Directe kennis: wijkwethouder
Indirecte kennis: bezoek informatieavond
Indirecte kennis: vrijwilliger sportvereniging
Indirecte kennis: actief bij kerk of moskee
Participatie
Feitelijk contact: participatie op uitnodiging
Feitelijk contact: participatie op eigen initiatief
Bezoek van ontmoetingsplekken in de buurt

+
+

3a

3b

+
+
-

-

Huishoudenskenmerken
Huishoudenssamenstelling (eenoudergezin)
Huishoudenssamenstelling (gezin zonder
kinderen)
Huishoudenssamenstelling (gezin met kinderen)
Huishoudensinkomen (middeninkomen)
Huishoudensinkomen (hoog inkomen)
Woningtype (eengezinswoning)
Eigendomssituatie (huur)
Onderzoeksgebied
Onderzoeksgebied (Bouwlust)
Onderzoeksgebied (Liendert)

2c

3c

4

+
+

+

+
+

+

+

+

-

-

-

+
+

+

+
+

-

+
+
X
X
X

X
X
X

+

-

+

-

+
+
-

+
+

+
+
+
+

+

+

+

+
-

+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+ = positief verband; – = negatief verband; X = niet getoetst. Een lege cel betekent dat er geen statistisch verband is.
1a = vrienden en kennissen; 1b = contact met de buren; 2a = ‘buurman rood’; 2b = ‘fiets rommelen (grijpt zelf in)’; 2c= ‘fiets
rommelen (schakelt de hulp van een ander in)’; 3a = betrokkenheid; 3b = dissociatie; 3c = isolatie; 4 = solidariteit.
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de buurt te verbeteren de verschillen tussen (groepen) bewoners, waardoor de bewoners die het
meest tevreden over zijn over de bestuurlijke daadkracht zich het meest bewust zijn van deze
verschillen, met als gevolg dat juist zij zich het meest geïsoleerd voelen.
Participatie helpt op geen enkele manier om gevoelens van sociale isolatie te verminderen,
noch draagt het bij aan een versterking van die gevoelens. Hetzelfde geldt voor het bezoek
aan ontmoetingsplekken in de buurt. Hoewel we zouden verwachten dat bewoners door
te participeren in contact komen met buren en andere buurtbewoners, zoals we in tabel 7.1
concludeerden, heeft deelname geen effect op het gevoel geïsoleerd te zijn. Het maakt daarbij
niet uit of bewoners zelf het initiatief nemen om te participeren, of dat zij op een uitnodiging
van corporate actors in de buurt afkomen. Ook de gedachte dat buurtbewoners die elkaar bij de
kerk, moskee, sportvereniging of horecagelegenheid ontmoeten zich minder geïsoleerd voelen,
wordt niet ondersteund door de data. De “bekende onbekenden”, waar Blokland-Potters (2006)
over spreekt, hebben dus niet zoveel te maken met gevoelens van isolatie, maar meer met
betrokkenheid en dissociatie, de andere twee componenten van de buurtbindingsdimensie van
horizontale cohesie.
Wanneer onbekenden niet veel invloed hebben op het gevoel van isolatie, is het te verwachten
dat bekenden die rol wel vervullen. De negatieve coëfficiënten van vrienden in de buurt en
contact met de buren bevestigen deze gedachte. Bewoners die veel vrienden in de buurt hebben
en/of regelmatig contact hebben met hun buren voelen zich significant minder geïsoleerd. De
bevindingen komen daarmee opnieuw overeen met die van Dekker en Bolt (2005), Gerson et al.
(1977), Henning en Lieberg (1996) en Woolever (1992).
Terugkomend op de tweedeling in bewoners die isolatie als iets negatiefs beschouwen en
bewoners die juist op zoek zijn naar anonimiteit, kunnen we concluderen dat vooral ouderen zich
geïsoleerd voelen. Zij kiezen hier niet bewust voor, maar vinden het juist erg vervelend, zo blijkt
uit de vele losse opmerkingen die zij onderaan de enquêteformulieren hebben geschreven. Verder
valt op dat lager opgeleide bewoners zich minder geïsoleerd voelen dan buurtbewoners met een
middelbare of hogere opleiding. Eerder concludeerden we dat lager opgeleiden meer vrienden in
de buurt hebben dan middelbaar of hoger opgeleiden (zie tabel 7.1). Zelfs wanneer voor vrienden
in de buurt wordt gecontroleerd, blijkt opleidingsniveau dus het gevoel van isolatie tegen te gaan.
Tot slot valt op dat bewoners van een eengezinswoning zich, gecontroleerd voor onder andere
sociale interactie, beduidend minder geïsoleerd voelen dan bewoners van een meergezinswoning.
De fysieke nabijheid van bewoners met dezelfde kenmerken lijkt daarmee een belangrijke rol te
vervullen bij het tegengaan van gevoelens van isolatie. Deze constatering is vooral van belang
voor (groepen) bewoners die isolatie als negatief ervaren, zoals ouderen en lage inkomensgroepen.
Veel eengezinswoningen behoren tot de koopsector en zijn bewoond door huishoudens met een
hoger inkomen. Deze groep is veel minder op de buurt gericht en beschouwt isolatie niet als iets
negatiefs, omdat zij elders voldoende vrienden en kennissen hebben.
7.3.4

Sociale solidariteit verklaard

De sociale solidariteit van bewoners jegens andere buurtbewoners is onder andere gemeten
aan de hand van de stellingen ‘de mensen in deze buurt zijn bereid elkaar te helpen’ en ‘op de
mensen in deze buurt kun je vertrouwen’ (zie tabel 7.6). Tabel 7.7 laat zien dat verticale cohesie
een duidelijke invloed heeft op de bereidheid om elkaar te helpen en het wederzijdse vertrouwen
tussen bewoners. Ten eerste hebben beide kenmerken van beleid een sterk significant effect. Hoe
beter de bewoners oordelen over bestuurlijke daadkracht en hoe groter het gebrek aan politieke
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invloed, hoe hoger zij scoren op de solidariteitsdimensie. Het positieve effect van bestuurlijke
daadkracht zou kunnen wijzen op vertrouwen in de buurt. Het idee dat de corporate actors naar de
bewoners luisteren en dat zij hun best doen om de buurt te verbeteren, sterkt het vertrouwen van
de bewoners in hun medebuurtgenoten en hun gevoel van solidariteit. Een vermeend gebrek aan
invloed op beleidsprocessen in de buurt sterkt de bewoners mogelijk in hun gedachte dat ze zelf
meer zullen moeten doen om hun buurtgenoten te helpen. Ten tweede blijkt het kennen van een
buurtbewoner die actief is bij een kerk of moskee bij te dragen aan een gevoel van solidariteit.
Het levert zelfs de hoogste B-waarde op van alle verklarende variabelen in het model. Eerder
lieten we al zien dat dit aspect van verticale cohesie ertoe bijdraagt dat bewoners zowel een
buurman helpen als een onbekende aanspreken op ongewenst gedrag (zie de tabellen 7.4 en 7.5).
Net als voor de gedragsintentie geldt ook voor de gevoelde mate van solidariteit dat normen en
waarden daarbij waarschijnlijk een belangrijke rol spelen.
Een relatie tussen participatie en gevoelens van solidariteit is niet aan te tonen. Zowel
participatie op uitnodiging als participatie op eigen initiatief heeft geen significante invloed
op solidariteit. Ook het bezoek van ontmoetingsplekken in de buurt, zoals sportverenigingen
en horecagelegenheden draagt hier niet aan bij. Deze bevinding lijkt in tegenspraak met
eerdere modellen, waarin we concludeerden dat participatie op uitnodiging en het bezoek van
ontmoetingsplekken een belangrijke bijdrage leveren aan onder andere het contact met de buren
en vriendschappen in de buurt. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat er, in elk geval
ten gevolge van participatie, eerder vriendschappen tussen bewoners ontstaan dan gevoelens van
solidariteit ten opzichte van andere buurtbewoners.

7.4

Conclusie

In dit hoofdstuk hebben we op verschillende manieren naar sociale cohesie tussen bewoners
gekeken (de horizontale cohesie). De centrale vraag luidde: Welke factoren beïnvloeden de
sociale cohesie tussen de bewoners van vroeg-naoorlogse stadswijken in Nederland en in hoeverre
spelen bewonersparticipatie en stedelijke beleidsprocessen daarbij een rol? Om deze vraag te
beantwoorden zijn achtereenvolgens vier dimensies van horizontale cohesie onderscheiden
en onderzocht: (1) sociale interactie, (2) gewenst en ongewenst gedrag, (3) buurtbinding en
(4) solidariteit. Voor elk van deze dimensies zijn, met uitzondering van solidariteit, meerdere
regressiemodellen opgesteld. In tabel 7.8 zijn de uitkomsten van alle modellen schematisch
samengevat. Daarbij moet worden aangetekend dat een positief verband niet in alle gevallen
positief is in de zin van de normatieve gedachte dat sociale cohesie iets goeds is. Een positief
effect op de dissociatiedimensie (3b) betekent bijvoorbeeld dat dit gevoel wordt versterkt en is
dus in feite juist negatief voor de cohesie in de buurt.
Uit de tabel blijkt dat verticale cohesie invloed heeft op de verschillende dimensies van
horizontale cohesie. Dit geldt zowel voor bestuurlijke daadkracht en politieke invloed als voor de
kennisvariabelen (directe en indirecte kennis over corporate actors). Deze invloed is niet voor elke
dimensie van horizontale cohesie even sterk.
Een opvallende conclusie is ten eerste dat tevredenheid over bestuurlijke daadkracht
hetzelfde effect heeft op solidariteit als ontevredenheid over de eigen invloed die bewoners op
het beleid in hun buurt menen te hebben. Verticale cohesie versterkt het gevoel van solidariteit
dus wanneer bewoners tevreden zijn over de daadkracht van de corporate actors, maar ook wanneer
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zij ontevreden zijn over hun eigen politieke invloed. Ten tweede valt het op dat bestuurlijke
daadkracht de gevoelens van betrokkenheid versterkt, maar tegelijkertijd ook isolatie in de hand
werkt. De tevredenheid over het beleid dat de corporate actors uitvoeren, kan er enerzijds dus toe
leiden dat bewoners zich eerder identificeren met hun buurt, maar kan anderzijds de verschillen
in de buurt benadrukken en dus gevoelens van isolatie versterken. Een vermeend gebrek aan
politieke invloed zorgt er bovendien voor dat bewoners zich meer dissociëren van hun buurt.
Meer algemeen kunnen we concluderen dat verticale cohesie een bijdrage kan leveren aan het
versterken van de horizontale cohesie in een buurt. Voor sociale interactie in de buurt, gevoelens
van betrokkenheid en sociale isolatie zal de invloed echter beperkt zijn, omdat ook een groot
aantal persoonskenmerken van invloed is, zoals etniciteit, opleidingsniveau en het hebben van
betaald werk.
De aspecten van bewonersparticipatie hebben eveneens veel positieve effecten op de
dimensies van horizontale cohesie, hoewel er opvallend genoeg geen verband is gevonden
tussen participatie en solidariteit. Het verband tussen bewoners die wel eens een vergadering
of informatieavond bezoeken en dissociatie is weliswaar negatief, maar dit heeft een positieve
betekenis. Deze bewoners dissociëren zich immers juist minder van hun buurt dan bewoners die
niet participeren op uitnodiging van de corporate actors. Omgekeerd heeft het positieve verband
tussen participatie op eigen initiatief en dissociatie een negatieve betekenis: bewoners die zelf
de moeite nemen om te participeren dissociëren zich juist meer van hun buurt. Waarschijnlijk
zijn zij ontevreden over de manier waarop de corporate actors met hun problemen of klachten
omgaan, net als bewoners die vinden dat ze in z’n algemeenheid te weinig politieke invloed
hebben. Participatie van bewoners levert daarnaast een bijdrage aan de sociale interactie in
de buurt, zowel het contact met vrienden en kennissen als met buren. In het algemeen blijkt
dat bewonersparticipatie dus een belangrijk instrument is, dat kan worden ingezet om de
horizontale cohesie te versterken. De resultaten sluiten daarmee aan bij eerdere studies naar
bewonersparticipatie en sociale cohesie (zie paragraaf 7.1.2). Doordat in de modellen ook aspecten
van verticale cohesie zijn getoetst, is het relatieve belang van bewonersparticipatie minder groot
dan we op grond van de literatuur zouden verwachten. Participatie heeft bijvoorbeeld geen
enkele invloed heeft op het gevoel van solidariteit, terwijl Gowricharn (2002) en Mercken (2002)
suggereren dat het wederzijdse vertrouwen tussen mensen sterker wordt, doordat zij met elkaar
in contact komen. Dit vertrouwen vormt een belangrijke voorwaarde voor solidariteit.
Sociale interactie tussen bewoners speelt een veel minder belangrijke rol dan we op grond
van de studies van onder andere Gowricharn (2002) en Mercken (2002) zouden verwachten:
contact met de buren, familiebanden en vriendschappen hebben weinig invloed op de andere
getoetste dimensies van horizontale cohesie. De invloed is over het algemeen wel positief. Een
uitzondering wordt gevormd door de invloed van familie op solidariteit: bewoners met familie
in de buurt ervaren de buurt als minder solidair dan bewoners zonder familie in de buurt. We
kunnen dus concluderen dat de sociale contacten tussen bewoners minder van belang zijn bij het
versterken van de horizontale cohesie dan tot nu toe werd gedacht.
Tegelijkertijd blijkt dat veranderingen in de bevolkingssamenstelling en de woningvoorraad
een positief effect kunnen hebben op horizontale cohesie. Persoonskenmerken als leeftijd en
woonduur dragen bij aan de horizontale cohesie. Autochtonen hebben minder vrienden en
kennissen in de buurt en voelen zich minder bij de buurt betrokken. Ook voelen zij zich meer
geïsoleerd dan allochtonen. Bewoners van eengezinswoningen scoren significant beter op een
aantal dimensies van horizontale cohesie ten opzichte van bewoners van meergezinswoningen.
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Hoewel de drie onderzochte wijken grotendeels overeenkomen qua kenmerken, blijkt er
toch een aantal significante verschillen. De bewoners van Bouwlust hebben, in vergelijking
met Nieuw-Hoograven en Liendert, meer vrienden en kennissen in de buurt en ervaren de
buurt als minder solidair. Een verklaring voor het grotere aantal vrienden zou kunnen zijn
dat bewoners relatief veel ontmoetingsplekken in de eigen wijk hebben, bijvoorbeeld voor
sportvoorzieningen, winkels en scholen, terwijl in Liendert en Nieuw-Hoograven een aantal
van deze voorzieningen niet aanwezig is. Tegelijkertijd hebben de bewoners van Bouwlust het
gevoel dat bewoners maar weinig solidair met elkaar zijn. Dit zou te maken kunnen hebben
met de sterke onveiligheidsbeleving. Tijdens het enquêteren bleek namelijk al dat bewoners
veel huiveriger waren om de deur open te doen dan in de andere twee wijken. De bewoners
leken zich in Bouwlust minder met elkaar te bemoeien. Deze gedachte blijkt echter niet uit de
gedragsintenties, want daar is geen significant verschil tussen Bouwlust enerzijds en NieuwHoograven en Liendert anderzijds.
Het voorgaande maakt duidelijk dat er tal van kansen zijn om horizontale cohesie te
bevorderen, die tot nu toe onderbelicht zijn gebleven in onderzoek naar cohesie in stadswijken.
De positieve invloed van zowel verticale cohesie als bewonersparticipatie geven bijvoorbeeld
aan dat het wellicht niet altijd nodig is om de bevolkingssamenstelling van een buurt drastisch
te wijzigen of om het woningbestand grondig aan te pakken, maar dat ook bestuurlijke
hervormingen en meer en betere informatie over welke corporate actors er in de buurt actief zijn
en wat zij voor de bewoners kunnen betekenen, zeer belangrijk kunnen zijn bij het versterken
van de sociale cohesie in de buurt. In het volgende, concluderende hoofdstuk wordt uitgebreid
ingegaan op deze en andere implicaties voor het stedelijke vernieuwingsbeleid. De bevindingen
van dit hoofdstuk worden daarin gekoppeld aan de resultaten uit de andere empirische
hoofdstukken (5 en 6).

Noten
1

2
3
4
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In het vorige hoofdstuk hebben we laten zien dat bewoners ook op een meer informele manier kunnen
participeren (bijvoorbeeld door het bezoeken van het park of het bijwonen van een festiviteit in de buurt).
Daarnaast kunnen bewoners actief zijn bij een bewonersorganisatie. Deze vormen van participatie zijn om
verschillende redenen buiten de analyse gelaten (zie Bijlage IV).
Omdat schoolbezoek alleen bewoners met schoolgaande kinderen betreft, is hier niet naar gevraagd.
Zie Bijlage III voor een toelichting op de gebruikte statistische methoden en technieken.
Zie Bijlage III voor een toelichting bij de gehanteerde statistische methode.

