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Voorwoord

Voor de recentelijk verschenen Verkenning sociale infrastructuur is door het Sociaal en
Cultureel Planbureau een bijdrage geschreven waarin recente ontwikkelingen in de
sfeer van primaire leefverbanden, in het wonen en het buurtleven, in arbeid en onderwijs, en in de maatschappelijke en politieke participatie in kaart werden gebracht.
Tevens werd ingegaan op de positie van kwetsbare groepen binnen de huidige Nederlandse samenleving.
Zekere banden biedt een verbreding én toespitsing van de eerdere bijdrage. Uitvoeriger
dan in de Verkenning mogelijk was, wordt ingegaan op een aantal verschuivingen die
zich de afgelopen decennia hebben gemanifesteerd. Deze keer echter, geschiedt dit
uitdrukkelijk vanuit de centrale thematiek van sociale cohesie en integratie, waarbij
met name aandacht wordt geschonken aan de relatie met veiligheid en veiligheidsbeleving. De ontwikkelingen worden geanalyseerd op zowel het niveau van de Nederlandse samenleving als op het niveau van de directe leefomgeving van mensen en de
wijk. Daarnaast worden enkele ontwikkelingen gedocumenteerd die zich hebben voorgedaan op het maatschappelijke middenveld tussen burgers en staat en in de relatie
die deze burgers onderhouden met politieke instituties.
Een conclusie van het rapport is dat er geen uitholling van de sociale cohesie over de
hele linie heeft plaatsgevonden. Wel lijkt er sprake van een wisseling van de wacht:
oude vormen van cohesie worden steeds meer vervangen door nieuwe. Een vergelijking
tussen Nederlandse wijken leert dat sociale cohesie qua vormgeving en effecten
varieert naar lokale context. Kinderopvang, onderwijs, informele zorg en vrijetijdsbesteding worden beschreven als voorzieningen met belangrijke functies binnen de
sociale infrastructuur die mensen in staat stellen maatschappelijk volwaardig te
functioneren.
Ook veiligheid en veiligheidsbeleving blijken te variëren naar lokale context. Tussen
buurten komen grote verschillen in zowel slachtofferrisico als onveiligheidsbeleving
naar voren. Het criminaliteitsniveau heeft te maken met ‘gelegenheid-maakt-de-dief ’aspecten (zoals gebrekkig onderhoud, ligging in de uitgaanscentra), maar ook met
sociale kenmerken. Een belangrijke constatering is dat kenmerken die gerelateerd zijn
aan ongunstige voorwaarden van sociale cohesie, tevens een ongunstige omgeving
opleveren vanuit het perspectief van veiligheid. Het effect van buurtkenmerken is
ingeschat vergeleken met dat van individuele kenmerken. Het blijkt dat een sterke
sociale cohesie tussen buurtgenoten de kans slachtoffer te worden van uiteenlopende
vormen van criminaliteit beduidend verkleint. Ongeacht de individuele kenmerken
van personen en ongeacht sociaal-structurele kenmerken van een buurt. Een sterke
sociale cohesie in een buurt is tevens direct verbonden met minder onveiligheidsgevoelens bij de bewoners.
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Theoretische uitgangspunten, conceptualisering en
doelstellingen

Joep de Hart

1.1

Achtergrond van het rapport

In 2000 werden door het kabinet vijf verkenningen geïnitieerd, gericht op de volgende
terreinen: onderwijs en onderzoek, zorg, economische structuur, belasting- en premieheffing, en sociale infrastructuur. De verkenningen beogen een empirische analyse
van maatschappelijke ontwikkelingen op de betreffende terreinen te geven, alsmede
een analyse van het bestaande beleid en de formulering van de opties en keuzes die
voor het beleid openstaan. Het onderhavige rapport vloeit voort uit een van de verkenningen, namelijk de Verkenning sociale infrastructuur, en presenteert de empirische analyses die in deze verkenning het uitgangspunt vormden van de beleidsevaluaties. Eerder
werden enkele onderdelen ervan opgenomen als Bijlage 1 bij de genoemde Verkenning (bzk 2000). Systematischer en uitgebreider dan in de Verkenning mogelijk was,
gaat het in op ontwikkelingen van sociale cohesie en veiligheid en op de relatie tussen
aspecten van sociale cohesie en veiligheid.