8

Samenvatting en conclusies

8.1

Inleiding

Naar de problemen in vroeg-naoorlogse buurten in Nederland is al veel onderzoek verricht.
Veel onderzoekers richtten zich bijvoorbeeld op de vraag of de beleidsingrepen in het kader
van de stedelijke herstructurering bijdragen aan het oplossen van problemen op het gebied
van bijvoorbeeld huisvesting, openbare ruimte, scholing, werkgelegenheid en sociale cohesie.
Dit soort studies heeft een sterk evaluatief karakter (wat zijn de effecten van het beleid?).
In dit onderzoek hebben we juist niet naar de effecten van het beleid gekeken, maar naar de
gevolgen van de beleidsprocessen die daaraan voorafgaan. Het ging ons dus niet om vragen als
‘hoeveel geld wordt er in een project gestoken?’ of ‘hoeveel bewoners kunnen er in de wijk
terugkeren na sloop- en nieuwbouw?’, maar om vragen als ‘heeft de manier van samenwerken
tussen de professionals invloed op de beleving en het gedrag van de bewoners?’ en ‘is het
belangrijk dat bewoners en beleidsmakers een sterke binding met elkaar hebben?’. Bij dit soort
vragen gaat het niet alleen om bedoelde effecten, bijvoorbeeld het betrekken van bewoners bij
herstructureringsplannen, maar zeker ook om onbedoelde effecten, zoals teleurstelling en irritatie
bij bewoners, ten gevolge van slechte communicatie of onduidelijkheid en onzekerheid. We
hebben ons daarbij specifiek gericht op bedoelde en onbedoelde effecten van beleidsprocessen
op de sociale cohesie in de buurt. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan de mogelijke
invloed van bewonersparticipatie op sociale cohesie. De centrale vraagstelling van het onderzoek
luidde: Welke factoren zijn van invloed op de sociale cohesie en bewonersparticipatie in vroegnaoorlogse stadswijken in Nederland en in hoeverre spelen stedelijke beleidsprocessen daarbij
een rol?
De specifieke aandacht voor beleidsprocessen heeft te maken met de opkomst van het
begrip urban governance. In de internationale literatuur wordt deze term al geruime tijd
gebruikt om stedelijke beleidsprocessen aan te duiden. In het algemeen wordt ‘governance’
gezien als een betere aanduiding voor het huidige stedelijke beleid dan het meer traditionele
‘government’. Dit heeft te maken met een aantal veranderingen. Overheden laten taken en
verantwoorlijkheden steeds vaker over aan partners, zoals marktpartijen, non-profitinstellingen
en bewoners(organisaties). Daarnaast tonen beleidsmakers steeds meer aandacht voor de eigen
kracht van buurten en buurtbewoners: wat kunnen de bewoners zelf doen om hun buurt te
verbeteren? Mede daardoor overheerst de opvatting dat beleid vooral gebiedsgericht moet zijn en
dat de verschillende overheidsinstanties zich integraal met problemen moeten bezig houden. Op
deze manier kan verkokering worden voorkomen en wordt het voor lokale actoren en bewoners
duidelijker wat er speelt in de buurt.
Om de invloed van beleidsprocessen op sociale cohesie te meten, hebben we drie typen
cohesie onderscheiden: horizontale, verticale en institutionele cohesie. Het onderscheid heeft te
maken met de vraag om welke actoren het gaat. Institutionele cohesie betreft de cohesie tussen
de actoren die zich op de een of andere manier bezighouden met stedelijke vernieuwing en
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verticale cohesie duidt op de cohesie tussen diezelfde actoren en de bewoners van de drie voor
dit onderzoek geselecteerde herstructureringswijken. Hun bijdrage varieert van het gezamenlijk
vegen van het portiek tot het voorzitten van een wijkraad. Horizontale cohesie, tenslotte, betreft
de sociale cohesie, zoals die in de meeste andere studies ook is onderzocht. Het gaat om de
onderlinge mate van cohesie tussen bewoners van buurten en wijken. In dit onderzoek hebben
we betoogd dat niet alleen beleidsmaatregelen, maar vooral ook de processen die hier aan vooraf
gaan, bepalend zijn voor de totstandkoming en ontwikkeling van dit laatste type cohesie.
Op basis van het voorgaande, spraken we de verwachting uit dat stedelijke beleidsprocessen
een positieve invloed zouden hebben op de sociale cohesie in stadsbuurten en dat de participatie
van bewoners in hun buurt daarbij een belangrijke rol zou spelen. Daarbij hebben we de volgende
onderzoeksvragen geformuleerd:
1.

Welke factoren beïnvloeden de sociale cohesie volgens de corporate actors die in vroegnaoorlogse stadswijken in Nederland werkzaam zijn en in hoeverre spelen stedelijke
beleidsprocessen daarbij een rol?

2. Welke factoren beïnvloeden bewonersparticipatie in vroeg-naoorlogse stadswijken in
Nederland en in hoeverre spelen stedelijke beleidsprocessen daarbij een rol?
3. Welke factoren beïnvloeden de sociale cohesie tussen de bewoners van vroeg-naoorlogse
stadswijken in Nederland en in hoeverre spelen bewonersparticipatie en stedelijke
beleidsprocessen daarbij een rol?
Bij de eerste onderzoeksvraag maakten we onderscheid tussen de invloed van beleidsprocessen en
andere factoren op institutionele cohesie en op verticale cohesie. Bij de tweede onderzoeksvraag
maakten we onderscheid tussen de invloed volgens de corporate actors (gebaseerd op interviews)
en de invloed, zoals we die hebben gemeten aan de hand van de bewonersenquête.

8.2

Onderzoeksmethoden en aanpak

8.2.1

Kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling

Het onderzoek is uitgevoerd in drie wijken: Nieuw-Hoograven in Utrecht, Bouwlust in Den
Haag en Liendert in Amersfoort. De keuze voor deze drie wijken zal in de volgende paragraaf
nog kort worden toegelicht.
Om inzicht te verkrijgen in de mogelijke invloed van beleidsprocessen hebben we ruim 45
professionals geïnterviewd, die in de wijk werkzaam waren of er vanuit hun dagelijkse praktijk
veel mee te maken hadden. Eind 2003 is gestart met de eerste interviewronde in het Utrechtse
Nieuw-Hoograven. Daar werd onder andere gesproken met wijkmanagers, projectontwikkelaars,
leden van de wijkraad en leden van raadscommissies. Begin 2004 is een tweede interviewronde
gehouden in Bouwlust in Den Haag, waarbij onder andere is gesproken met medewerkers van
de welzijnsorganisatie, medewerkers van de woningcorporaties en beleidsmedewerkers van de
Gemeente Den Haag. Een jaar later (begin 2005) is de derde interviewronde gehouden in de
Amersfoortse wijk Liendert, eveneens met professionals die in of in dienst van de wijk werken.
Bijlage I geeft een overzicht van de functies van alle personen met wie is gesproken voor dit
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onderzoek. Tijdens de interviews is veel aandacht besteed aan de totstandkoming en invulling
van beleidsprocessen die van invloed zouden kunnen zijn op de horizontale cohesie in de drie
wijken. Ook is gevraagd naar de manier waarop bewoners bij beleid worden betrokken en naar
de eventuele gevolgen voor de sociale cohesie in de buurt (de horizontale cohesie). Bijlage II
geeft een overzicht van de onderwerpen en vragen die tijdens de interviews aan de orde zijn
gekomen.
De tweede fase van het onderzoek bestond uit een enquête onder de bewoners van de drie
wijken. De vragen hadden onder andere te maken met de beleving van de buurt, de tevredenheid
over het gevoerde beleid en de eigen inzet van bewoners om hun buurt te verbeteren. In Bijlage
III is de enquête van Nieuw-Hoograven opgenomen, evenals de begeleidende brief. De enquêtes
zijn verspreid en opgehaald door enquêteurs van de Universiteit Utrecht. Deze manier van
enquêteren werd verkozen boven een schriftelijke benadering met het oog op de respons en de
diversiteit van de respondenten. Door langs de deuren te gaan konden ook bewoners die moeilijk
Nederlands spraken en bewoners die de brief normaliter meteen weg zouden gooien worden
overtuigd van het belang van het onderzoek. Gemiddeld heeft ruim één op de drie benaderde
bewoners aan het onderzoek meegewerkt (38,7%). De steekproef is op veel punten representatief
voor de bewoners van de drie wijken.
8.2.2

Selectie van de onderzoeksgebieden

De drie onderzoekswijken (Nieuw-Hoograven in Utrecht, Bouwlust in Den Haag en Liendert
in Amersfoort) zijn vroeg-naoorlogse wijken waar veel gebeurt op het gebied van stedelijke
vernieuwing en/of waar in de nabije toekomst veel zal gaan gebeuren. De wijken vertonen veel
overeenkomsten, zowel fysiek als sociaal-economisch gezien. Het straatbeeld wordt gedomineerd
door een groot aantal portiekflats zonder lift, veel openbaar groen en een overzichtelijk
stratenpatroon. De bevolking is vrij homogeen te noemen, wanneer gekeken wordt naar inkomen
en opleidingsniveau. Op basis van andere criteria, zoals leeftijd, huishoudenssamenstelling en
etniciteit, zijn de bewoners globaal in te delen in drie groepen: de oorspronkelijke bewoners (de
tegenwoordige ouderen), etnische minderheden (veelal grote gezinnen) en jonge starters (veelal
tweeverdieners zonder kinderen). De drie wijken hebben te kampen met diverse problemen:
verloedering, vandalisme, criminaliteit, een kwalitatief slechte woningvoorraad en in toenemende
mate ook spanningen tussen verschillende groepen bewoners. Veel bewoners houden er
een ‘vroeger was alles beter’-gedachte op na (Allen & Cars 2001; Pahl 1991), zo blijkt uit de
opmerkingen die zij onderaan de vragenlijst noteerden.
8.2.3

Het belang van horizontale cohesie volgens bewoners, wetenschappers en corporate
actors

Net als in veel andere naoorlogse wijken, hebben de drie onderzoekswijken een ontwikkeling
doorgemaakt van vrij hechte gemeenschappen naar meer anonieme wijken, waar vooral wordt
gewoond en in veel mindere mate wordt gewerkt en gerecreëerd. Door de instroom van de
eerder genoemde etnische minderheden en jonge starters, die vooral afkomen op het goedkope
woningaanbod aldaar, is de bevolkingssamenstelling in de loop der jaren veel diverser geworden.
Deze en andere ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat de wijken hun relatief goede
positie op de stedelijke woningmarkt hebben verruild voor een plek aan de onderkant van de
woningmarkt. De ontwikkelingen en het snelle tempo waarin de veranderingen zich hebben
voorgedaan, hebben, vooral in de ogen van de oorspronkelijke bewoners, geleid tot problemen als
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toenemende anonimiteit, een afnemende betrokkenheid van buurtbewoners en normvervaging.
De sociale cohesie in de buurt brokkelt in hun ogen in snel tempo af en moet daarom worden
hersteld.
In de wetenschap wordt een iets genuanceerder beeld van de problematiek geschetst: de
cohesie is niet zozeer afgebrokkeld, maar vooral veranderd (Wellman & Leighton 1979). En
zelfs al zou deze zijn afgebrokkeld, dan nog hoeft een gebrek aan cohesie niet vanzelfsprekend
iets negatiefs te zijn. In sommige opzichten kan het verdwijnen van de traditionele
gemeenschapsbanden zelfs een bevrijdend effect hebben. Wetenschappers wijzen daarom ook
op de toegenomen keuzemogelijkheden die bewoners hebben bij het vormgeven van hun sociale
relaties (Komter 2000b). Toch zien ook wetenschappers een negatieve kant aan de veranderende
sociale banden, voornamelijk in stadswijken waar het toch al niet zo goed gaat: sociale controle
neemt af, het onderlinge vertrouwen tussen buurtbewoners vermindert en de ongeschreven
regels staan onder druk. Deze gedachte wordt overgenomen door beleidsmakers, voor wie het
verbeteren van het leefklimaat in deze wijken de dagelijkse praktijk is. In het onderzoek zijn deze
beleidsmakers aangeduid met de term corporate actors, omdat niet alle professionals in de wijk
zich met beleid bezighouden en omdat niet alle actoren beroepsmatig met de wijk verbonden
zijn. Voorzitters van bewonersorganisaties zijn daarvan een goed voorbeeld. De term corporate
actors is ontleend aan Coleman (1990).
Om meer zicht te krijgen op de verschillende perspectieven en de mogelijke voor- en nadelen
van bovengenoemde ontwikkelingen, hebben we onderscheid gemaakt tussen vier dimensies
van cohesie: (1) sociale interactie, (2) gewenst en ongewenst gedrag, (3) buurtbinding en (4)
solidariteit. Deze zijn gebaseerd op de studie van Kearns en Forrest (2000). Met behulp van deze
dimensies kan de invloed van beleidsprocessen duidelijker in beeld worden gebracht. Omdat we
vermoedden dat corporate actors zich niet altijd bewust zijn van de eventuele gevolgen van de
beleidsprocessen voor de sociale cohesie in de buurten waar zij werkzaam zijn, maken we daarbij
onderscheid tussen bedoelde en onbedoelde effecten.

8.3

Van beleidsprocessen naar verticale cohesie: het handelen van corporate
actors

De invloed van beleidsprocessen op horizontale cohesie verloopt via een aantal tussenstappen,
namelijk via institutionele cohesie, verticale cohesie en bewonersparticipatie. In deze paragraaf
behandelen we de eerste twee stappen en beantwoorden we de vraag: in hoeverre zijn
beleidsprocessen en institutionele cohesie van invloed op de verticale cohesie? We beperken
ons daarbij tot processen die te maken hebben met de drie onderzochte wijken. Het onderzoek
heeft uitgewezen dat corporate actors, zoals medewerkers van woningcorporaties, gemeenten en
welzijnsorganisaties, een duidelijke invloed hebben op de verticale cohesie in stadswijken. De
corporate actors zijn zich hier echter niet altijd van bewust. Mede daardoor is die invloed in de
ogen van de bewoners niet altijd positief, zo is uit de interviews gebleken. Door een (te) sterke
focus op een probleem of gebied worden bewoners (onbewust) uitgesloten van deelname aan het
beleidsproces. In sommige gevallen schaadt dit hun vertrouwen in de professionals en leidt dit
tot exit-gedrag. Anderzijds leidt de specifieke betrokkenheid bij gebieden (het portiek, de flat, de
straat) en/of thema’s (veiligheid, onderwijs, huisvesting, etc.) tot een vroegtijdige signalering van
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de problemen. Hierdoor worden bewoners aangespoord om deel te nemen aan beleidsprocessen
die tot een oplossing van de betreffende problemen moeten leiden.
8.3.1

Personele wisselingen: vers bloed versus onduidelijkheid

Personele wisselingen onder de corporate actors en een gebrekkige communicatie zijn vaak
schadelijk voor de verticale cohesie. Het maakt niet eens zoveel uit of een bewoner nu met één of
tien personen te maken heeft, het belangrijkste is dat een bewoner weet wie hij voor zich heeft
en dat hij op deze persoon kan vertrouwen. Bewoners blijken op dit punt duidelijk een andere
kijk op de situatie te hebben dan de corporate actors. Volgens veel geïnterviewde corporate actors is
het lastig en ook niet altijd wenselijk om professionals voor langere tijd op dezelfde functies te
hebben. Zolang de wisselingen maar goed gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld in wijkkrantjes
of huurdersmagazines, is er volgens hen dan ook weinig aan de hand. Het verschil in opvattingen
heeft te maken met de manier waarop corporate actors tegen bewoners aankijken. Vaak zien zij hen
als belanghebbenden of consumenten van beleid dat zij opstellen, terwijl bewoners zichzelf ook
als producenten of deskundigen zien, die een bijdrage kunnen leveren aan datzelfde beleid (Buys
& Van Grinsven 1999; Reid & Hickman 2002). Toch noemden ook de geïnterviewde corporate
actors verschillende situaties, waaruit bleek dat bewoners moeite hebben met discontinuïteit en
onduidelijkheid daarover. Ze kunnen in verwarring raken en soms zelfs gefrustreerd afhaken.
De toegevoegde waarde van bewoners, namelijk ‘deskundigheid over hun eigen buurt’, kan in
dat geval niet meer worden benut door de corporate actors. Personele wisselingen zijn overigens
niet per definitie noodlottig voor de verticale cohesie. Er zijn ook situaties waarin nieuw bloed
juist tot een versterking van de cohesie tussen bewoners en corporate actors heeft geleid. Dit komt
doordat nieuw toegetreden corporate actors meer open staan voor ideeën van bewoners dan hun
collega’s die er soms meer conservatieve ideeën op nahouden. Illustratief is de uitspraak “vaak
vallen we terug op een oude overlegstructuur, die goed werkt, en vervolgens zetten we dat dan
voort” van de districtsmanager van HaagWonen.
8.3.2

Vanzelfsprekendheid versus nieuwe ideeën

Door terug te vallen op dergelijke vaste patronen stappen professionals vaak in de valkuil van
(te stellige) vanzelfsprekendheid: zij denken alle belangrijke partijen te hebben uitgenodigd
voor een beleidsproces, maar er blijken ineens ook andere organisaties in de buurt te zijn, die
graag zouden aanschuiven. Ook bewoners worden om deze reden soms onbewust gepasseerd.
De komst van nieuwe corporate actors, met andere ervaringen, een ander netwerk en andere
ideeën dan hun voorgangers, kan in dit geval juist zeer positief zijn voor de verticale cohesie
in de buurt. Sommige corporate actors onderscheiden zich van hun collega’s door een sterke
vorm van leiderschap. Zij maken het verschil tussen blijdschap en teleurstelling. Hiermee laten
zij zien dat het bij verticale cohesie niet alleen gaat om de daadwerkelijke betrokkenheid of
invloed van bewoners, maar vooral ook om de toonzetting en om het gevoel van bewoners. Door
daadkrachtig optreden kunnen corporate actors het vertrouwen van bewoners (terug) winnen.
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8.4

Van verticale cohesie naar horizontale cohesie: de mening van de
buurtbewoners

In deze paragraaf gaan we in op de invloed van verticale cohesie op achtereenvolgens
bewonersparticipatie en horizontale cohesie. De te beantwoorden vraag luidde: in hoeverre is
verticale cohesie van invloed op horizontale cohesie en welke rol speelt bewonersparticipatie
daarbij?
8.4.1

Het belang van bewonersparticipatie

Het bevorderen van bewonersparticipatie is om allerlei redenen belangrijk. Zo wijst Friedmann
(1992) op het belang van participatie voor de lokale democratie en stellen Van Beckhoven et al.
(2005) dat participatie de effectiviteit van beleidsprocessen verhoogt. Eerder gaven we al aan dat
bewoners niet alleen belanghebbenden zijn, maar ook deskundigen. Volgens Burby (2003) draagt
participatie daarom ook bij aan de kwaliteit van vernieuwingsplannen die uit het beleidsproces
voortkomen. Bij al deze motieven wordt er echter uitgegaan van een invloed van participatie op
beleid en daarmee op de processen waar dit beleid uit voortkomt. In dit onderzoek kijken we
echter naar de omgekeerde richting, namelijk naar de manier waarop bewonersparticipatie wordt
beïnvloed door beleidsprocessen (via institutionele en verticale cohesie). Inzicht in deze relatie
is noodzakelijk om uitspraken te kunnen doen over de mogelijke invloed van participatie op
horizontale cohesie.
8.4.2

De invloed van kennis en vertrouwen op bewonersparticipatie

Welke kenmerken van verticale cohesie bepalen of een bewoner wel of niet participeert?
Zowel de interviews als de enquêtes wijzen zeer duidelijk in de richting van twee begrippen:
kennis en vertrouwen. Om mee te kunnen denken en mee te kunnen beslissen over hun buurt,
moeten bewoners vanzelfsprekend over kennis beschikken. Een bewoner kan immers pas een
probleem aankaarten bij een wijkmanager, wanneer hij of zij weet dat er een wijkmanager is. Uit
de interviews maakten we tevens op dat een bepaalde mate van cohesie tussen corporate actors
en bewoners onderhevig is aan veranderingen. Vertrouwen speelt daarbij een belangrijke rol.
Corporate actors zullen er alles aan moeten doen om het vertrouwen van bewoners te winnen en te
behouden. Doen zij dit niet, dan bestaat de kans dat bewoners voor een exit-optie kiezen, dat wil
zeggen niet meer participeren. Het gaat daarbij niet alleen om het vertrouwen dat de bewoners
in het functioneren van de corporate actors hebben, maar ook om het vertrouwen in de invloed die
zij zelf (kunnen) uitoefenen op het beleid in hun buurt. Naast kennis en vertrouwen wijst het
onderzoek uit dat participatie van bewoners voor een belangrijk deel wordt bepaald door hun
interesse in wat er in de buurt speelt en door de informatie die zij over hun buurt hebben.
Kennis over de corporate actors
De statistische analyses laten duidelijk zien dat verticale cohesie inderdaad de verwachte
positieve invloed heeft op bewonersparticipatie. In de eerste plaats komt dat doordat kennis
over corporate actors in het algemeen een positief effect heeft op bewonersparticipatie. Dit geldt
zowel voor vormen van participatie waarbij het initiatief bij de corporate actors ligt (participatie
op uitnodiging) als voor vormen van participatie, waarbij de bewoner zelf het initiatief neemt.
De invloed van indirecte kennis (bewoners kennen andere bewoners die hen informatie kunnen
verschaffen) is sterker dan die van directe kennis (bewoners weten zelf welke corporate actors er in
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hun buurt werken). Zo zijn bewoners die een vrijwilliger bij een kerk, moskee of buurtvereniging
kennen, eerder geneigd om een vergadering of bijeenkomst in de wijk te bezoeken. Doordat
bewoners dergelijke personen in hun omgeving hebben, beschikken zij mogelijk over meer
informatie dan andere bewoners die niemand kennen bij een kerk, moskee of buurtvereniging.
De conclusie dat kennis een belangrijke factor is bij het bevorderen van bewonersparticipatie,
sluit aan bij de eerdere bevindingen uit de interviews dat het aantal actoren voor bewoners niet
zoveel uitmaakt, maar dat het vooral belangrijk is dat bewoners de weg naar deze corporate actors
weten te vinden, wanneer dat nodig is. De data wijzen uit dat bewoners zelf ook moeite doen
om die kennis te vergaren, want bewoners die het belangrijk vinden dat zij voldoende informatie
ontvangen, participeren eerder. Hetzelfde geldt voor bewoners die het lokale nieuws volgen,
zowel via de geschreven media als via de lokale televisiezender(s). Dat kennis erg belangrijk is
blijkt tevens uit het feit dat de gebruikelijke kenmerken, zoals etniciteit, leeftijd, woonduur en
dergelijke vrijwel geen significante invloed hebben op bewonersparticipatie. De participanten
komen uit alle groepen uit de samenleving: jongeren en ouderen, Nederlanders en allochtonen,
alleenstaanden en leden van gezinnen, lager- en hoger opgeleiden.
Vertrouwen in de corporate actors
Daar waar kennis een belangrijke invloed heeft op participatie, speelt vertrouwen nauwelijks
een rol van betekenis. Een van de twee elementen van vertrouwen, het bewonersoordeel over
bestuurlijke daadkracht, heeft zelfs helemaal geen invloed op het feit of bewoners wel of niet
participeren. Het tweede element, een gebrek aan politieke invloed, heeft alleen invloed
op het contact opnemen met de wijkagent: bewoners die vinden dat ze te weinig politieke
invloed hebben, nemen vaker contact op met deze corporate actor. Voor de andere vormen
van participatie geldt dat bewoners die vinden dat ze weinig politieke invloed hebben evenveel
participeren als bewoners die tevreden zijn over de mate waarin zij mogen meedenken en
meebeslissen met de corporate actors.
Overige determinanten van participatie
De geringe invloed van vertrouwen zien we ook terug bij de tevredenheid over de
mogelijkheden voor bewoners om te participeren. Deze variabele heeft eveneens geen invloed op
bewonersparticipatie. Het belang om op de hoogte te worden gehouden en de tevredenheid met
de hoeveelheid aangeboden informatie, daarentegen, hebben wel een participatiebevorderende
werking. Bewoners die deze informatie ook tot zich nemen zijn bovendien sneller geneigd om te
participeren. Dit geldt zowel voor het lezen van lokale bladen als het kijken naar de lokale t.v.zender. Deze bevinding komt overeen met uitspraken van de geïnterviewde corporate actors, zoals
de voorzitter van de Raadscommissie Beheerzaken in Amersfoort: “Met name als er positieve
ontwikkelingen zijn, die door de bewoners als positief ervaren zijn, kan dat heel goed een spinoff hebben, met actieve wijkbeheerteams en dergelijke. Gaat het slecht (er is een periode geweest
dat het slecht ging met de wijk, dat werd ook breed in de krant uitgemeten en dergelijke), dan
zie je al gelijk een tekort aan vrijwilligers in wijkbeheerteams komen. Dus het gaat twee kanten
op” (Van Marissing 2006, p.42).
Tot slot is het opvallend dat bewoners in Bouwlust iets vaker zeggen te participeren,
terwijl in Liendert juist iets minder wordt geparticipeerd. Dat bewoners van Bouwlust het
stadsdeelkantoor relatief veel bezoeken is niet zozeer opvallend: hier kunnen bewoners immers
voor veel meer zaken en diensten terecht dan bij de vergelijkbare kantoren in Nieuw-Hoograven
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en Liendert. Het is wel opmerkelijk te noemen dat de inwoners van Bouwlust vaker contact
met de wijkagent en stadsdeelmanager opnemen. Een verklaring kan worden gevonden in
het feit dat relatief veel bewoners ontevreden of zeer ontevreden over hun buurt zijn (22,9%
ten opzichte van 12,9% in Nieuw-Hoograven en 13,2% in Liendert). Het lijkt er dus op dat
bewoners van Bouwlust veel meer reden tot klagen hebben en daardoor vaker bij de wijkagent
of stadsdeelmanager aankloppen om hun ongenoegen te uiten. Eén van de respondenten schrijft
aan het eind van de vragenlijst: “Bouwlust is aan het verpauperen. De wijk gaat steeds meer
achteruit. Je ziet een achterstandswijk ontstaan, waar je geen verbetering in ziet.” In Liendert
neemt men relatief weinig contact op met de buurtbeheerder, terwijl de twee grootste corporaties
beiden een ‘kantoor’ in de wijk hebben geopend, waar de buurtbeheerder wekelijks spreekuur
houdt. Zowel de interviews als de enquête beiden weinig aanknopingspunten die dit verschil
met de andere twee wijken zouden kunnen verklaren. De huurders van Liendert zijn procentueel
gezien zelfs het meest tevreden met hun woning.
8.4.3

De invloed van governance

Samenvattend kunnen we concluderen dat we de thema- en probleemgerichte aanpak, waardoor
urban governance zich kenmerkt, terugzien in de invloed op participatie: participatie beperkt
zich weliswaar tot een klein groepje bewoners, maar het zijn steeds weer andere bewoners die
participeren, afhankelijk van het probleem dat zich voordoet. De ene keer kan het gaan om een
huurderscommissie, die probeert om de huurverhoging aan te vechten, en de andere keer zijn
het bijvoorbeeld de alleenstaande moeders, die willen dat de speeltoestellen in de buurt worden
opgeknapt. Het selecte groepje bewoners dat op enige manier in de buurt participeert, laat zich
in het algemeen niet leiden door de mate waarin zij tevreden zijn over de mogelijkheden die
zij hebben om te participeren. Ook de mate waarin zij zelf invloed kunnen uitoefenen speelt
nauwelijks een rol. Of zij nu vinden of zij veel of weinig te zeggen hebben en of ze daar nu
wel of niet tevreden over zijn, dat maakt kennelijk niet zoveel uit. Uit de interviews is echter
sterk naar voren gekomen dat een beperkte mate van invloed en ontevredenheid over de
participatiemogelijkheden wel degelijk effect kunnen hebben op bewonersparticipatie, in het
bijzonder bij gecompliceerde beleidsprocessen. Het gaat daarbij om een negatieve invloed op de
groep die al participeert. Een goed voorbeeld is het proces rond de vernieuwing van het Hart
van Hoograven (zie paragraaf 5.4.1). Op een gegeven moment raakte de samenwerking tussen
de professionele partijen in een impasse, waardoor de corporate actors jarenlang weinig oog
hadden voor de inbreng van de bewoners. Uit onvrede en frustratie over de gang van zaken
haakten bewoners en winkeliers, die aanvankelijk bij het proces betrokken waren, af (exit in de
terminologie van Hirschman 1970). Soms beperkt dit afhaken zich tot het niet meer (willen)
participeren, maar het kan ook voorkomen dat bewoners uit de buurt (willen) verhuizen. In
beide gevallen kunnen dergelijke ervaringen van bewoners verstrekkende gevolgen hebben voor
de horizontale cohesie, bijvoorbeeld vanwege een mogelijke invloed op de sociale contacten van
bewoners of op hun gevoel van betrokkenheid bij de buurt. Corporate actors zouden er dus alles
aan moeten doen om deze participerende bewoners serieus te nemen en respectvol met hen om
te gaan, anders gooien zij hun eigen glazen in met betrekking tot het versterken van de sociale
cohesie in buurten.
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8.4.4

Welke factoren dragen bij aan de horizontale cohesie?

Wat betekenen de zojuist genoemde conclusies nu voor de horizontale cohesie? Om deze vraag
te beantwoorden, hebben we vier dimensies van horizontale cohesie onderscheiden: sociale
interactie, gewenst en ongewenst gedrag, buurtbinding en solidariteit. Uit de statistische analyses
blijkt dat verticale cohesie een duidelijke invloed heeft. Zo vergroot bestuurlijke daadkracht de
betrokkenheid van bewoners en versterkt het hun gevoel van solidariteit, terwijl het vergroten
van de politieke invloed onder andere belangrijk is om dissociatie met de buurt tegen te gaan.
In het algemeen geldt dat verticale cohesie een bijdrage kan leveren aan het versterken van de
horizontale cohesie in een buurt. Gelet op de significantie van veel andere variabelen, kunnen
we stellen dat het effect van verticale cohesie iets minder duidelijk is voor de horizontale cohesie
dan voor bewonersparticipatie (zie paragraaf 8.4.1). Dit geldt vooral voor sociale interactie en
voor gevoelens van betrokkenheid en sociale isolatie.
In de analyses is de invloed van verticale cohesie gecorrigeerd voor de mogelijke invloed
van een aantal andere variabelen, dat in de literatuur vaak genoemd wordt als verklaring voor
horizontale cohesie. Het gaat onder andere om het hebben van familie en vrienden in de
buurt en het participeren in de buurt. Uiteraard is ook rekening gehouden met persoons- en
huishoudenskenmerken. De regressiemodellen laten op dit punt eenzelfde beeld zien als de
literatuur. Zo blijkt ook uit dit onderzoek dat participatie van bewoners de cohesie in de buurt
ten goede komt. Bewoners die participeren hebben niet alleen een grotere kans op vrienden en
kennissen in de buurt, maar grijpen ook eerder in bij verdachte situaties in de buurt en wanneer
een buurman om hulp komt vragen. Ook dissociëren zij zich minder snel van hun buurt dan
bewoners die niet participeren. Daarnaast hebben we laten zien dat kenmerken van bewoners en
hun huishoudens medebepalend zijn voor hun scores op elk van de dimensies van cohesie. Hier
komen we verderop in deze paragraaf nog op terug.
Een meer opvallende conclusie is dat sociale interactie, gemeten aan de hand van het hebben
van familie, vrienden en kennissen in de buurt, minder invloed heeft op de andere drie dimensies
van horizontale cohesie, dan we op grond van de literatuur zouden verwachten (zie bijvoorbeeld
Gowricharn 2002; Mercken 2002). Enkele verbanden zijn wel van belang. Ten eerste is gebleken
dat contact met de buren een belangrijke voorwaarde vormt voor het aanspreken op ongewenst
gedrag, maar ook voor hulp aan buren. Mensen spreken dus eerder andere buurtbewoners aan
wanneer zij deze al kennen. Ten tweede voelen bewoners die veel vrienden in de buurt hebben,
zich meer betrokken bij hun buurt. Ook voelen deze bewoners zich minder geïsoleerd, evenals
bewoners die wel eens contact met hun buren hebben. Ten derde is gebleken dat het hebben van
vrienden in de buurt, maar ook burencontact de beleving van de solidariteit in de buurt vergroot.
In paragraaf 8.5 zullen we ingaan op de betekenis van deze conclusies voor het stedelijke
vernieuwingsbeleid.
De ‘usual suspects’ zoals geslacht, leeftijd, etniciteit en opleiding zijn, ondanks de invloed van
verticale cohesie en bewonersparticipatie, nog steeds belangrijke invloedsfactoren van horizontale
cohesie. Zo neemt de betrokkenheid bij de buurt toe naarmate men ouder wordt en voelen
bewoners van een eengezinswoning zich minder geïsoleerd. De horizontale cohesie in een buurt
kan dus voor een deel worden versterkt door beleidsprocessen zo in te richten dat bewoners
meer gaan participeren en door cohesie tussen de bewoners en de corporate actors te bevorderen.
De invloed van persoons- en huishoudenskenmerken is opvallend te noemen, omdat we eerder
concludeerden dat deze bij participatie nauwelijks een rol spelen. Een verklaring kan worden
gevonden in het feit dat sociale cohesie veelal berust op gemeenschappelijke kenmerken die te
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maken hebben met de leefstijl van het huishouden, zoals leeftijd, huishoudenssamenstelling of
opleiding. Bewoners zoeken hun contacten toch vooral in de vertrouwde kringen. Bij participatie
is dat veel minder belangrijk. Hier staat het probleem voorop. De gemeenschappelijkheid met
andere buurtbewoners berust niet zozeer op de kenmerken van die bewoners, maar op het
probleem dat zij met elkaar delen. Zowel huurders als kopers ergeren zich bijvoorbeeld aan
zwerfvuil en jongeren vinden goed openbaar vervoer net zo goed belangrijk als ouderen.
Tot slot geldt voor horizontale cohesie dat er, net als voor participatie, een aantal opvallende
verschillen tussen de drie wijken kan worden geconstateerd. Zo hebben de bewoners van
Bouwlust relatief gezien meer vrienden en kennissen in de buurt, terwijl het wonen in Liendert
de kans op contact met de buren juist vergroot. In Liendert wordt de solidariteit in de buurt het
beste beoordeeld, gevolgd door Nieuw-Hoograven en Bouwlust.

8.5

Het belang van stedelijke vernieuwingsprocessen voor sociale cohesie

8.5.1

Bedoelde en onbedoelde effecten van het stedelijke vernieuwingsbeleid

Met dit onderzoek hebben we laten zien dat stedelijke vernieuwingsprocessen de sociale
cohesie in buurten op allerlei manieren kunnen beïnvloeden. Op basis van de interviews
concluderen we dat institutionele cohesie van belang is voor de cohesie tussen bewoners en
corporate actors (de verticale cohesie) en de bewonersenquête maakt duidelijk dat die verticale
cohesie vervolgens invloed heeft op de horizontale cohesie. In hoofdstuk 5 gaven we reeds aan
dat corporate actors zich lang niet altijd bewust zijn van de eventuele gevolgen van de manier
waarop beleidsprocessen worden ingericht voor de cohesie in buurten en wijken. Daarom zetten
we in de volgende subparagrafen nog even kort de belangrijkste opvattingen van beleidsmakers
over wijkvernieuwing op een rijtje en zullen we deze spiegelen aan de eventuele gevolgen van
beleidsprocessen.
Heterogenisering van bevolking en woningvoorraad
Het doorbreken van de eenzijdige bevolkingssamenstelling van vroeg-naoorlogse wijken is
noodzakelijk om de sociale cohesie te bevorderen, zo stellen veel corporate actors (zie bijvoorbeeld
Van Beckhoven et al. 2006). Net als andere studies, zoals van Uitermark (2003), kunnen we
ook op basis van dit onderzoek vraagtekens plaatsen bij het beoogde effect van deze maatregel.
Bewoners met een hoge opleiding of een hoog inkomen grijpen weliswaar sneller in wanneer
zij ongewenst gedrag signaleren en hetzelfde geldt voor bewoners van een eengezinswoning
(zie tabel 7.8), maar de onderzoeksbevindingen lijken de roep om ‘sociale mix’ toch vooral
tegen te spreken. Zo voelen vooral oudere bewoners zich (gecontroleerd voor woonduur) met
hun buurt verbonden. Het aantrekken van jonge, startende huishoudens heeft op dit punt dus
weinig toegevoegde waarde voor de buurt. Tevens is gebleken dat Nederlandse bewoners zich
minder betrokken voelen bij hun buurt dan bewoners van allochtone afkomst, hoewel vaak het
tegendeel wordt beweerd. Tot slot valt de geringe invloed van huishoudenssamenstelling op. Voor
nagenoeg elke dimensie van horizontale cohesie blijkt dat het niet uitmaakt hoe het huishouden
is samengesteld.
Eerder concludeerden we al dat er tussen huurders en kopers geen verschil bestaat voor wat
betreft hun participatie in de buurt. Met het oog op participatie kunnen we dus vraagtekens
plaatsen bij het streven naar een heterogenisering van de woningvoorraad. Uit de modellen is
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echter ook een aantal verbanden naar voren gekomen, dat wel pleit voor meer diversiteit van
het woningbestand. Het gaat daarbij om factoren die de horizontale cohesie in de buurt kunnen
versterken. Ten eerste is gebleken dat huiseigenaren zich meer betrokken voelen bij hun buurt
dan bewoners van een (sociale) huurwoning, zoals we op basis van eerdere studies al verwachtten
(Galster 2003). Het vergroten van het aandeel koopwoningen is in dit opzicht dus wel een
belangrijke ingreep om de cohesie te bevorderen. Ten tweede is gebleken dat bewoners met een
hogere opleiding en/of een hoog inkomen beter scoren op de ‘gewenst en ongewenst gedrag’dimensie: zij helpen hun buren eerder en spreken onbekenden eerder aan op ongewenst gedrag.
Er vanuit gaand dat bewoners met een hoog inkomen en een hoge opleiding veelal in een
koopwoning (willen) wonen, is het dus extra van belang dat deze groep niet uit de wijk vertrekt.
De verkoop van huurwoningen en de bouw van koopwoningen in wijken waar een gebrek aan
horizontale cohesie wordt ervaren, kan dus een nuttige ingreep zijn. Echter, dergelijke ingrepen
gaan vaak ten koste van reeds bestaande sociale verbanden, zoals het contact tussen buren en
vriendschappen in de buurt. Corporate actors moeten daarom erg voorzichtig omgaan met
ingrepen in de woningvoorraad, anders worden zij uiteindelijk juist geconfronteerd met allerlei
problemen die gepaard gaan met een afbrokkelende horizontale cohesie.
Uit de modellen ter verklaring van participatie en horizontale cohesie blijkt dat de drie wijken
op sommige punten significant verschillen. Deze verschillen zijn mede bepalend voor de mate
waarin bewoners in hun buurt participeren en voor hun scores op de verschillende dimensies
van horizontale cohesie. Zo bleek uit de interviews en uit de opmerkingen van de respondenten
aan het eind van de enquête, dat bewoners van Bouwlust door het snelle tempo waarin de wijk
verandert en door de onduidelijkheid over de toekomst van hun buurt behoorlijk apathisch
zijn geworden. Het kan de bewoners, met andere woorden, niet zoveel schelen wat er allemaal
gebeurt, ze zien het resultaat vanzelf wel. Liendert komt in het algemeen juist iets positiever
uit het onderzoek. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat de grootschalige ingrepen in
deze wijk nog aanstaande zijn. De gemeente Amersfoort kan op dit punt veel voordeel halen uit
de eerdere ervaringen van andere gemeenten. Bij de grootschalige vernieuwingsoperatie, die de
naam ‘Amersfoort Vernieuwt!’ heeft meegekregen, staan informatie en participatie hoog in het
vaandel (zie Gemeente Amersfoort 2007a).
Representativiteit
In studies naar participatie wordt vaak gewezen op problemen met representativiteit (zie
bijvoorbeeld: Sprinkhuizen 2001). Het kleine groepje bewoners dat participeert vormt geen
afspiegeling van de totale bevolking van een buurt of wijk. Door zich specifiek op de groepen te
richten die niet participeren, werpen corporate actors volgens Beebeejaun (2006) bovendien weer
nieuwe scheidslijnen op. Het verkrijgen van een goede afspiegeling van alle ideeën die in de buurt
leven is dus een zware opgave. Van der Heijden (2005) ziet de overgang van een representatieve
democratie naar een participatieve democratie dan ook niet als iets negatiefs. Het is in zijn ogen
belangrijker dat de bewoners die er op dat moment belang bij hebben hun stem kunnen laten
horen, dan dat alle beslissingen door een democratische meerderheid moeten worden genomen.
De interviews die in het kader van dit onderzoek zijn gehouden roepen eveneens de vraag op
hoe belangrijk representativiteit nu echt is bij stedelijke vernieuwing. De corporate actors wekten
nogal eens de indruk van willekeurigheid en gemakszucht. Corporate actors, die de participatie
van bewoners min of meer als een verplichting zien, zijn sneller tevreden met bijvoorbeeld een
huurderscommissie of een disscussieplatform als de werkgroep Goede Buren in Liendert (zie
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paragraaf 5.4.1). Hierdoor lopen de corporate actors mogelijk relevante informatie mis en worden
beslissingen genomen, die niet de buurt, maar slechts een klein groepje bewoners ten goede
komt.
Om dit te voorkomen is het erg belangrijk dat bewoners worden geprikkeld om te gaan
participeren. Uit de enquête blijkt dat bewoners vooral veel en goed op de hoogte willen worden
gehouden van wat er speelt in hun buurt. Bewoners die dit belangrijk vinden participeren
significant vaker op eigen initiatief dan bewoners die informatie onbelangrijk vinden. Voor de
corporate actors is het dus zaak om de bewoners zelf de afweging te laten maken of zij het de
moeite waard vinden om te participeren of niet. Als ze vervolgens geen gebruik maken van de
gelegenheid die hen wordt geboden, moeten ze zich er ook bij kunnen neerleggen wanneer er
beslissingen in hun nadeel worden genomen, zo laten verschillende geïnterviewden weten. Er zal
dus altijd een (soms grote) groep zijn die geen interesse toont in participatie en beslissingen aan
anderen overlaat. Zolang duidelijk wordt verteld welke mogelijkheden er zijn en wat er allemaal
in de buurt gebeurt, lijken de meesten van hen daar geen problemen mee te hebben. Het werken
met een klein groepje bewoners, of deze nu wel of niet als vertegenwoordigers voor de rest van
de buurt kunnen worden beschouwd, is, met andere woorden, vaak onvermijdelijk. Zolang de
corporate actors er alles aan gedaan hebben om ook andere bewoners bij het beleidsproces te
betrekken en hen op hun mogelijkheden te wijzen is daar ook vanuit democratisch oogpunt niets
mis mee. We kunnen echter vraagtekens plaatsen bij de moeite die corporate actors doen om de
bewoners te betrekken bij beleidsprocessen. Hoewel zij vaak roepen dat ze alles hebben gedaan,
blijkt dat zij zich vaak te gemakkelijk verschuilen achter de no-show van potentiële (groepen)
participanten. Zo is het versturen van een schriftelijke uitnodiging niet voldoende, maar moet
er ook langs de deuren worden gegaan en aankondigingen kunnen ook op andere plekken dan
de woning worden gedaan, bijvoorbeeld via scholen en sportverenigingen. Uit het onderzoek is
duidelijk naar voren gekomen dat een sterke leider op dit punt het verschil kan maken. Dit is
een corporate actor die een goede samenwerking echt belangrijk acht voor het succes van het
beleidsproces en zich daarmee onderscheidt van veel andere corporate actors, die vooral vanuit hun
eigen belang denken. Deze zogeheten strong leaders kunnen tevens ingrijpen wanneer een proces
vastzit.