Dat in deze studie het accent ten volle is gelegd op de thema’s sociale cohesie en
veiligheid, heeft te maken met de inbedding in het grotere geheel van de Verkenningen. Aan sommige onderwerpen is naar verhouding weinig aandacht besteed,
omdat deze al centraal stonden in andere verkenningen. Voorbeelden zijn onderwijs
en arbeid, die in een moderne samenleving als de Nederlandse cruciale instituties en
activiteitenterreinen vertegenwoordigen in het kader van de maatschappelijke integratie
en participatie. Wie weinig opleiding heeft genoten of langdurig buiten het arbeidsproces valt, stuit op tal van barrières wat betreft een volwaardige deelname aan de
samenleving. Onderwijs en arbeid keren, net als bijvoorbeeld de informele zorg, wel
terug op verschillende plaatsen in dit rapport, maar hebben om de genoemde reden
een minder prominente positie gekregen dan hen vanuit het oogpunt van hun maatschappelijke belang toekomt.
Leefbaarheid, sociale cohesie en veiligheid vormen sleutelbegrippen in dit rapport. In
de nu volgende paragrafen worden de begrippen eerst ingeleid en wordt uitsluitsel
gegeven over de wijze waarop zij in dit rapport zijn geoperationaliseerd (§ 1.2 t/m § 1.4).
In § 1.3 wordt tevens op de relatie tussen sociale cohesie en veiligheid, waarna in
paragraaf 1.5 de hoofddoelstellingen van deze studie worden geformuleerd. Gestart
wordt met een korte geschiedenis van het begrip sociale cohesie en het scheppen van
enige conceptuele duidelijkheid.
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1.2

Conceptualisering en operationalisering van sociale cohesie

1.2.1 Inleiding: sociale cohesie
Het begrip sociale cohesie heeft zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste categorieën aan de hand waarvan de maatschappelijke ontwikkelingen worden beoordeeld.
Ideeën over sociale cohesie spelen een belangrijke rol in publieke debatten over het
wel en wee van de vaderlandse samenleving en in de sociaal wetenschappelijke literatuur. En om met Louis Paul Boon te spreken: ‘Een idee is als een soort gas: ze hangt
in de lucht en elkeen snuift er wat van op’ (Boon 1967). Sociale cohesie is als invalshoek prominent aanwezig in de debatten die op de opiniepagina’s van de kranten
worden gevoerd, in beleidsnota’s, in wetenschappelijke publicaties. ‘Communicatie’,
‘netwerken’ en ‘teambuilding’ zijn drie toverwoorden uit het moderne arbeidsjargon.
In de kersttoespraken van de koningin wordt met grote regelmaat aandacht geschonken aan sociale verbondenheid, aan vertrouwen van de burgers onderling en aan
instituties als kenmerk van een kwalitatief hoogstaande samenleving. In de troonredes,
waarin de achtereenvolgende regeringen hun uitgangspunten en doelstellingen van
beleid kenbaar maken, valt sinds de jaren zeventig (toen inspraak en democratisering
daar een belangrijke plaats innamen) eveneens een hernieuwde accentuering van
sociale cohesie te lezen. Daarbij wordt een belangrijke plaats voor initiatieven van de
burgers zelf ingeruimd ter versterking van ‘(...) het weefsel van de samenleving, van
gezin tot wijk, van eigen vereniging tot rijkgeschakeerde media, waarmee men zich
verwant kan weten, waar men zich thuis voelt’, zoals het heette in 1983 (scp 1998:
147). De hernieuwde belangstelling voor sociale cohesie komt verder onder andere
naar voren in de vorm van een door de overheid gefinancierd breed opgezet, multidisciplinair nwo-onderzoeksprogramma rondom het thema.