8.6

Naar een concretere aanpak

Aan het eind van dit boek herhalen we de centrale vraagstelling nog eens: Welke factoren zijn
van invloed op de sociale cohesie en bewonersparticipatie in vroeg-naoorlogse stadswijken in
Nederland en in hoeverre spelen stedelijke beleidsprocessen daarbij een rol? Vrij algemeen luidt
het antwoord: stedelijke vernieuwingsprocessen hebben een grote invloed op sociale cohesie.
Door de manier waarop corporate actors als medewerkers van woningcorporaties, gemeenten en
welzijnsorganisaties de beleidsprocessen vormgeven, bepalen zij of en in welke mate verticale
cohesie zich kan ontwikkelen. Kennis en vertrouwen zijn daarbij de kernwoorden. Kennis betreft
de bekendheid van de verschillende organisaties en instellingen in de buurt en de representanten
daarvan, zoals welzijnswerkers en buurtbeheerders. Vertrouwen gaat om het oordeel van
bewoners over de slagvaardigheid en daadkracht van de corporate actors bij het verbeteren van
de buurt. Uit de interviews is gebleken dat corporate actors die werkzaam zijn in de stedelijke
vernieuwing, zich lang niet altijd bewust zijn van de gevolgen van hun handelen, ofwel de manier
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waarop zij beleidsprocessen vormgeven. Vooral de onbedoelde effecten zijn nog weinig belicht in
eerdere studies. Zo zijn veel corporate actors zich nog weinig bewust van de schade die zij kunnen
aanrichten wanneer zij de bewoners onvoldoende informeren en kan de selectie van mogelijke
participanten bij een project spanningen met zich meebrengen.
De onbedoelde effecten op de verticale cohesie hebben ook onbedoelde effecten op de
horizontale cohesie. Veelal zijn dit ongewenste effecten, zoals non-participatie, exit-gedrag en
een afname van de sociale cohesie in de buurt. De uitspraak “je kunt ontzettend goed sociale
cohesie bevorderen in een wijk door met slechte plannen te komen”, zoals de voorzitter van de
Raadscommissie Zuid stelt (zie Van Marissing et al. 2004, p.51), vormt hierop een uitzondering.
Deze uitspraak is illustratief voor een onbedoeld positief effect van een beleidsproces, maar
biedt geen handvatten voor de praktijk. Bij slechte plannen is immers niemand gebaat. Corporate
actors kunnen zich echter wel richten op de onbedoeld negatieve effecten van beleidsprocessen,
zoals onduidelijkheid en wantrouwen bij bewoners ten gevolge van gebrekkige of uitblijvende
communicatie en de gevolgen van (te) traditionele opvattingen ten aanzien van zowel horizontale
cohesie als bewonersparticipatie.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat horizontale cohesie een aantal verschillende dimensies
kent en dat elke dimensie op een andere manier kan worden versterkt en beïnvloed. Een ingreep
op de ene dimensie kan echter ook gevolgen hebben voor een andere. Zo heeft bestuurlijke
daadkracht een positieve invloed op solidariteit, maar heeft dit tegelijkertijd meer gevoelens van
isolatie tot gevolg. De onderzoeksbevindingen roepen dus de vraag op welke dimensies er nu
belangrijk(er) zijn bij het versterken van de horizontale cohesie in een buurt en welke minder
van belang zijn. Grofweg zijn er twee manieren om in te grijpen: (1) door het gevoel van de
bewoners te beïnvloeden; en (2) door het handelen van de bewoners te beïnvloeden. In het eerste
geval gaat het om gevoelens van buurtbinding, betrokkenheid en isolatie, terwijl het handelen
betrekking heeft op sociale controle en hulp aan buurtbewoners. Eerder gaven we al aan dat
ook met het oog op participatie de vraag kan worden gesteld wat belangrijker is: gaat het erom
dat er zoveel mogelijk bewoners meedoen of is het belangrijker dat diegenen die dat willen de
mogelijkheden hebben om hun stem te laten horen? En is het dan erg dat een grote groep niet
participeert?
Corporate actors kunnen in hun beleidsdoelstellingen dus veel concreter aangeven wat zij
nu precies willen bereiken. In plaats van ‘het versterken van de sociale samenhang in de buurt’,
kan ook ‘het vergroten van de solidariteit tussen bewoners’ tot doel worden gesteld. En ‘het
bevorderen van bewonersparticipatie’ kan ook worden vertaald naar meer concrete doelstellingen,
zoals ‘het vergroten van het aantal bewoners dat een informatiebijeenkomst bijwoont’ of ‘het
stimuleren van het spreekuur van de buurtbeheerder’. Door de doelstellingen te concretiseren
kunnen de corporate actors de beleidsprocessen beter inrichten, bijvoorbeeld op het gebied van
communicatie en samenwerking, maar kunnen zijn tevens zorgen dat zij de bewoners beter
bereiken en dus verleiden om met hen mee te denken en te beslissen. De corporate actors lijken
nu nog onvoldoende te beseffen dat kennis en vertrouwen belangrijker zijn dan de ‘vertrouwde
kenmerken’ zoals opleidingsniveau, inkomen en etniciteit. Het zou voor buurten als NieuwHoograven, Bouwlust en Liendert veel verschil kunnen maken wanneer de corporate actors
zich meer bewust zouden zijn van de gevolgen van de beslissingen die zij nemen tijdens
beleidsprocessen en in het bijzonder van de manier waarop zij met bewoners omgaan.
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Summary

Introduction
The problems in Dutch post-WWII neighbourhoods have been extensively investigated. Many
scholars have conducted research on urban restructuring policies and their effectiveness with
respect to housing, public spaces, education, job creation, and social cohesion. Most of these
studies have an evaluative character and deal with the policy effects. The focus in our research
project is not on effects, but on the processes that precede these policies. We do not ask ‘how
much money is local government spending to improve the area?’ or ‘how many residents have
returned to their neighbourhood after a demolition programme?’ Instead, we ask process-related
questions: ‘does the way in which policymakers and other professionals cooperate affect residents’
attachment to their neighbourhood?’ and ‘is it important for residents and policymakers to
know each other and get along well?’ These questions concern not only intended effects (such
as involving residents in restructuring policies), but also unintended effects, (such as residents’
disappointment and irritation brought about by poor communication and uncertainty about the
future). We focus on the effects of policy processes on social cohesion in the neighbourhood,
both intended and unintended. Furthermore, we pay attention to the possible influence of citizen
participation in this context. The central research question is: what factors affect social cohesion
and citizen participation in early post-WWII neighbourhoods in the Netherlands and to what
extent are policy processes important for this relationship?
Our particular interest in policy processes stems from the increased importance of the
concept of ‘urban governance’. This concept is used in the international literature to describe
policy processes; ‘governance’ is considered a better designation for current urban policy than
the more traditional term ‘government’. The change derives from political responses to changes
in society. Governments prefer to shift some of their tasks and responsibilities to such partners
as commercial parties, non-profit organizations, and tenant committees. Policymakers also
underscore the capacity of neighbourhoods: what can residents themselves do to improve their
neighbourhood? Along this line of reasoning, interventions should be targeted at designated
areas and governmental bodies should strive for integrated policies. By doing so, fragmentation
can be prevented and both residents and professionals can achieve a better understanding of
neighbourhood issues.
We have distinguished three types of social cohesion: horizontal, vertical, and institutional.
This distinction reflects the variety of actors involved. We use institutional cohesion to define
relationships among professionals active in urban restructuring. Vertical cohesion refers to
relationships between professionals on the one hand and the residents of the three selected
neighbourhoods on the other. Residents’ contributions vary from sweeping apartment block
entrances to chairing the neighbourhood committee. We use horizontal cohesion to define
social cohesion as in many other studies; horizontal cohesion refers to mutual contacts among
residents. In this research project, we contend that not only policy interventions, but also –
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and primarily – the processes that precede these interventions determine the development of
horizontal cohesion.
We expected that urban governance processes would affect social cohesion in urban
neighbourhoods positively. In addition, we expected citizen participation to be important in this
context. These assumptions result in the following research questions:
1.

What factors affect social cohesion according to corporate actors who work in early postWWII neighbourhoods in the Netherlands and to what extent do urban governance
processes play a part in this relationship?

2. What factors affect citizen participation in early post-WWII neighbourhoods in the
Netherlands and to what extent do urban governance processes play a part in this
relationship?
3. What factors affect social cohesion among residents of early post-WWII neighbourhoods in
the Netherlands and to what extent do citizen participation and urban governance processes
play a part in this relationship?
We address the first research question for both institutional and vertical cohesion. The second
question is addressed from two perspectives: that of the corporate actors1 (based on in-depth
face-to-face interviews) and that of the residents (based on a survey among the residents of three
neighbourhoods).

Research methods and approach
Collection of qualitative and quantitative data

We conducted the research in three Dutch neighbourhoods: Nieuw-Hoograven in Utrecht,
Bouwlust in The Hague, and Liendert in Amersfoort. In the next section, we explain this choice
of neighbourhoods.
To ascertain the influence of urban governance processes, we interviewed over 45
professionals who were working in these neighbourhoods or were related to one of them
professionally (for example, the account manager at the Ministry of Internal Affairs). In the
autumn of 2003, we started our first round of in-depth interviews in Nieuw-Hoograven in
Utrecht. Those interviewed included neighbourhood managers, project developers, members of
the neighbourhood committee, and city councillors. In spring 2004, we carried out the second
round of interviews in The Hague. Here those interviewed included employees of the welfare
organization and three housing associations, and local government councillors. A year later, in
spring 2005, we conducted the third round of interviews in Liendert, Amersfoort, again with
professionals involved in the neighbourhood. We paid particular attention in the interviews to
the development and continuation of urban governance processes that might affect horizontal
cohesion. We also asked the professionals whether they involved residents in restructuring
policies and if so, whether such involvement could affect the cohesion in the neighbourhood (the
horizontal cohesion).
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The second part of the data collection consisted of a large-scale survey among the residents of the
three neighbourhoods. We asked residents about their attachment to the neighbourhood, their
satisfaction with local policies, and their own efforts to improve their neighbourhood. Pollsters
from Utrecht University distributed and collected the questionnaires. A personal approach tends
to result in a higher response rate than mailed invitations do. In addition, the pollsters could
explain the goals of the research and help with any difficult questions; we expected non-response
among ethnic residents to be less than in the case of invitations sent by mail. Two residents
in five of those approached completed the survey (38.7 percent). The survey can be considered
representative for the population of the three neighbourhoods on many characteristics.
Selection of the research areas

The three selected neighbourhoods (Nieuw-Hoograven in Utrecht, Bouwlust in The Hague and
Liendert in Amersfoort) are early post-WWII neighbourhoods undergoing urban restructuring
processes currently or in the near future. The neighbourhoods are similar in both physical and
socioeconomic respects. They are characterized by four-storey apartment buildings without
elevators, extensive public green, and well-organized street plans. The population is homogeneous
in terms of income and educational level. However, with respect to age, household composition,
and ethnic background, residents can be divided into three broad groups: the indigenous
residents (the elderly), ethnic minority households (large families), and young, starting
households (dual-income households without children). The areas all face multiple problems:
degeneration, vandalism, crime, qualitatively poor housing stock, and tension between different
groups of residents. Some residents’ written comments referred to ‘the good old days’ before there
were any problems (see Allen & Cars 2001; Pahl 1991).
The importance of horizontal cohesion according to residents, social scientists and
corporate actors

Like many other immediate post-war areas, the three neighbourhoods investigated have
undergone a transition from cohesive communities to anonymous areas. Today their prime
function is housing, although they used to have recreational facilities and shops as well. The
influx of ethnic minority households together with young couples largely attracted by the
relatively low housing costs has resulted in a more diverse population. Through this and other
developments the post-war areas have lost their relatively good position on the urban housing
market and become marginalized. In the eyes of many indigenous residents, the changes and the
speed at which they have taken place have led to such problems as anonymity, less attachment,
and deviant behaviour; social cohesion is crumbling away and needs reinforcement.
Social scientists tend to nuance this point of view: cohesion has not crumbled away; it has
changed (Wellman & Leighton 1979). And even if it had crumbled, that would not necessarily
have negative connotations. In some situations, the disappearance of traditional communities
comes as a liberation. In this respect, scholars refer to increased opportunities for individuals to
choose their friends and other social contacts (Komter 2000b). Nevertheless, social scientists also
agree with the negative aspect of changing social relationships, especially in areas facing multiple
problems: social control diminishes, mutual trust among residents disappears, and norms and
values come under pressure. Policymakers dealing with the declining quality of life adhere to this
view.
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To evaluate the different perspectives and the (dis)advantages of the changes in urban
neighbourhoods, we distinguish four dimensions of social cohesion: (1) social interaction, (2)
desired and undesired behaviour, (3), neighbourhood attachment, and (4) solidarity. These
dimensions are based on the work of Kearns and Forrest (2000). The four dimensions help us
analyse urban governance processes. Because we suspected that corporate actors were not always
aware of the possible outcomes of policy processes for social cohesion, we distinguish between
the intended and unintended effects of urban governance processes.

From urban governance processes to vertical cohesion:
the way in which corporate actors operate
The link from urban governance processes to horizontal cohesion proceeds via the links of
institutional cohesion, vertical cohesion, and citizen participation. In this section, we consider
the first two steps and address the question to what extent urban governance processes and
institutional cohesion affect vertical cohesion. We only consider processes occurring in the three
investigated neighbourhoods. Our research has demonstrated that corporate actors, such as the
personnel of housing associations, city councillors, and personnel of welfare organizations, do
indeed affect vertical cohesion in urban neighbourhoods. However, the corporate actors are not
always aware of their influence. According to the interviews with corporate actors, residents
do not always judge this influence very positively, partly because of the unawareness of the
corporate actors. Overemphasis of a specific problem or area may (unintentionally) lead to the
exclusion of some residents from the policymaking process. Consequently, their confidence in
the professionals may decline and result in exit-behaviour. At the same time, a sharper focus on
specific areas (apartment building, block, street) and/or themes (social safety, education, housing)
brings them to the fore. This emphasis may stimulate the active participation of residents in the
processes designed to improve their neighbourhood.
Change of positions: fresh blood versus uncertainty

A change of corporate actors and poor communication can harm vertical cohesion. Residents
are less concerned with the number of corporate actors they encounter than with what a
particular person can do for them. Furthermore, residents want to know whether they can trust
the corporate actor. Residents clearly differ from corporate actors in this matter. According to
many of the corporate actors interviewed, keeping professionals in the same position for a long
time is difficult and even undesirable. They consider that, as long as changes are communicated
effectively (for example, in tenant magazines or neighbourhood newspapers), changes of positions
are not problematic. The contrasting opinions of corporate actors and residents can be explained
by the way corporate actors perceive residents: they often regard residents as consumers.
Residents, however, prefer to be seen as producers or experts. They possess specific knowledge
about their neighbourhood that can contribute to the policies (Buys & Van Grinsven 1999; Reid
& Hickman 2002). Nevertheless, corporate actors described a few situations in which residents
found it difficult to understand discontinuity and change of positions. They might be confused
and even frustrated. The added value of explicit knowledge about their own neighbourhood
might then no longer be available to corporate actors.
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The consequences of a change of position need not be fatal for vertical cohesion. In some
situations, fresh blood even improved the cohesion between corporate actors and residents.
Apparently, corporate actors just starting in their position are often more open to residents’ ideas
than are their colleagues, whose ideas tend to be more conservative. A quote from a district
manager from the housing corporation HaagWonen illustrates this: “we often fall back on an
old consultation structure that we know works well, and then we start our process from there.”
Things that are self-evident versus new ideas

By drawing on fixed patterns, all too often corporate actors fall into the trap of assuming things
to be self-evident: they may be convinced they have all relevant parties around the table, but
suddenly another organization willing to participate appears. For the same reason, residents are
also overlooked, although often unintentionally. Fresh blood, corporate actors with different
backgrounds, different experiences, and other networks may then be very important for
reinforcing the vertical cohesion in a neighbourhood. A few corporate actors stand out because of
their strong leadership. They can make the difference between contentment and disappointment.
Strong leaders show that vertical cohesion is about not only the actual involvement or influence
of residents, but also the tone in which things are said and the residents’ sensibilities. Corporate
actors can (re)gain residents’ confidence through decisive performance.