Hoe ontstaat maatschappelijke orde en samenhang? En in het verlengde daarvan:
wat zijn de effecten van de door mensen gezamenlijk geschapen sociale orde voor
hun onderlinge verhoudingen en voor de bevrediging van hun behoeften? Dat zijn
misschien wel de oervragen van de sociologie. Het zijn in elk geval vragen die de
klassieken van het vakgebied intensief bezighielden. Daarmee verbonden zijn andere
fundamentele vragen. Zoals: hoe verdraagt sociale orde en sociale cohesie zich met
culturele pluriformiteit en groepsidentiteit, met het verlangen naar individuele vrijheid van de leden van een samenleving, met de verdeling van schaarse goederen en
ongelijke kansen voor groepen binnen de samenleving?1
Aan het eind van de negentiende eeuw krijgt het begrip sociale cohesie zijn eerste
sociologische formulering. Dit gebeurde in de werken van de grondleggers van de
moderne sociologie die zich in de tweede helft van de negentiende eeuw zorgen
maakten over de ontwrichtende gevolgen van de snelle maatschappelijke dynamiek
en de industriële revolutie. Deze probleemoriëntatie kleeft ook aan de recente belangstelling voor sociale cohesie en sociale integratie. Niet zelden krijgen deze een ideologische lading waarin nostalgie, de idealisering van andere leefsituaties en cultuurpessimisme om voorrang strijden. Menige hedendaagse interpretatie en analyse van
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sociale cohesie en integratie lijkt geïnspireerd door de probleemwijken binnen de
grote steden en kiest zijn uitgangspunt in groepen die maatschappelijk op een zijspoor dreigen te raken of groepen die de sociale orde verstoren. In de algemenere
beschrijvingen wordt daarnaast een prominente rol toebedeeld aan consumentistisch
ingestelde burgers die nog slechts geïnteresseerd zijn in het aanwenden van maatschappelijke voorzieningen ten bate van het eigen voordeel en voorbijgaan aan elke
vorm van maatschappelijke solidariteit.
Aldus komt het accent op de minder fundamentele, maar wel prangende vraag te
liggen welke factoren van invloed zijn op de kansen en beperkingen van individuen
en groepen om volwaardig deel te nemen aan de bestaande samenleving. Het gaat
dan eerder om vormen van sociale uitsluiting dan om sociale cohesie en de vraag wat
de samenleving bijeenhoudt (Blokland 2000). Hoewel er sinds de dagen van de grondleggers in de sociale wetenschappen naar gestreefd is de begrippen te ontdoen van
morele en ideologische connotaties, zijn ze in de maatschappelijke discussies sterk
normatief bepaald gebleven. Telkens worden ze geassocieerd met positieve eigenschappen zoals belangeloze inzet voor anderen, empathie, altruïstische normen,
saamhorigheidsgevoelens.
De effecten van sociale cohesie zijn echter ambigue. Meer sociale cohesie betekent
niet altijd dat een samenleving in zijn totaliteit beter af is. Groepsolidariteit kan
negatieve effecten hebben op het gemeenschappelijk welzijn. Hoe de effecten van
sociale cohesie beoordeeld moeten worden, is onder andere een kwestie van schaalniveau. Individuele sociale vaardigheden kunnen uitsluitend ten eigen bate worden
aangewend. Gunstige effecten op groepsniveau kunnen gepaard gaan met negatieve
effecten op individueel niveau, voor andere groepen of voor de samenleving als geheel
(vgl. Schnabel 2000: 24). Er kan sprake zijn van een dermate sterke groepsdruk en
sociale controle dat deze door de individuen als onvrijheid en een gebrek aan individuele keuzemogelijkheden worden ervaren. Sociale cohesie kan de solidariteit met
anderen in hoge mate selectief maken. Hoe groter de interne cohesie en integratie
van een groep, des te strikter haar grenzen worden gemarkeerd en bewaakt. Een
hoge mate van vertrouwen tussen de groepsleden onderling gaat veelal gepaard met
wantrouwen ten aanzien van buitenstaanders. Een sterke interne sociale cohesie is
vaak verbonden met het denken in termen van geestverwanten en buitenstaanders,
met vijandbeelden over andere groepen. Sociale cohesie kan de vorm krijgen van een
sterke interne gerichtheid van groepen, gepaard met een drang tot het zich afsluiten
van de samenleving in bredere zin en het hanteren van groepsnormen die op gespannen
voet staan met wat in de omringende samenleving als juist wordt beschouwd. Zoals
in het geval van sekten, drugcartels, terroristische organisaties, jeugdbendes, groepen met een vergaande sociale controle die als onvrijheid wordt ervaren of nepotistische relatievormen. Sociale cohesie kan ongunstige externe effecten hebben en sterke
banden tussen mensen kunnen vanuit het perspectief van de samenleving disfunctioneel zijn. Ze kunnen bepaalde groepen bijvoorbeeld afsnijden van informatiestromen
of de verbreiding van technologische innovaties belemmeren. Naarmate netwerken
dichter worden (met meer interne sociale cohesie), verliezen ze aan openheid.
Theoretische uitgangspunten, conceptualisering en doelstellingen
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1.2.2 Sociale cohesie in heden en verleden
In het moderne, geïndividualiseerde, ontzuilde en multi-etnische Nederland bestaat
een grote verscheidenheid aan opvattingen, gedragingen en levensstijlen.