From vertical to horizontal cohesion: residents’ opinions
In this section, we consider the influence of vertical cohesion on citizen participation and
horizontal cohesion. The question we address is: to what extent does vertical cohesion affect
horizontal cohesion and what part does citizen participation play in this relationship?
The importance of citizen participation

Stimulating citizen participation is important for various reasons. Friedmann (1992) points out
the relevance of participation for local democracy, while Van Beckhoven and colleagues (2005)
state that participation increases the effectiveness of policy processes. As we indicated above,
residents can be regarded not only as consumers, but also as experts. According to Burby (2003),
participation thus contributes to the quality of urban restructuring plans that stem from the
governance process. All these arguments imply an influence of participation on governance
processes and on the outcome of those processes. In this research project, we look at this
relationship from the opposite direction. We focus on the way in which citizen participation
is influenced by governance processes (via institutional and vertical cohesion). It is necessary
to gain insight into this relationship in order to understand the possible influence of citizen
participation on horizontal cohesion.
The influence of knowledge and trust on citizen participation

What characteristics of vertical cohesion determine whether a resident participates? Both the
interviews and the survey point to two concepts: knowledge and trust. In order to be able to
think along with corporate actors and to make decisions, residents need to have knowledge. It is
only possible to raise matters with, for example, the neighbourhood manager if you know there
is a neighbourhood manager. We can also conclude from the interviews that cohesion between
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residents and corporate actors may change. Trust has a crucial role in this relationship. Corporate
actors must endeavour to win the residents’ confidence. If they fail, residents might see no
alternative to the exit option and may no longer participate. Moreover, by trust we mean in the
sense of not only the well functioning of the corporate actors, but also of being confident that
you can actually do something for your neighbourhood yourself. Besides knowledge and trust,
the investigations also show that participation is largely determined by people’s interest in the
neighbourhood and by the information they have about their neighbourhood.
Knowledge about corporate actors
Our statistical analyses showed that vertical cohesion, as we expected, has positive effects on
citizen participation. These stem from knowledge about corporate actors; in general, this has a
positive effect on citizen participation. This finding holds for participation in which the initiative
comes from the corporate actors (‘participation on invitation’) and participation where the
resident takes the initiative (‘participation on one’s own initiative’). When we look at knowledge
more specifically, we see that indirect knowledge (residents know other residents who might
possess valuable information) has a stronger influence than direct knowledge (residents know the
corporate actors who work in their neighbourhood). For example: residents who know volunteers
through their church, mosque or neighbourhood committee are more inclined to visit a meeting
in the neighbourhood than those who do not. Because residents have such people in their on
network, they might possess more information than residents who do not. The conclusion that
knowledge is an important factor for enhancing citizen participation is in line with the findings
from the interviews that residents are much less concerned about the number of corporate actors
they know than with the confidence that, should they wish to contact them, they know where to
find them.
The survey shows that residents take action to increase their knowledge if necessary:
residents who agree with the statement that it is important to receive sufficient information
tend to participate more than those who disagree. The same holds for people who follow local
news, whether in newspapers or local television. Furthermore, the importance of knowledge
is underlined by the fact that the usual explanatory variables, such as ethnic background, age,
length of residence, have hardly any significant influence on citizen participation. Participation
goes through all layers of society: young and old, Dutch and non-Dutch, living alone or with a
family, and both less well and highly educated.
Confidence in corporate actors
Unlike knowledge, confidence has hardly any influence on participation. One of the two
elements, the appreciation of political decisiveness, has no influence at all on the participatory
behaviour of residents. The second element, a lack of political influence, only affects the contact
with one type of corporate actors: the local police officer. We found that people who think they
have little political influence contact the local police officer more often. For all other types of
participation we found that residents who thought they did not have much political influence
participated as often as did those who were satisfied with their level of influence.
Other determinants of citizen participation
Satisfaction has no effect on citizen participation at all. In contrast, the importance of being
informed about what is going on in the neighbourhood and satisfaction with the amount of
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information do enhance participation. Residents who receive information are more inclined
to participate. This holds for both reading local newspapers and watching local television
programmes. This finding corresponds with pronouncements of the corporate actors we
interviewed. For example, the chair of a commission on maintenance issues in Amersfoort
asserted: “Especially when positive developments are visible (…) it is very well possible that it
has a spin-off, for example into active neighbourhood boards, etcetera. But when it doesn’t go
well (there has been a period when the neighbourhood had a lot of problems, which were widely
described in the newspapers and so on), there will be an immediate shortage of volunteers in that
same neighbourhood boards. So it works in both ways” (Van Marissing 2006, p.42).
Finally, it is striking that residents in Bouwlust appear to participate the most, while
participation levels are lowest in Liendert. It is hardly surprising that Bouwlust residents visit
the neighbourhood centre often, because this office offers more services than its counterparts
in Nieuw-Hoograven and Liendert (for example, passports and driving licences). However, this
does not explain that Bouwlust residents contact the local police officer and the neighbourhood
manager more often. An explanation can be found in the number of residents who are (very)
dissatisfied with their neighbourhood (22.9 percent in Bouwlust compared with 12.9 percent in
Nieuw-Hoograven and 13.2 percent in Liendert). It seems that Bouwlust residents have more
reason to complain and so contact the local police officer and neighbourhood manager more
often to express their dissatisfaction. A comment written by one of the respondents is illustrative:
“Bouwlust is in deprivation. The neighbourhood is declining more and more. A deprived area is
developing, and it doesn’t seem likely to improve soon”. In Liendert, relatively few people call or
write to the housing associations’ maintenance departments, although the two largest associations
both opened an office in the neighbourhood where their employees are accessible during office
hours. Neither the interviews with the corporate actors nor the survey offer any clues that might
explain the difference between Liendert and the other two neighbourhoods.
The effects of urban governance
In summary: theme and problem-related policies are clearly visible in the participatory behaviour
of the inhabitants of post-war neighbourhoods. Although relatively few participants are involved,
one must remember that the participating individuals and groups differ from situation to
situation, depending on the problem. For example, a tenant commission will challenge a rent
rise, while some single mothers campaign for renovation of the playground. The small group of
participants does not depend on the opportunities they have to participate. In addition, the level
of influence hardly plays any part in their decision. In general: neither whether they have a lot
to say or nothing at all, nor whether or not they are satisfied with their level of influence affects
residents’ participatory behaviour.
The interviews with corporate actors, however, demonstrated that a low level of influence
does affect citizen participation. The same holds for dissatisfaction with the level of influence,
especially concerning complicated restructuring processes. Low levels of influence may cause
participants to lose confidence and give up participating. An example of this negative effect is
the restructuring of Hoograven’s Heart, the main street, and surrounding apartment blocks in
Nieuw-Hoograven. Because the corporate actors were unable to cooperate well, they neglected
the residents and their ideas for years. Consequently, the residents and shop-owners who
had been involved from the beginning no longer anticipated a happy outcome and gave up
participating. Albert Hirschman (1970) would name this exit-behaviour. Sometimes such exit201

behaviour results in people becoming unwilling to participate anymore; in some situations more
negative side effects occur. Residents may look for a dwelling elsewhere. In both cases, residents’
experiences can have far-reaching effects on horizontal cohesion; the social contacts among
residents may disintegrate or they may lose their attachment to the neighbourhood. Corporate
actors thus need to make every effort to take participating residents seriously and acknowledge
their presence. Otherwise, corporate actors will shoot themselves in the foot when trying to
boost social cohesion in the neighbourhood.
Which aspects contribute to horizontal cohesion?

What do the above-mentioned conclusions mean for horizontal cohesion? To answer this
question, we distinguished four dimensions of horizontal cohesion: social interaction, desired and
undesired behaviour, neighbourhood attachment, and social solidarity. Our statistical analysis
shows that vertical cohesion has a strong effect on horizontal cohesion. The decisiveness of
corporate actors enhances both attachment and solidarity among residents. Increasing political
influence turns out to be an important factor in preventing people from dissociating themselves
from their neighbourhood. In general, vertical cohesion can contribute positively to horizontal
cohesion. The significance of many other variables causes a stronger effect of vertical cohesion on
citizen participation than on horizontal cohesion. This is especially the case for social interaction
and neighbourhood attachment, as well as for feelings of isolation.
In our analysis of the influence of vertical cohesion, we checked the effect of the explanatory
variables most frequently mentioned in the literature: having family and friends in the
neighbourhood and participatory behaviour. We also looked at individual and household
characteristics. The regression models correspond with the literature: citizen participation
enhances social cohesion. Not only do participating residents have a greater propensity to have
friends and acquaintances in the neighbourhood; they are also more inclined to intervene in
suspicious situations and assist neighbours who ask for help. Furthermore, participating residents
tend to dissociate less from their neighbourhood than residents who do not participate. Some
individual and household characteristics turned out to be influential. We return to this matter
below.
A more striking conclusion is that social interaction, operationalized as having family,
friends, and acquaintances in the neighbourhood, affects the other dimensions of horizontal
cohesion less than we had expected from the literature (see e.g. Gowricharn 2002; Mercken
2002). Nevertheless, some links are important here. First, we found that having contact with
neighbours is an important precondition for approaching people in the street who show deviant
behaviour, but also for helping one’s neighbours. Second, residents with many friends in the
neighbourhood feel more attached to it. They also feel less isolated. The same holds for residents
who have occasional contact with their neighbours. Third, we found that having friends in the
neighbourhood and contact with neighbours increases feelings of solidarity. In section 8.5 we
discuss the significance of these findings for urban restructuring policies.
Next to the obvious influence of vertical cohesion and citizen participation, the usual factors
of gender, age, ethnic background, and level of education are important in determining levels
of social cohesion. For example, attachment increases when people become older and residents
who live in single-family dwellings feel less isolated. To a certain extent, horizontal cohesion can
be stimulated by creating opportunities for residents to participate and by enhancing vertical
cohesion. The effect of individual and household characteristics is somewhat surprising, because
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earlier we found that these factors played little part in citizen participation. An explanation can
be found in the fact that social cohesion has much to do with household characteristics that are
related to lifestyle, such as age, household composition, and level of education. People commonly
find their closest friends in groups with the same characteristics. For participation, common
goals are more important than individual or household characteristics. For example, garbage left
in the streets irritates tenants and owner-occupiers alike and both youngsters and the elderly
find frequent local bus services important.
Finally, we found some differences between the three neighbourhoods with respect to social
cohesion, as we did for participation. Bouwlust residents have more friends and acquaintances in
the neighbourhood than do the inhabitants of Nieuw-Hoograven or Liendert. People who live
in Liendert are the most likely to have contact with their neighbours. Solidarity is most highly
valued in Liendert, followed by Nieuw-Hoograven and Bouwlust.

The importance of urban restructuring for social cohesion
Intended and unintended effects of urban restructuring policies

Our investigation has shown that urban governance processes in urban restructuring can affect
social cohesion in the neighbourhood in many ways. The interviews with corporate actors have
demonstrated that institutional cohesion affects the cohesion between residents and corporate
actors (vertical cohesion). The survey has shown that vertical cohesion affects horizontal cohesion.
Corporate actors are not always aware that the way policy processes are designed may affect
social cohesion in urban neighbourhoods. To emphasize this, we summarize the most important
ideas among the corporate actors and compare them with the possible causes of the way urban
governance processes are designed.
Towards more heterogeneity of population and housing stock
Enhancing social cohesion in early post-WWII neighbourhoods requires drastic changes in
the population composition. This, at least, is what many corporate actors think (see e.g. Van
Beckhoven et al. 2006). Our research, along with for example Uitermark (2003), has shown that
we can raise doubts about the intended effects of these policies. On the one hand, we know
that residents with higher levels of education and higher incomes are more inclined to intervene
when they observe undesirable behaviour in their neighbourhood. The same holds for residents
living in single-family dwellings. On the other hand, our findings seem to contradict ideas about
heterogeneity and social mix. For example, elderly people (checked for length of residence) feel
more attached to their neighbourhood. Attracting young, starting households therefore does
not make much sense in this respect. In addition, Dutch residents feel less attached than nonDutch residents do, although the opposite is often believed to be the case. Finally, household
composition is not as influential as many corporate actors may think. For almost all dimensions
of horizontal cohesion, we found no differences with respect to household composition.
Earlier, we found that there were no differences between renters and owner-occupiers with
respect to participation in the neighbourhood. From this perspective, we may also have our
doubts about the positive effects of creating a more heterogeneous population in post-WWII
neighbourhoods. However, some of the regression models point to linkages that do advocate
more diversity. These linkages concern factors that contribute to more horizontal cohesion.
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First, owner-occupiers feel more attached to their neighbourhood than do households living in
(social) rented dwellings (cf. Galster 2003). From this perspective, increasing the share of owneroccupied dwellings is therefore important in enhancing social cohesion. Second, highly educated
residents and/or residents with high incomes scored better on the second dimension (desired
and undesired behaviour). They are more willing to help their neighbours and to intervene when
they observe undesirable behaviour. Assuming that most of these categories (want to) live in
owner-occupied dwellings, preventing this group from leaving the neighbourhood is imperative.
Consequently, selling former rental dwellings on the market and constructing new owneroccupied dwellings can be an important policy intervention if there is a lack of social cohesion.
However, these interventions often harm existing social ties such as contact among neighbours
and friendships within the neighbourhood. Consequently, corporate actors need to plan change
in the composition of the housing stock with care. Otherwise, they might precipitate negative
side effects resulting from crumbling social cohesion.
The models that explained participation and horizontal cohesion also showed some
significant differences between the three neighbourhoods. These differences are part of the
explanation why levels of participation and cohesion differ between neighbourhoods. The
interviews and respondents’ comments at the end of the questionnaires indicated that residents
in Bouwlust have become apathetic in their attitude to the changes currently taking place. This
is the result of the speed of the changes and uncertainty about their future in the Bouwlust
area. The residents do not seem to care about the changes and do not believe they will see any
improvements soon. The large scale of the restructuring interventions may be responsible for
this attitude. The municipality of Amersfoort has learnt from experiences in other cities on
this matter. The large-scale restructuring programme, called Amersfoort Vernieuwt! (Amersfoort
is restructuring), pays considerable attention to information and participation (see Gemeente
Amersfoort 2007a).
Representation
Studies about citizen participation often point out problems with representation (see e.g.
Sprinkhuizen 2001): the small group of residents who participate is not representative of the
neighbourhood population. Corporate actors therefore often direct their policies towards
groups that are not represented, the groups said to be hard to reach. According to Beebeejaun
(2006) this approach may result in new barriers and divisions within the neighbourhood. It is
not easy to find a proper representation of all the ideas floating in the neighbourhood. Van der
Heijden (2005) does not think the transition from a representative democracy to a participative
democracy would be a negative development. According to him, it is more important for those
who wish to use their voice to be able to do so rather than have all decisions taken by the
democratic majority. Furthermore, we may ask how important representation really is for urban
restructuring. The corporate actors interviewed gave an arbitrary, impassive impression. Corporate
actors who regard citizen participation as an obligation are satisfied with the involvement of a
tenant commission or a discussion board, like the Werkgroep Goede Buren (the Good Neighbour
Working Group) in Liendert. Consequently, valuable information might elude them and they
might allow a small group that says it represents the whole neighbourhood, but in fact does not,
to direct their decisions.
To prevent such a situation, it is important to trigger residents to participate. The survey
indicates that it is particularly important to inform residents about what is going on in their
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neighbourhood. People who find information (very) important develop significantly more
participation initiatives than those who do not. This finding suggests that corporate actors need
to relinquish the idea that as many residents as possible should participate. Residents need to be
able to weigh the pros and cons of participating. But, as many corporate actors said, residents
then also need to accept decisions they might disagree with. There will always be a large group
of non-participants who leave decisions to others. As long as they are well informed about their
opportunities to participate and about what is going on in their neighbourhood, most of them
have no problem in not participating themselves. Consequently, corporate actors seem unable
to avoid looking for people who represent other people. As long as they have done everything
possible to show all citizens what their opportunities to participate are, there is nothing wrong
with this approach, at least from a democratic point of view. We do, however, have doubts with
respect to the effort corporate actors make to involve citizens. Although corporate actors say they
have done everything possible, it often appears they are hiding behind the ‘no-show’ of (groups
of ) possible participants. Sending a written invitation is not enough. It is essential to go from
door to door. Activities cannot just be announced to individual households; activities must also
be advertised via schools, sports clubs, and so on. Our investigation clearly demonstrates that a
‘strong leader’ can make the difference between success and failure. Such people are aware of the
importance of cooperation for the success of governance processes and distinguish themselves
from other corporate actors who mainly seem to protect their self-interests. They can also force a
breakthrough when negotiations among different actors seem to reach an impasse.

Towards more definite interventions
At the end of this book, we return to our central question: what are the factors that affect social
cohesion and citizen participation in early post-WWII neighbourhoods in the Netherlands and
to what extent are policy processes important for this relationship? The broad answer is: urban
governance processes have considerable influence on social cohesion. The way in which corporate
actors such as housing association personnel, welfare organizations, and local government
authorities cooperate determines whether and how vertical cohesion develops. Knowledge and
confidence are the keywords here. Knowledge concerns residents’ familiarity with organizations
in their neighbourhood and representatives of those organizations, such as welfare workers
and maintenance employees from the housing associations. Confidence refers to the citizens’
judgements about the decisiveness of corporate actors with respect to the improvement of their
neighbourhood. The interviews demonstrate that corporate actors are not always aware of the
consequences of their actions, particularly the way in which they shape restructuring processes.
As yet, the unintended effects have not been properly investigated. Many corporate actors do not
seem to realize the damage they might cause when they fail to inform residents fully. In addition,
the way in which participants are selected can cause friction in the neighbourhood.
The unintended effects on vertical cohesion also affect horizontal cohesion negatively, most
strikingly non-participation and exit-behaviour. However, the chair of the neighbourhood
committee in Nieuw-Hoograven stated: “You can enhance social cohesion very well by making
bad plans” (see Van Marissing et al. 2004, p.51). This quote illustrates the unintended positive
effects of governance processes, but it does not provide any starting point for new interventions.
After all, no one benefits from bad plans. Corporate actors can, however, address the unintended
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negative effects of governance processes, such as distrust and uncertainty amongst residents,
caused by a lack of communication or (too) traditional ideas about both horizontal cohesion and
citizen participation.
Our investigation has shown that horizontal cohesion comprises many dimensions and that
each of these is affected differently. Moreover, intervening in one dimension can affect other
dimensions of cohesion. Political decisiveness, for example, has a positive influence on solidarity,
but at the same time it may also lead to feelings of isolation amongst some residents. The results
thus raise the question: what are the important dimensions for enhancing horizontal cohesion.
Two ways of intervening can be distinguished: (1) influencing residents’ feelings; (2) influencing
residents’ way of acting. The first option concerns feelings of attachment, belonging and isolation,
while the second has to do with social control and mutual help amongst residents.
We have shown that we can ask a similar question with respect to citizen participation: is
it more important to strive for the maximum number of participants or to give a say to those
residents who want to use their voice. And if the latter is the case, is it always to be deplored
when a large group of residents does not participate.
Corporate actors can therefore be much more precise about the goals they want to
achieve. For example: instead of ‘enhancing social cohesion in the neighbourhood’, they could
also strive to ‘increase residents’ feelings of solidarity’. ‘Increasing the involvement of citizens’
can be translated into more definite goals, like ‘increasing the number of residents attending
an information meeting’ or ‘stimulating people to visit the office of the housing corporation’s
maintenance staff ’. By translating general goals into more definite goals, corporate actors can
shape governance processes better, for example with respect to communication and cooperation.
Furthermore, they can also reach citizens better and thus persuade them to co-decide about
what is taking place in their neighbourhood. Nevertheless, corporate actors seem to deny the
importance of knowledge and confidence on the one hand and exaggerate the importance of
such characteristics as level of education, income, and ethnic background on the other. For
neighbourhoods like Nieuw-Hoograven, Bouwlust, and Liendert a considerable difference could
ensue if corporate actors were more aware of the consequences of the way in which they shape
governance processes, particularly the way in which they deal with residents.

Noot
1
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In our research, we have used Coleman’s term corporate actors (Coleman 1990) to describe policymakers and
other professionals, because not all professionals are concerned with policymaking and not all possible actors
are professionally related to the neighbourhood.

Bijlage I Lijst van geïnterviewde corporate
actors

In tabel I.I zijn de functies en werkgevers van de geïnterviewde corporate actors weergegeven.
Tabel I.I Lijst van geïnterviewde corporate actors
Nieuw-Hoograven, Utrecht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Accountmanager Grotestedenbeleid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Adviseur Wonen, Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO), Gemeente Utrecht
Assistent-wijkmanager, Wijkbureau Zuid, Gemeente Utrecht
Assistent-wijkmanager Integrale Veiligheid, Wijkbureau Zuid, Gemeente Utrecht
Bestuurslid Bewonersoverleg Tolsteeg/Hoograven (BOTH)/Medewerker Hoograven Aan Zet-Centrum
(interview afgenomen door Ellen van Beckhoven)
Bestuurslid Wijkraad Zuid/Lid denktank ‘Hoograven Aan Zet’-project ’Fontein ‘t Goylaan’
Directeur Woningcorporatie Mitros (interview afgenomen door Ellen van Beckhoven)
Ontwikkelingsmanager, AM Wonen
Programmamanager ‘Hoograven Aan Zet’-Project, Wonen & Milieu
Programmamanager Integrale Veiligheid, Wijkbureau Zuid, Gemeente Utrecht
Programmasecretaris ‘Onze Buurt Aan Zet’, Programmabureau, Gemeente Utrecht
Raadslid Raadscommissie voor de wijk Zuid/Raadslid (Leefbaar Utrecht), Gemeente Utrecht
Secretaris Wijkvereniging ‘Hoogravens Belang’
Voorzitter Raadscommissie voor de wijk Zuid/Raadslid (D’66), Gemeente Utrecht
Wethouder Wijkveiligheid/Loco-burgemeester Utrecht (CDA), Gemeente Utrecht
Wijkwethouder Utrecht Zuid (PvdA), Gemeente Utrecht (interview afgenomen door Ellen van Beckhoven)
Bouwlust, Den Haag

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Beleidsmedewerker integratie minderheden, Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn
(1)
Beleidsmedewerker integratie minderheden, Gemeente Den Haag, Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn
(2)
Bestuurslid, Bewonersplatform Bouwlust
Districtsmanager, Haag Wonen
Medewerker jongerenwerk Stichting Welzijn Escamp (SWE) en coördinator voor Vrederust
Medewerker ouderenwerk Stichting Welzijn Escamp (SWE)
Medewerker Sociaal Beheer, Staedion (1)
Medewerker Sociaal Beheer, Staedion (2)
Plancoördinator Bouwlust Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Gemeente Den Haag,
Raadslid, stadsdeelcommissie Escamp
Senior Consulent beheer en vernieuwing, Vestia Zuidwest
Stadsdeelcoördinator, stadsdeel Escamp, Gemeente Den Haag
Teamleider afdeling Beheer, Staedion
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Bouwlust, Den Haag
30
31

Voorzitter huurdersplatform, Vestia Zuidwest
Voorzitter stadsdeelcommissie, Escamp, Gemeente Den Haag
Liendert, Amersfoort

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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Beleidsadviseur Wijkoverstijgende Zaken, Gemeente Amersfoort/Medewerker Afdeling Wijkontwikkeling,
Gemeente Amersfoort
Contactpersoon Woonservicegebied, Gemeente Amersfoort/Adviseur Volkshuisvesting, Gemeente
Amersfoort
Medewerker, SCW Amersfoort (1)
Medewerker, SCW Amersfoort (2)
Medewerker Meldpunt, Stichting Welzijn Amersfoort (SWA)
Medewerker Wijkontwikkeling en Stedelijk Beheer, Gemeente Amersfoort
Medewerker Leefomgeving en Wijkbeheer, Portaal
Opbouwwerkster, Stichting Welzijn Amersfoort (SWA)
Projectleider El Fath moskee Liendert, Gemeente Amersfoort
Vice-voorzitter/Extern woordvoerder, Bestuur Moskeevereniging El Fath
Voorzitter Bewonersvereniging Hestia
Voorzitter Ondernemersvereniging “De Wiekslag”
Voorzitter Raadscommissie Beheerzaken, Gemeente Amersfoort/Raadslid VVD, Gemeente Amersfoort
Voorzitter Raadscommissie Sociaal-Maatschappelijke Ontwikkelingen/Raadslid Leefbaar Amersfoort,
Gemeente Amersfoort
Wethouder Wijkontwikkeling en Stedelijk Beheer (Christen Unie), Gemeente Amersfoort
Wijkmanager Liendert-Rustenburg (CDA), Gemeente Amersfoort
Woonconsulent, Omnia Wonen

Bijlage II Topiclijst en interviewvragen

Ter voorbereiding van de interviews werd een topiclijst naar de te interviewen persoon
opgestuurd, vergezeld van achtergrondinformatie over het onderzoek. De topics zijn weergegeven
in tabel I.I.
De interviews zijn afgenomen aan de hand van een groot aantal vragen, dat ondergebracht is bij
de vijf topics, zoals die in tabel II.I zijn weergegeven. De vragen zijn weergegeven in tabel II.II.
Tabel II.I Topiclijst
I

II

III

IV

V

Project, inhoud en doelstellingen
Om een goed beeld te krijgen van het project waarover de vragen gesteld zullen worden, zal kort
aandacht worden besteed aan de inhoud, doelstellingen en andere kenmerken van het betreffende
project.
Initiatieven: participatie en uitsluiting
Vervolgens zal gekeken wie het initiatief heeft genomen, wie er wel en niet betrokken zijn bij het
samenwerkingsverband en waarom.
Verhoudingen: samenwerking en afvallers
Het derde blok heeft betrekking op samenwerking tussen de verschillende partners die participeren
in het gekozen project. Gelet zal worden op de verhoudingen tussen de partijen en welke belangen zij
vertegenwoordigen. Daarnaast wordt (indien van toepassing) ook aandacht besteed aan de vragen hoe
en waarom de bewoners betrokken zijn bij het betreffende project.
Problemen en positieve ervaringen van de samenwerking
Bij dit ‘topic’ komen kort de vragen aan de orde die betrekking hebben op ervaringen met eerdere
samenwerkingsverbanden, zowel de positieve als de negatieve kanten.
Effecten van het beleid op sociale cohesie (bedoeld en onbedoeld)
Dit laatste onderwerp is het belangrijkste onderdeel van het interview. Hierin zal gekeken worden in
hoeverre de samenwerkingsverbanden met betrekking tot het beleidsproces hebben geleid tot meer
sociale cohesie in de buurt. Hierbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen bedoelde en onbedoelde
effecten. De termen ‘buurtbinding’, ‘betrokkenheid’ en ‘participatie’ zullen bij dit item veelvuldig de revue
passeren.
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Tabel II.II Interviewvragen (versie Nieuw-Hoograven)
I

Project, inhoud en doelstellingen

1
a
b

Korte omschrijving van het project
Doelstellingen van het project
Indien ‘het bevorderen van de sociale cohesie’ wordt genoemd als doelstelling: wat bedoelt men hier
precies mee?
Tijdsbestek: betreft het een korte- of lange termijn project?
In welke fase bevindt het project zich nu?
•
Formatiefase
•
Verkenningsfase
•
Visie- en planfase
•
Uitvoeringsfase
Wat is het schaalniveau van het project?
•
Specifiek voor Nieuw-Hoograven/Utrecht-Zuid
•
Onderdeel van een stedelijk project, bijvoorbeeld De Utrechtse Opgave (DUO)?
•
Anders, bijvoorbeeld landelijk

c
2

3

II

Initiatieven: participatie en uitsluiting

4
a
b
c
5
a
b
c

Wie is of zijn er betrokken bij de samenwerking tijdens de formatiefase?
Wie is of zijn de initiatiefnemer(s) van het project?
Wie is of zijn er verder nog bij betrokken?
Wie is of zijn er juist niet betrokken?
Zijn er ook partijen buitengesloten van participatie?
Is er sprake van zogeheten ‘gated partnerships’ (bewuste uitsluiting)?
Wie heeft de breedte van het samenwerkingsverband bepaald?
Komt het voor dat een partij die wel als noodzakelijke partner wordt beschouwd, zelf geen interesse
toont?
Indien ja: hoe gaat of gaan de initiatiefnemer(s) om met deze partij?
Kenden de partijen elkaar al van eerdere samenwerkingsverbanden?
Welke buurtbewoners zijn er vooral geïnteresseerd in participatie in projecten en commissies?
Wat gebeurt er wanneer een plan niet alle bewoners ten goede komt, maar wanneer alleen de
belanghebbenden zijn vertegenwoordigd in het project?
Hoe worden (ogenschijnlijk) gedesillusioneerde of ongeïnteresseerde bewoners bij een project betrokken?
Te denken valt aan:
•
Bewoners waarvan de woning op termijn gesloopt gaat worden
•
Allochtonen
•
Jongeren
•
Ondernemers
•
Etcetera
Wordt er ook moeite gedaan om deze groepen erbij te betrekken?
Is participatie eigenlijk wel altijd gewenst?
Zijn er ook plannen die zonder medeweten, meedenken of meebeslissen van derden (kunnen) worden
uitgevoerd, bijvoorbeeld om op korte termijn iets te kunnen realiserern, zonder daarbij al teveel
vertraging op te lopen?
Hoe kijken beleidsmakers aan de bovenkant van het beleidsspectrum tegen participatie van bewoners
aan?

d
6
7
8
9
a

b
10
a

b
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III

Verhoudingen: samenwerking en afvallers

11
12
a
b

Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende partijen?
Zijn er afvallers
Tijdens welke fase is of zijn deze partij(en) afgehaakt?
Waarom is of zijn deze partij(en) afgehaakt?

13
14

Hebben de verschillende partijen ook individuele belangen?
Maken de afzonderlijke partijen hun individuele belang ondergeschikt aan het algemene belang dat met het
project is gediend?
Hoe beschouwt men de participerende bewoners in dit project:
• Als belanghebbenden
• Als deskundigen
• Anders
Waarom zijn of worden bewoners erbij gehaald? Vanwege:
• Vergroten van het draagvlak
• Vergroten van de betrokkenheid c.q. sociale cohesie
• Verhogen van de kwaliteit van het resultaat
• Verhogen van de capaciteit
• Andere redenen

15

16

IV

Problemen en positieve ervaringen van samenwerking

17
a
b
c
18

Wat zijn de ervaringen van eerdere samenwerkingsverbanden?
Wat zijn de positieve ervaringen?
Wat zijn de negatieve ervaringen?
Hoe worden deze ervaringen meegenomen bij latere samenwerkings-verbanden?
Welk effect heeft de inspraak- en participatieprocedure op het tempo waarin veranderingen zijn of kunnen
worden gerealiseerd?

V

Effecten van het beleid op de sociale cohesie (bedoeld en onbedoeld):

19

Heeft het programma of samenwerkingsverband daadwerkelijk bijgdragen aan een toename van de sociale
cohesie in Nieuw-Hoograven/Utrecht-Zuid?
Tussen welke groepen is de cohesie toegenomen?
Tussen welke groepen is de cohesie niet toegenomen?
Hoe of op welke manier is de cohesie toegenomen?
Is er ook sprake (geweest) van uitsluiting van bepaalde groepen?
Welke redenen zijn hiervoor aan te wijzen?
In hoeverre was dat bedoeld?
In hoeverre was dat onbedoeld?
Leidt participatie van bewoners tot meer betrokkenheid bij de buurt (buurtbinding) of leidt betrokkenheid bij
de buurt juist tot meer participatie van bewoners?
Is er wellicht sprake van een ‘vliegwieleffect’?
Heeft de participatie van bewoners tot meer participatie van andere buurtbewoners geleid?
Heeft de participatie van bewoners tot meer betrokkenheid van andere buurtbewoners geleid?
Heeft de betrokkenheid bij problemen in de buurt van sommige bewoners tot meer participatie van
andere buurtbewoners geleid?
Heeft de betrokkenheid bij problemen in de buurt van sommige bewoners tot meer betrokkenheid van
andere buurtbewoners geleid?

a
b
c
d
e
20
21
22
23
a
b
c
d
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Bijlage III Brief en enquête

Heidelberglaan 2, Utrecht

Faculteit Geowetenschappen

Postbus 80115, 3508 TC Utrecht

Departement Sociale Geografie en Planologie

Aan de bewoner(s) van dit adres

Faxnummer

(030) 253 20 37
Telefoon

(030) 253 13 92
Datum

E-mail

December 2006

e.vanmarissing@geo.uu.nl

Onderwerp

Blad

Onderzoek naar sociale cohesie en bewonersparticipatie

Blad 1 van 1

stadswijken
Beste bewoner van Hoograven,
Hebt u ook zo’n hekel aan zwerfvuil op straat? Luistert de gemeente volgens u eigenlijk wel genoeg
naar de bewoners? En met welke buurtbewoners hebt u wel of geen contact en waarom?
Om deze en andere vragen te beantwoorden wordt in uw wijk een onderzoek van de Universiteit
Utrecht gehouden over sociale cohesie en bewonersparticipatie. Met dit onderzoek willen wij
achterhalen of u behoefte hebt aan contact met andere bewoners of juist niet en in hoeverre u actief
bent in de buurt, bijvoorbeeld in een buurthuis of bij een sportvereniging. Wij zijn zowel geïnteresseerd
in de mening van actieve buurtbewoners als in die van bewoners die liever niets met de buurt te maken
hebben.
Uw mening over Hoograven is daarbij van groot belang! Daarom zullen drie deelnemende respondenten
worden beloond met een cadeaubon van ! 25,-. De vragenlijst wordt uiteraard volledig anoniem
verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Indien u dat wilt, kunt u na afronding van het onderzoek een
samenvatting van de uitkomsten ontvangen.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u uw medewerking aan dit onderzoek zou willen verlenen. Zou u
daarom de enquête in bijgevoegde antwoordenvelop terug willen sturen? U hoeft geen postzegel op de
enveloppe te plakken.
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met Erik van Marissing (! 030-2531392).
Met vriendelijke groet,

drs. E. van Marissing
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Enquête over sociale cohesie en bewonersparticipatie in Hoograven
U heeft deze enquête gekregen van een medewerker van de Universiteit Utrecht. Wij hopen dat de
hoofdbewoner van dit adres of de (eventuele) partner van de hoofdbewoner deze enquête invult. Deze
persoon moet ouder zijn dan 18 jaar. Het invullen zal zo’n 20 minuten in beslag nemen. Bij de meeste
vragen hoeft u alleen maar een antwoord aan te kruisen. Soms mag u één of meer vragen overslaan, maar
dat staat duidelijk in de vragenlijst aangegeven.
Op een afgesproken tijdstip zal dezelfde medewerker van de Universiteit Utrecht de enquête weer ophalen.
Indien u iets niet begrijpt in de enquête kunt u hulp vragen aan deze medewerker. U kunt ook bellen met
dhr. E. van Marissing van de Universiteit Utrecht: 030-2531392.
Het doel van deze volstrekt anonieme enquête is om uw mening te horen over de wijk Hoograven, over
de bewoners van deze wijk en over uw eventuele eigen inbreng om Hoograven te verbeteren. Uw mening
wordt verwerkt in een onderzoek van de Universiteit Utrecht over sociale cohesie en bewonersparticipatie.
Als u deelneemt aan de enquête maakt u kans op één van de drie VVV-Irischeques ter waarde van ! 25,-.
Noteert u dan wel a.u.b. hieronder uw adres.

Indien u kans wilt maken op één van de drie VVV-Irischeques kunt u hier uw gegevens noteren

!

Ja, ik wil kans maken op één van de drie VVV-Irischeques ter waarde van ! 25,-.
Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1

Allereerst enkele vragen over uw woning
1.

Sinds welk jaar woont u in uw huidige woning?
Sinds ……………………… (vul hier het jaartal in)

2.

In wat voor soort woning woont u? (één antwoord aankruisen s.v.p.)

!
!
!
!
!
3.

Bovenwoning
Benedenwoning
Anders, namelijk in een …………………………………………………………………… (vul hier in om wat voor soort woning het gaat)

Voor 1995
In 1995 of later
Dat weet ik niet

Waar woonde u voordat u in deze woning kwam wonen?

!
!
!
!
5.