Traditionele biografische overgangen (zoals de start van een beroepsloopbaan,
trouwen en de stichting van een gezin) zijn niet langer vanzelfsprekend en volgen
niet langer een vaste chronologie. De sociale relatiepatronen verbonden met het
gezinsleven, de school, de buurt, de kerk, het beroepsleven of de nationale identiteit,
hebben een veelvormige betekenis gekregen. Daarmee krijgt de oude sociologische
vraag naar hoe maatschappelijke orde en sociale cohesie mogelijk zijn een nieuwe
actualiteit. In de publieke discussie over sociale cohesie is de invulling van het begrip
doorgaans gebaseerd op een crisisperceptie (Uyterlinde 1999: 35). Sociale cohesie
verwijst dan naar een problematische ontwikkeling of situatie, naar de desintegratie
van gemeenschappen, naar sociale uitsluiting en een afname van onderlinge solidariteitsbanden.
Aansluitend bij de conceptuele analyse die Schuyt (2001) heeft gegeven van sociale
cohesie kunnen enkele centrale probleemvelden (of bedreigingen) in relatie tot sociale
cohesie worden gesignaleerd. In de eerste plaats en op het niveau van het grotere
sociale en politieke systeem vormt discriminatie, sociale uitsluiting of sociaal-economische achterstand een bedreiging voor de coherentie of integratie daarvan. Op het
mesoniveau valt er een verschuiving waar te nemen van de oude organisatievormen
naar nieuwe. De periode van de verzuiling (ca. 1850-1950) is in ons land van groot
belang geweest voor de ontwikkeling van het maatschappelijke middenveld tussen
burger, markt en overheid. De vakverenigingen, omroepen, de grote politieke partijen
en een groot aantal sport- en vrijetijdsorganisaties zijn alle de nazaten van die tijd.
Deze traditionele pijlers van de vaderlandse civil society staan onder druk. Succesvolle
organisaties zijn doorgaans one-issuebewegingen, sterk geprofessionaliseerd en met
een goed gevoel voor publiciteit. Ze kennen geen of sporadische face-to-facecontacten
tussen hun leden, ze tellen geen of weinig actieve, maar veel nominale leden en donateurs. Vaak hebben ze geen sterke democratische grondslag en opereren ze vanaf de
zijlijnen van de politieke arena.
Op individueel niveau ten slotte wordt wel verondersteld dat de oriëntatie op het
bonum commune en de solidariteit met andere groepen onder invloed van individualiseringstendensen aan het afnemen is. Volgens Schuyt worden verzekeringssystemen
‘steeds meer beoordeeld naar individuele maatstaven, niet naar de groepssolidariteit,
waaruit ze eens ontstonden’ en ‘is de identificatie met grote systemen vluchtig aan
het worden.’ (Schuyt 2001: 62). Sociale en politieke systemen worden niet langer op
basis van levensbeschouwelijke binding of maatschappelijk idealisme gewaardeerd,
maar vanuit het criterium of ze voordelen opleveren voor het individu. Als een indicator noemt Schuyt de afnemende animo om bij verkiezingen zijn stem te laten horen.
De zorg over de dreigende teloorgang van sociale cohesie kent een traditie die even
lang is als de ontstaansgeschiedenis van het begrip. Zij beleeft telkens een opleving
in perioden waarin binnen de samenleving wordt gezocht naar een nieuwe balans
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tussen ontwikkelingen binnen de cultuur en de structuur, die gepaard gaat met een
herschikking van het weefsel van sociale relatiepatronen. Het paradijs wordt daarbij
onveranderlijk in het verleden geprojecteerd.
De idee dat de sociale banden tussen mensen verslappen, dat mensen zich dan wel
in toenemende mate in steeds ruimere en heterogenere sociale verbanden weten
opgenomen en daarin participeren, maar dat hun relatie met deze zwakker is en meer
gemotiveerd wordt door eigenbelang, dat die relatie zakelijker en instrumenteler is en
minder affectief geladen, werd ruim honderd jaar geleden al verwoord door auteurs
als De Tocqueville, Tönnies, Simmel en Durkheim. Ze is sindsdien steeds opnieuw te
berde gebracht, zij het in veranderende maatschappelijke contexten. Ideaaltypische
concepten als Gemeinschaft en Gesellschaft (Tönnies), of solidarité mécanique en solidarité
organique (Durkheim) zijn in onbruik geraakt. Stelden de grondleggers van de sociale
wetenschappen hun diagnoses ten tijde van de overgang naar de moderne industriële
samenleving, vandaag de dag – en na de overgang van de industriële naar de postindustriële samenleving – wordt onder andere gerefereerd aan ontwikkelingen als
globalisering, privatisering, de herstructurering van de verzorgingsstaat en de
opkomst van de informatietechnologie.