Flatwoning

Is uw woning voor of na 1995 gebouwd?

!
!
!
4.

Eengezinswoning (rijtjeshuis, 2-onder-1-kap, vrijstaand)

Elders in Hoograven
Elders in de stad Utrecht
Elders in Nederland
In het buitenland

" Ga naar vraag 6

" Ga naar vraag 6
" Ga naar vraag 6

Sinds welk jaar woont u in Hoograven?
Sinds ……………………… (vul hier het jaartal in)

6.

Woont u in een huurwoning of een koopwoning?

!
!
7.

8.

Huurwoning
Koopwoning

" Ga naar vraag 9

Van wie huurt u deze woning?

!
!
!
!
!

Bo-Ex

" Ga naar vraag 8A

Mitros

" Ga naar vraag 8B

Portaal

" Ga naar vraag 8C

Particuliere verhuurder

" Ga naar vraag 9

A

Wist u dat Bo-Ex in Hoograven een complexbeheerder heeft, bij wie u terechtkunt met vragen en klachten?

B

C

Anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………………………………………………

!
!

Ja

" Ga naar vraag 9

Nee

" Ga naar vraag 9

!
!

Ja

" Ga naar vraag 9

Nee

" Ga naar vraag 9

!
!

Ja

" Ga naar vraag 9

Wist u dat Mitros in Hoograven een huismeester heeft, bij wie u terechtkunt met vragen en klachten?

Wist u dat Portaal in Hoograven een buurtbeheerder heeft, bij wie u terechtkunt met vragen en klachten?
Nee

De volgende vragen gaan over uw eventuele verhuisplannen
9.

A

B

Denkt u binnen 2 jaar te gaan verhuizen?

!
!
!
!

Nee, ik wil niet verhuizen

!
!
!
!
!

Elders in Hoograven

" Ga naar vraag 10

Misschien, dat weet ik nu nog niet
Ja, ik ben op zoek naar een andere woning
Ja, ik heb al een andere woning gevonden

Waar denkt u naartoe te verhuizen?
Elders in de stad Utrecht
Elders in Nederland (buiten de stad Utrecht)
In het buitenland
Dat weet ik nog niet
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C

Wat is voor u de belangrijkste reden om te gaan verhuizen? (vul op de stippellijntjes s.v.p. één reden in)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De nu volgende vragen gaan over uw tevredenheid over Hoograven
10.

11.

Kunt u een aangeven hoe tevreden u bent met de volgende zaken?

A

Uw huidige woning

B

Uw woonbuurt

C

De veiligheid in uw buurt

D

De sociale samenhang in uw buurt

Ontevreden

Niet tevreden, niet
ontevreden

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

Tevreden

Zeer
tevreden

!
!
!
!

!
!
!
!

Weet niet
/ Geen
mening

!
!
!
!

Vindt u dat Hoograven er in het algemeen de afgelopen 5 jaar op vooruit of op achteruit is gegaan?

!
!
!
!
12.

Zeer
ontevreden

Vooruit
Gelijk gebleven
Achteruit
Weet niet / Geen mening

Verwacht u dat Hoograven er in het algemeen de komende jaren op vooruit of achteruit zal gaan?

!
!
!
!

Vooruit
Zal gelijk blijven
Achteruit
Weet niet / Geen mening

Nu volgt er een aantal vragen over het gemeentebestuur van de stad Utrecht
13.

A

Wist u dat Hoograven een eigen wijkmanager heeft?

B

Wist u dat er in Hoograven een wijkbureau is gevestigd?

C

Wist u dat Hoograven een eigen wijkagent heeft?

D

Wist u dat Hoograven (Utrecht Zuid) een eigen wijkwethouder heeft?

!
!
!

Ja

Nee

!
!
!

!
!
!

Ja, dat is dhr./mevr. …………………………………………………………………………………………………………………… (vul hier zijn/haar naam in)
Ja, maar ik zou zijn/haar naam niet weten
Nee, dat wist ik niet

14. Kunt u voor elk van de volgende stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent?
Helemaal
mee
oneens
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Mee
oneens

Niet
eens,
niet
oneens

Mee
eens

Geen
mening

Het bestuur van de gemeente Utrecht doet veel om
problemen in de stad aan te pakken
De manier waarop de gemeente Utrecht beslissingen
neemt is ondoorzichtig
Ons belastinggeld wordt in Utrecht over het
algemeen goed besteed
Ik heb veel vertrouwen in het gemeentebestuur

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Het gemeentebestuur doet veel om mensen bij het
bestuur te betrekken
De politieke partijen in Utrecht zijn alleen maar
geïnteresseerd in mijn stem en niet in mijn mening
Raadsleden bekommeren zich niet om de mening
van buurtbewoners
Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op het
gemeentebestuur
De wijkwethouder levert een belangrijke bijdrage
aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt
Beslissingen van het gemeentebestuur hebben
weinig invloed op mijn dagelijkse leven
Het Utrechtse gemeentebestuur is de laatste jaren in
positieve zin veranderd

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Enquête Hoograven 2006 - Universiteit Utrecht, Departement Sociale Geografie en Planologie

216

Helemaal
mee
eens

3

Nu volgen er twee vragen over het beleid dat in uw buurt wordt gevoerd
15.

Kunt u voor elk van de volgende beleidsmaatregelen aangeven in hoeverre u hier tevreden of ontevreden over bent?
Zeer ontevreden

A
B
C
D
E
F
16.

De ingrepen om de kwaliteit van de woningen in
mijn buurt te verhogen
De projecten om de onderlinge sociale contacten in
mijn buurt te verbeteren
De maatregelen om werklozen in mijn buurt aan
een baan te helpen
De maatregelen om de mensen in mijn buurt een
opleiding te laten volgen
De ingrepen om straten, parken en pleinen te
verbeteren
De ingrepen om de veiligheid in de buurt te
verbeteren

Ontevreden

Neutraal

Tevreden

Zeer
tevreden

Weet
niet /
geen
mening

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kunt u voor elk van de volgende stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent?
Helemaal
mee
oneens
A
B
C
D

Ik vind het belangrijk om op de hoogte gehouden te
worden van plannen om de buurt te verbeteren
Ik ontvang voldoende informatie over de ingrepen
om de buurt te verbeteren
Ik heb voldoende mogelijkheden om mijn mening
over de buurt aan beleidsmakers kenbaar te maken
Ik heb voldoende mogelijkheden om mee te
beslissen over de buurt

Mee
oneens

Niet
eens,
niet
oneens

Mee
eens

Helemaal
mee
eens

Weet
niet /
geen
mening

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

De volgende vragen gaan over veranderingen in de afgelopen 5 jaar
17.

Vindt u dat de gemeente nu meer, ongeveer evenveel of minder moeite doet om problemen in de buurt aan te pakken dan een
jaar of 5 geleden? (denk bijvoorbeeld aan problemen als drugsoverlast, parkeerproblematiek of vandalisme)

!
!
!
!
!
18.

Meer
Ongeveer evenveel
Minder
Niet van toepassing, ik woon nog geen 5 jaar in deze buurt
Weet niet / geen mening

Vindt u dat de gemeente nu meer, ongeveer evenveel of minder moeite doet om bewoners bij het gemeentebestuur te betrekken
dan een jaar of 5 geleden?

!
!
!
!
19.

Meer
Ongeveer evenveel
Minder
Weet niet / geen mening

Vindt u dat de mogelijkheden om mee te beslissen over de ontwikkelingen in uw buurt de laatste jaren zijn verbeterd, ongeveer
gelijk zijn gebleven of zijn verslechterd?

!
!
!
!

Verbeterd
Ongeveer gelijk gebleven
Verslechterd
Weet niet / geen mening

De volgende vragen hebben betrekking op situaties die zich in en buiten uw buurt kunnen voordoen
20.

Kunt u voor elk van de volgende situaties aangeven hoe u hierop zou reageren? (s.v.p. één antwoord aankruisen)
A

Stel: het is na sluitingstijd en u heeft een pakje boter nodig omdat u iets wilt bakken, maar uw boter is op. Zou u bij één van
uw buren aanbellen en om een pakje boter vragen?

!
!
!

Ja
Nee
Misschien
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B

Stel: een bekende van u wil even boodschappen doen, maar zijn fietsband is lek. Hij vraagt of hij uw fiets even mag lenen.
Wat doet u?

!
!
!
!
!
C

Ik leen hem mijn fiets
Ik vraag hem of hij niet met de bus kan gaan
Ik stel voor hem even te brengen met de auto
Ik zeg hem dat hij het zelf maar moet oplossen
Ik doe iets anders, namelijk ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stel: u hebt uw buurvrouw van 80 al een tijdje niet meer gezien en u bemerkt dat haar brievenbus overvol begint te raken.
Wat doet u?

!
!
!
!
!
!
D

Niets, er zijn vast wel anderen die voor haar zorgen
Ik kijk het nog een paar dagen aan en dan ga ik wel aanbellen
Ik heb een sleutel dus ik ga zelf een kijkje nemen
Ik bel haar kinderen op en vraag of ze even langs kunnen gaan
Ik doe iets anders, namelijk ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stel: u loopt op het station en u ziet een onbeheerde tas staan. Wat doet u?

!
!
!
!
!
E

Niets, ze moet zelf maar zorgen dat ze op tijd haar post eruit haalt

Ik waarschuw iemand van de N.S.
Ik pak de tas en breng deze naar ‘gevonden voorwerpen’
Niets, ik loop gewoon door
Niets, want het is mijn tas niet
Ik doe iets anders, namelijk ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stel: uw buurman staat rood en kan even niet pinnen. Hij vraagt u of u hem wat geld kunt lenen, zodat hij die avond niet
zonder eten hoeft te zitten. Wat doet u?

!
!
!
!
F

Ik ken de buurman niet zo goed, dus ik geef hem niks
Ik vraag hem of hij het niet op een andere manier kan oplossen
Ik doe iets anders, namelijk ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stel: u ziet een onbekende de asbak van zijn auto op straat legen. Wat doet u?

!
!
!
!
!
G

Ik geef hem geld, zodat hij eten kan kopen

Niets, dat is mijn zaak niet
Niets, want ik durf een onbekende niet zo snel aan te spreken
Niets, want het interesseert mij niet als iemand dat doet
Ik stap er zelf op af en spreek hem aan op zijn gedrag, want dat vind ik asociaal
Ik doe iets anders, namelijk ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stel: u ziet een onbekende rommelen aan een fiets die in uw straat staat gestald. Het is niet uw fiets. Wat doet u?

!
!
!
!
!
!
!

Niets, dat is mijn zaak niet
Niets, want ik durf een onbekende niet zo snel aan te spreken
Niets, want het interesseert mij niet als iemand dat doet
Ik houd het scherp in de gaten en bel de politie als er iets gebeurt
Ik bel gelijk de politie
Ik ga er zelf op af en vraag wat hij aan het doen is
Ik doe iets anders, namelijk ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De nu volgende vragen gaan over uw sociale contacten
21.

A

B

C

Waar wonen de meeste van uw vrienden en goede kennissen?

!
!
!

In Hoograven

!
!

Ja

!
!

Ja

Buiten Hoograven
Ongeveer evenveel in als buiten Hoograven

Woont er familie van u in Hoograven?
Nee

Hebt u wel eens contact met uw buren?
Nee

" Ga naar vraag 22
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D

Op welke manier hebt u zoal contact met uw buren? (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)

!
!
!
!
!
!
!

We maken regelmatig een praatje
We gaan wel eens bij elkaar op de koffie
Ik geef de planten water als de buren op vakantie zijn
We spreken elkaar aan op elkaars gedrag
We helpen elkaar met klusjes
We lenen wel eens wat van elkaar
Iets anders, namelijk ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

De nu volgende vragen gaan over activiteiten die u in de buurt kunt ondernemen
22.

23.

24.

25.

Hebt u in de afgelopen 12 maanden wel eens een van de volgende activiteiten in uw buurt ondernomen?
Ja

Nee

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

A

Bezoeken van het Wijkbureau Zuid (bijvoorbeeld om informatie in te winnen over uw buurt)

B

Bezoeken van de welzijnsstichting Portes

C

Bezoeken van het park en/of de Kinderboerderij Rotsoord

D

Bijwonen van een vergadering van de wijkraad

E

Bijwonen van een vergadering van de raadscommissie voor de wijk

F

Bezoeken van het spreekuur van de wijkwethouder

G

Bezoeken van wijkfestiviteiten (Sinterklaasintocht, Koninginnedag, etc.)

H

Een wandeling door de wijk met mensen van de woningcorporatie en/of de gemeente (wijkschouw)

I

Bijwonen van een informatieavond (bijvoorbeeld over het Hart van Hoograven)

J

Contact opnemen met de complexbeheerder (Bo-Ex), huismeester (Mitros) of buurtbeheerder (Portaal)

K

Contact opnemen met de wijkagent of de wijkmanager (bijvoorbeeld om overlast te melden)

A
B

Kent u iemand in uw buurt die als vrijwilliger actief is bij bijvoorbeeld een buurtvereniging, huurderscommissie
of een vergelijkbare organisatie?
Kent u iemand in uw buurt die wel eens informatieavond over de buurt bezoekt?

C

Kent u iemand in uw buurt die wel eens het spreekuur van de wijkwethouder bezoekt?

D

Kent u iemand in uw buurt die als vrijwilliger actief is bij een sportvereniging of een school in de buurt?

E

Kent u iemand in uw buurt die als vrijwilliger actief is binnen een kerk, moskee of andere religieuze vereniging?

Ja

Nee

!

!

!
!
!
!

!
!
!
!

Kunt u aangeven of u in de afgelopen 2 jaar wel eens hebt deelgenomen aan de volgende activiteiten in uw buurt?
A

Het gezamenlijk verzorgen van plantenbakken in de straat

B

Het gezamenlijk vegen van een trappenhuis of portiek

C

Een buurtbarbecue of straatfeest

D

Een handtekeningenactie

Ja

Nee

Niet van toepassing

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

Kunt u aangeven hoe vaak u een bezoek brengt aan de volgende voorzieningen in uw buurt?
Nooit
A

Kerk, moskee of ander gebedshuis

B

Sportvereniging / sporthal

C

Café, restaurant of koffiehuis

!
!
!

Minder dan 1
keer per maand

1 tot 2 keer
per maand

!
!
!

!
!
!

3 tot 15 keer
per maand

Meer dan 15
keer per maand

!
!
!

!
!
!

De volgende vragen gaan over de lokale verkiezingen en goede doelen
26.

Hebt u bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen (voorjaar 2006) gestemd?

!
!
!
27.

Ja, maar ik weet niet meer op welke partij ik toen heb gestemd
Nee

Geeft u wel eens geld aan goede doelen (bijvoorbeeld de KWF Kankerbestrijding, Amnesty International of Jantje Beton)?

!
!
28.

Ja, namelijk op ………………………………………………………… (vul hier de naam van de partij in)

Nee
Ja

Hoe vaak koopt u het ‘Straatnieuws’ van een dakloze?

!
!
!

Nooit
Een paar keer per jaar
Elke maand
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De volgende vraag gaat over lidmaatschap van organisaties en verenigingen
Hieronder ziet u een overzicht van verschillende soorten verenigingen en organisaties:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Natuur- en milieuorganisatie (bijvoorbeeld Natuurmonumenten)
Vakbond, beroepsorganisatie (bijvoorbeeld FNV Bondgenoten)
Politieke partij (bijvoorbeeld Leefbaar Utrecht, PvdA)
Maatschappelijke of ideële organisatie (bijvoorbeeld Amnesty International)
Religieuze organisatie (bijvoorbeeld een kerk of moskeevereniging)
Gezondheidsorganisatie (bijvoorbeeld het Astmafonds of de Kankerbestrijding)
Belangenverenging (bijvoorbeeld de ANWB of de Consumentenbond)
Jeugdorganisatie
School- of onderwijsvereniging
Vrouwenorganisatie
Sportvereniging (bijvoorbeeld een voetbalclub)
Hobbyclub
Zang- of muziekvereniging
Anders, namelijk …………………………………………………………………………………………… (u kunt hier zelf een vereniging of organisatie invullen)

29.

A

B

Bent u lid van één of meer van bovengenoemde verenigingen? (u bent bijvoorbeeld lid wanneer u contributie betaalt)

!
!

Nee, ik ben geen lid van een vereniging

" Ga naar vraag 29C

Ja, ik ben lid van: ……………………………………………………………………….. (vul hier de cijfers in van bovengenoemde verenigingen)

Bent u actief als vrijwilliger bij één of meer van de organisaties waar u lid van bent? (u bent bijvoorbeeld actief door te
collecteren, door activiteiten te organiseren of door administratieve en bestuurlijke taken te verrichten)

C

D

!
!

Nee, ik ben niet actief als vrijwilliger

!
!

Nee

Ja, namelijk bij: ……………………………………………………………………….. (u kunt uit de cijfers kiezen die u bij 29a hebt ingevuld)

Bent u van plan om lid te worden van één of meer van bovengenoemde verenigingen?
Ja, namelijk van: ………………………………………………………………………. (vul hier de cijfers in van bovengenoemde verenigingen)

Welke van de door u ingevulde verenigingen is/zijn in Hoograven gevestigd?
In Hoograven is/zijn: ………………………………………………………………………. (vul hier de cijfers in van bovengenoemde verenigingen)

De volgende vragen gaan over lidmaatschap van buurtverenigingen en vergelijkbare organisaties
30.

A

Bent u lid van een buurtvereniging, huurdersvereniging, bewonerscommissie, Vereniging van Eigenaren (VvE) of van een
vergelijkbare organisatie? (u kunt lid zijn van meerdere verenigingen)

!
!
B

Ja, namelijk bij ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. (vul hier in om wat voor vereniging(en) het gaat)

" Ga naar vraag 30C

Bent u van plan binnenkort lid te worden van een buurtvereniging, huurdervereniging of bewonerscommissie?

!
!
C

Nee, ik ben geen lid

Nee

" Ga naar vraag 31

Ja, namelijk van …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. (vul hier in om wat voor vereniging(en) het gaat)

" Ga naar vraag 30D

Bent u behalve lid ook actief als vrijwilliger in een buurtvereniging, huurdersvereniging, bewonerscommissie, Vereniging van
Eigenaren of vergelijkbare organisatie?

!
!
D

Nee, ik ben niet actief
Ja, namelijk van …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. (vul hier in om wat voor vereniging(en) het gaat)

" Ga naar vraag 30E

Bent u behalve lid ook van plan om binnenkort actief te worden als vrijwilliger in een buurtvereniging, huurdersvereniging of
bewonerscommissie?

!
!

Nee

" Ga naar vraag 31

Ja, namelijk van …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… (vul hier in om wat voor soort vereniging(en) het gaat)

E

Wat is voor u de belangrijkste reden om actief te zijn of te worden bij een vereniging? (s.v.p. één antwoord aankruisen)

!
!
!
!

Meepraten over belangrijke plannen en projecten in de buurt
De buurt verbeteren
Nieuwe mensen in de buurt leren kennen
Iets anders, namelijk ……………………………………………………………………………………………………………………………… (vul hier de reden in)
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De nu volgende vragen gaan over de mensen in uw buurt
31.

Hebt u meer, evenveel of minder contact met mensen uit de buurt dan een jaar of vijf geleden?

!
!
!
!
!
32.

Meer
Evenveel
Minder
Niet van toepassing, ik woon nog geen vijf jaar in deze buurt
Weet niet

Kunt u voor elk van de volgende stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent?
Helemaal
mee
oneens

Mee
oneens

Niet eens,
niet oneens

Mee eens

Helemaal
mee eens

A

Dit is een gezellige buurt met veel saamhorigheid

!

!

!

!

!

B

De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks

!

!

!

!

!

C

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

F

Er zijn maar weinig mensen in de buurt die mij
kennen
Mensen in deze buurt hebben uiteenlopende waarden
en normen
De mensen gaan in deze buurt op een prettige
manier met elkaar om
De mensen in deze buurt zijn bereid elkaar te helpen

!

!

!

!

!

G

Op de mensen in deze buurt kun je vertrouwen

!

!

!

!

!

H

Ik vind het belangrijk dat de mensen in de buurt
weten wie ik ben
De mensen in deze buurt houden zich niet altijd aan
de wet
Ik vind het vervelend als mensen uit de buurt mij in
de gaten houden
De mensen in deze buurt kunnen niet zo goed met
elkaar opschieten

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Mee eens

Helemaal
mee eens

D
E

I
J
K

De nu volgende vragen gaan over het leven in de buurt
33.

Kunt u voor elk van de volgende stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent?
Helemaal
mee
oneens
A

Ik voel me wel eens onveilig in mijn buurt

B

Ik ben gehecht aan mijn buurt

C

Ik ben trots op de buurt waarin ik woon

D

Ik voel me thuis in mijn buurt

E

Ik voel me betrokken bij mijn buurt

F

Voor mijn sociale contacten heb ik de buurt niet nodig

G

Ik denk hetzelfde over mijn buurt als de buren

H

Ik voel me thuis bij de mensen in deze buurt

I

Ik vind dat deze buurt ver van het stadscentrum ligt

J

Ik voel me écht verbonden met mijn buurt

K

Als je in deze buurt woont heb je het goed getroffen

L

Ik heb geen zin om me voor mijn buurt in te zetten

M

Ik zou mijn vrienden afraden om in deze buurt te
gaan wonen
Ik blijf graag op de hoogte van wat er in de buurt
allemaal gebeurt

N

Mee
oneens

Niet eens,
niet oneens

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!

!

!

!

De volgende vragen gaan over lokale media (televisie, radio, kranten en internet) en landelijke dagbladen
34.

Kunt u aangeven hoe vaak u naar de lokale radiozender luistert en hoe vaak u naar de regionale tv-zenders kijkt?

A
B
C

Hoe vaak luistert u naar Regio TV Utrecht Radio (RTV
Utrecht)?
Hoe vaak kijkt u naar Stads TV Utrecht?
Hoe vaak kijkt u naar Regio TV Utrecht Televisie (RTV
Utrecht)?

(vrijwel)
dagelijks

Paar keer
per week

Paar keer
per maand

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
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35.

36.

Kunt u aangeven hoe vaak u de volgende websites bezoekt?

A

Hoe vaak bezoekt u www.utrecht.nl?

B

Hoe vaak bezoekt u www.rtvutrecht.nl?

(vrijwel)
dagelijks

Paar keer
per week

!
!

!
!

Paar keer
per maand

!
!

(vrijwel)
nooit

!
!

Ken ik
niet

!
!

Kunt u aangeven of u één of meerdere van de ondergenoemde bladen helemaal, gedeeltelijk of helemaal niet leest? Indien u het
blad niet kent of niet ontvangt (bijvoorbeeld omdat u een ‘nee/nee’-sticker op uw brievenbus heeft), dan kunt u dat aankruisen.
Helemaal
A

Ons Utrecht

B

Het Stadsblad

C

Stadsplan (bijvoorbeeld over het Hart van Hoograven)

D

Wijknieuws Zuid (uitgegeven door het wijkbureau)

E

G

Een informatiebulletin of huurdersblad (van Mitros, Bo-Ex of
Portaal)
Mitropoolkrant (voor de leden van Mitropool, de
koepelorganisatie van huurders van Mitros)
STOK Nieuwsbrief (Stedelijke Overleg Kommissie Bo-Ex)

H

Een ander lokaal blad, namelijk ………………………………………

F

37.

Gedeeltelijk

Nauwelijks

Ontvang
ik niet

Ken ik
niet

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

Leest u ook wel eens een landelijk dagblad (bijvoorbeeld De Telegraaf, De Volkskrant of het AD Utrecht)?

!
!

Ja, namelijk ……………………………………………………………………………………………………………………………… (u kunt meerdere namen invullen)
Nee

Tot slot nog enkele vragen over uzelf en over uw huishouden
38.

Wat is uw geslacht?

!
!
39.

Ik woon alleen

" Ga naar vraag 41

Alleenstaand met ………………… thuiswonend(e) kind(eren) (vul op de stippellijn a.u.b. het aantal kinderen in)
Echtpaar / samenwonend zonder thuiswonend(e) kind(eren)

" Ga naar vraag 41

Echtpaar / samenwonend met ………………… thuiswonend(e) kind(eren) (vul op de stippellijn a.u.b. het aantal in)
Anders, namelijk………………………………………………………………………………………………………………………………………

" Ga naar vraag 41

Indien u kinderen hebt die basisonderwijs volgen, waar gaan zij dan naar school? (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)

!
!
!
41.

Vrouw

Hoe is uw huishouden samengesteld?

!
!
!
!
!
40.

Man

In Hoograven
Elders in de stad Utrecht
Buiten de stad Utrecht

Kunt u aangeven in welk jaar u bent geboren, in welk jaar uw eventuele partner is geboren en in welk jaar uw eventuele jongste
en oudste thuiswonenende kind zijn geboren?

42.

A

Uzelf

19……………

B

Eventuele partner

19……………

C

Jongste kind

19…………… / 20……………

D

Oudste kind

19…………… / 20……………

!
!
!

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Wat is uw hoogst voltooide opleiding en die van uw eventuele partner?
Uzelf
Geen opleiding
Lagere school, basisschool
Lager Beroepsonderwijs (LBO, LTS)
Middelbaar Voortgezet Onderwijs (MAVO)
Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), MEAO
Hoger Voortgezet Onderwijs (HAVO, HBS. VWO, HTS, HEAO)
Hoger Beroepsonderwijs (HBO), Universiteit (WO)

!
!
!
!
!
!
!

Eventuele partner

!
!
!
!
!
!
!
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43.

Welke situatie is het meest op u en uw eventuele partner van toepassing?
Uzelf
Betaald werk, meer dan 20 uur per week
Betaald werk, minder dan 20 uur per week
Onbetaald werk in het huishouden
Onbetaald werk buiten het huishouden
Studerend / schoolgaand
Werkloos / werkzoekend
Arbeidsongeschikt
Gepensioneerd
Anders, namelijk ………………………………………………………………………………………

44.

Uzelf
Elders in de stad Utrecht
Buiten de stad Utrecht
Niet van toepassing

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!

Eventuele partner

!
!
!
!

Tot welke bevolkingsgroep rekent u zich? En uw eventuele partner?
Uzelf
Nederlandse

!
!
!
!
!
!

Turkse
Marokkaanse
Antilliaanse
Surinaamse
Anders
46.

Eventuele partner

Indien u en/of uw partner betaald of onbetaald werk verrichten, waar is dat dan?
In Hoograven

45.

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Eventuele partner

!
!
!
!
!
!

Kunt u aangeven in welk van de volgende inkomenscategorieën het netto inkomen van uw huishouden valt? Het netto inkomen is
het bedrag dat maandelijks op uw rekening wordt gestort. Indien uw huishouden meerdere inkomens heeft dient u deze bij elkaar
op te tellen.

!
!
!
!
!
!

Minder dan ! 1.100- per maand
! 1.100,- tot ! 1.600,- per maand
! 1.600,- tot ! 2.100,- per maand
! 2.100,- tot ! 2.600,- per maand
! 2.600,- tot ! 3.300,- per maand
Meer dan ! 3.300,- per maand

Dit was de laatste vraag van de vragenlijst. Hartelijk dank voor het invullen!
Het onderzoek en de vragenlijst
Indien u nog vragen of opmerkingen over deze enquête of over het onderzoek hebt, dan kunt u die hieronder noteren:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hoograven vroeger, nu en in de toekomst
Indien u nog opmerkingen over Hoograven hebt, dan kunt u die hieronder noteren:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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# -------------------------------------------------------------------------------------------------Wilt u nog een keer verder praten over Hoograven of wilt u een samenvatting van het onderzoek ontvangen?
Vindt u het leuk om een keer verder te praten over Hoograven? Of wilt u een samenvatting van het onderzoek ontvangen? Dat kan!
Hieronder kunt u uw gegevens noteren. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om u uit te nodigen voor een eventueel
gesprek over uw buurt en/of om u een samenvatting van het onderzoek te sturen.

!
!
!

Ja, ik wil wel een keer verder praten over Hoograven, maar ik hoef geen samenvatting van het onderzoek.
Ja, ik wil wel een keer verder praten over Hoograven en ik wil ook graag een samenvatting ontvangen van het onderzoek.
Nee, ik wil niet verder praten, maar ik wil wel graag een samenvatting ontvangen van het onderzoek.
Naam:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer overdag:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer ‘s avonds:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# --------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bijlage IV Statistische methoden en technieken

Regressiemodellen
In hoofdstuk 6 en 7 is een aantal statistische modellen opgesteld, waarmee we hebben onderzocht
in hoeverre sociale cohesie en bewonersparticipatie worden verklaard door allerlei kernmerken
van de respondent en van het huishouden waarvan hij of zij deel uitmaakt. Alle significante
variabelen in deze zogeheten regressiemodellen leveren in meer of mindere mate een bijdrage
aan de uitkomsten, zoals de leeftijd van de respondent of het bezoeken van het wijkbureau.
De modellen zijn gebaseerd op binaire logistische regressie. Dat houdt in dat gekeken wordt
naar de invloed van meerdere onafhankelijke variabelen op een kansverhouding (bijvoorbeeld
de kans om wel te participeren versus de kans om niet te participeren). Een uitzondering wordt
gevormd door tabel 7.5. Omdat de afhankelijke variabele in deze tabel was gebaseerd op een
vraag waarop niet met ‘ja’ of ‘nee’ kon worden geantwoord, maar er drie antwoordcategorieën
waren, is daarbij gebruik gemaakt van multinominale regressie. De B-waarde van elk onderzocht
kenmerk geeft aan in hoeverre één van de drie antwoorden wordt beïnvloed ten opzichte van de
andere twee antwoordmogelijkheden. Wanneer de onafhankelijke variabele in beide modellen
niet significant is, maar door SPSS wel in de modellen wordt opgenomen, betekent dit dat ze
significant van elkaar verschillen, maar niet ten opzichte van de referentiecategorie. In tabel 7.5
betekent dit bijvoorbeeld dat bewoners die wel eens op eigen initiatief in de buurt participeren
(bijvoorbeeld door het spreekuur van de wijkwethouder te bezoeken of contact op te nemen
met een medewerker van een woningcorporatie; zie tabel 6.1) niet zozeer eerder ingrijpen
wanneer zij een onbekende aan een fiets zien rommelen dan bewoners die niet op eigen initiatief
participeren, maar dat, als zij dan toch besluiten om in te grijpen, eerder de hulp van iemand
anders inschakelen, terwijl ze minder geneigd zijn om zelf op de onbekende af te stappen.
Stepwise-methode versus Enter-methode
Bij de analyses is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de Enter-methode. Dit houdt in dat alle
variabelen tegelijk in het model worden ingevoerd en dat zowel significante als niet-significante
variabelen in de uitvoer worden weergegeven. Met deze methode is het mogelijk om het model
als het ware ‘op te bouwen’ uit een aantal tussenstappen. Op die manier kan worden bekeken
of sommige variabelen sowieso niet-significant zijn, of dat hun significantie wegvalt, wanneer
andere variabelen aan het model worden toegevoegd. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk om eerst
een basismodel op te stellen met persoons- en/of huishoudenskenmerken en in een volgende stap
andere blokken met variabelen toe te voegen, zoals kenmerken over sociale cohesie of participatie.
In paragraaf 6.4.1 concludeerden we bijvoorbeeld dat woonduur en huishoudenssamenstelling
een significante invloed hebben op bewonersparticipatie, maar dat dit effect wegvalt wanneer
ook wordt gekeken of de bewoner iemand kent die actief is bij een kerk of moskee.
Bij drie analyses (tabel 6.6, 6.7 en 6.8) was het niet mogelijk om de Enter-methode te
gebruiken. In plaats daarvan is de Stepwise-methode gebruikt. Bij deze methode worden de
onafhankelijke variabelen één voor één aan het model toegevoegd en niet allemaal tegelijk, zoals
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bij de Enter-methode. De reden hiervoor is dat een Enter-methode niet mogelijk is, wanneer er
teveel lege cellen zijn. Dit is veelal het geval wanneer slechts een klein percentage respondenten
bevestigend heeft geantwoord op een vraag, bijvoorbeeld de vraag of zij participeren op
uitnodiging van de professionals (zie tabel 6.6). In dat geval kan ervoor worden gekozen om
SPSS alleen de significante variabelen in het eindmodel op te laten opnemen.
Wald-scores, B-waarden en significantieniveaus
In de logistische regressiemodellen zijn drie kolommen opgenomen: ‘B’, ‘Wald’ en ‘Sig.’ Het gaat
respectievelijk om de B-waarde, de Waldscore en het significantieniveau. De B-waarde geeft aan
wat de richting van het verband is. Een positieve waarde betekent dat een variabele een positief
effect heeft op de kansverhouding, bijvoorbeeld dat de kans op het hebben van vrienden in de
buurt toeneemt naarmate men langer in de buurt woont (zie tabel 7.1). Een negatieve waarde
betekent uiteraard dat de betreffende variabele juist een negatief effect heeft. In diezelfde tabel
7.1 is dat bijvoorbeeld het hebben van betaald werk. De Waldscore geeft het relatieve belang van
elk van de significante variabelen voor de uitkomst van het model. Zo blijkt woonduur een zeer
sterke invloed te hebben op het hebben van vrienden in de buurt, terwijl het kennen van de
wijkwethouder veel minder belangrijk is (zie opnieuw tabel 7.1). Tenslotte wordt in de kolom
‘Sig.’ met sterretjes aangegeven wat de betrouwbaarheid van de gevonden verbanden is, ofwel
met welke zekerheid we kunnen aannemen dat wat we beweren waar is. Wanneer er helemaal
geen sterretje achter de variabele staat, betekent dit dat er geen significant verband is tussen
deze variabele en de onafhankelijke variabele. De met één of meer sterretjes gemerkte variabelen
hangen significant samen met de afhankelijke variabele die is onderzocht. Dit aantal varieert van
één tot drie sterretjes, waarbij geldt: hoe meer sterretjes, hoe groter de betrouwbaarheid van de
uitspraken die we doen.
Overwegingen bij de enquêtevragen en interpretatie van de antwoorden
In de enquête is niet vermeld wat wij precies onder de buurtgrenzen verstaan. Dit is aan de
respondenten zelf overgelaten, temeer omdat de wijken fysiek gezien alle drie redelijk
afgeschermd liggen van de aangrenzende wijken en er weinig onduidelijkheid over kan bestaan.
Een uitzondering vormt het noordelijke deel van Nieuw-Hoograven, dat aan Tolsteeg grenst.
Een enkeling meende zelfs dat hij in Tolsteeg woonde en niet in Hoograven. Met ‘in de
buurt’ (zie bijvoorbeeld de enquêtevragen 21 en 23 in Bijlage III) bedoelen we dus vooral in de
nabijheid. Met het oog op sociale cohesie en participatie is het immers belangrijker om te weten
hoe bewoners hun directe woonomgeving beleven dan dat we precies weten wat ze wel en niet in
de buurt doen. Om diezelfde reden hebben we in de vragenlijst ook de invulling van het begrip
‘buren’ overgelaten aan de respondent. Uit de opmerkingen die respondenten bij hun antwoord
noteerden blijkt dat zij het begrip behoorlijk letterlijk nemen en alleen de naaste buren als buren
beschouwen.
In de vragenlijst is de bewoners een aantal situaties voorgelegd (zie Bijlage III, vraag 20).
De antwoorden op deze vraag komen terug in de tabellen 7.2 t/m 7.5. In tabel 7.2 geven we aan
of de respondent wel of niet zegt te reageren en zo ja, of hij of zij dat dan zelf doet of dat
de hulp van een ander wordt ingeschakeld (bijvoorbeeld een buurman of de buurtbeheerder).
De drie categorieën die we in hoofdstuk 7 hanteren zijn gecreëerd door de oorspronkelijke
antwoordmogelijkheden te hercoderen. Dit hebben we gedaan omdat de oorspronkelijke
antwoordmogelijkheden nogal uiteenliepen. Bewoners kunnen immers zeer verschillend
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reageren op elke situatie die we hen voorlegden en in sommige situaties heeft de respondent ook
meer mogelijkheden om erop te reageren dan in andere (zie Bijlage III, vraag 20). Een tweede
voordeel van deze manier van vragen is dat we, naast de drie categorieën die in de statistische
analyses zijn gebruikt, ook inzicht hebben in de onderlinge verdeling van die drie categorieën.
Zo bestaat de categorie bewoners die niets doen, wanneer zij een onbekende een asbak op straat
zien legen, voor een deel uit onverschillige respondenten en voor een deel uit bewoners die bang
zijn voor agressieve reacties (zie Bijlage III, vraag 20f ). Met deze situatieschetsen zijn we meer
te weten te gekomen over de sociale situatie in de drie onderzoekswijken dan alleen het oordeel
van bewoners, zoals Bolt & Torrance (2005) dat bijvoorbeeld hebben gemeten. In hun enquête
vroegen zij de respondenten of zij een situatie goed- of afkeurden, bijvoorbeeld: ‘Uw kinderen
spelen met andere kinderen in de buurt. Een oudere buurman ergert zich aan het lawaai en
geeft een van de kinderen een klap, omdat ze niet op tijd hun mond houden. Hoe erg vindt u
dat?’. Door ook te vragen naar de manier waarop de respondent in een bepaalde situatie zegt te
reageren kunnen we niet alleen uitspraken doen over sociale controle, maar ook over het handelen
dat daaruit voortkomt (correctie van afwijkend gedrag en solidariteit middels hulp aan anderen).
Hoewel we aanvankelijk rekening hielden met een sterke mate van sociale wenselijkheid bij deze
antwoorden, bleek dit in de praktijk mee te vallen: veel respondenten gaven aan dat ze hun buren
nooit zouden helpen of kruisten aan dat zij bang waren voor onbekenden die ongewenst gedrag
vertoonden.
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