De wetenschappelijke discussie over sociale cohesie wordt momenteel vooral gevoed
vanuit twee theoretische stromingen. De eerste is de rationele keuzetheorie die vertrekt vanuit utilitaristische motieven voor het aangaan en onderhouden van sociale
relaties. De tweede is het communitarisme dat in normen, waarden en emoties de
basis voor gemeenschapsvorming en -behoud ziet.2 Volgens de vertegenwoordigers
van de rationele keuzetheorie stemmen mensen hun gedrag op elkaar af of sluiten ze
zich aan bij een groep omdat ze zo met de minste kosten hun eigen belang kunnen
nastreven. Geheel anders wordt er geredeneerd door auteurs in de communitaristische
stroming. Zij benadrukken de morele dimensie van menselijk gedrag: mensen hebben
het gevoel met anderen bepaalde morele waarden te delen en daarmee deel uit te
maken van een collectieve identiteit, ze ervaren hun relatie met de gemeenschap niet
als vrijblijvend, maar als normatief. Ze worden niet gedreven door louter rationele
kosten-batencalculaties, maar door emotionele beweegredenen en geïnternaliseerde
waarden. Het communitarisme is een stroming die niet beperkt blijft tot het wetenschappelijke discours, maar welbewust het publieke debat zoekt en actief is bij het
vinden van praktische oplossingen voor de vermeende erosie van solidariteit,
gemeenschapszin en gevoel van verantwoordelijkheid van mensen voor hun sociale
omgeving. Daarbij wordt vooral opgeroepen tot een herwaardering van de groepen
waarvan mensen deel uitmaken en revitalisering van de civil society.
Daarmee zijn twee factoren die volgens de klassieke sociologen de samenleving
bijeenhouden en die in hun analyses steeds samen een rol speelden, als uitgangspunten
in twee gescheiden theoretische stromingen terechtgekomen. In de eerste plaats de
neiging om relaties met anderen aan te gaan vanuit een weloverwogen keuze en met
de verwachting dat aldus bepaalde doelen met de minste kosten vallen te bereiken,
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een geneigdheid die bij Tönnies (1912) aangeduid wordt als de Kürwille en die hij als
typerend zag voor verbanden die tot het domein van de Gesellschaft behoren. In de
tweede plaats de veronderstelling dat mensen in diepste wezen sociale wezens zijn
die niet zonder affectief gekleurde bindingen met anderen kunnen, en gedreven worden door gevoelens van saamhorigheid en onderlinge solidariteit: de Wesenwille die
volgens Tönnies karakteristiek is voor vormen van Gemeinschaft.
Dikwijls wordt de verhouding tussen beide drijvende principes van sociale cohesie als
een opeenvolging in de tijd gepresenteerd, waarbij Gemeinschaft steeds meer vervangen
wordt door Gesellschaft. Ook wordt de modernisering van de samenleving nogal eens
gelijkgesteld met het verdwijnen van sociale bindingen tout court. Geen van de twee
opvattingen is te vinden in de analyses van de genoemde klassieke auteurs. De moderne
samenleving geeft volgens hen een mengeling te zien van de twee typen van sociale
binding. Daarnaast probeerden zij te laten zien dat er zich nieuwe vormen van cohesie
ontwikkelen voor de oude principes waarop het samenleven was gebaseerd. Volgens
Durkheim (1949, 1952) waren in traditionele, weinig gedifferentieerde samenlevingen
de dominante interactievormen vooral gebaseerd op gelijkvormigheid en de prevalering van het groepsbelang boven het individuele belang. Hij reserveert hiervoor de
term solidarité mécanique. In moderne, industriële samenlevingen die worden gekenmerkt door een hoge mate van differentiatie, specialisatie en een ruime schakering
aan keuzemogelijkheden, benadrukken mensen eerder hun uniciteit, hechten ze aan
zelfstandigheid, autonomie en persoonlijke vrijheid. Hier ontstaat de samenhang
vooral op basis van de solidarité organique.
Dat men in sterk uiteenlopende arbeidsmilieus werkzaam is en sterk uiteenlopende
levensstijlen heeft, betekent namelijk niet dat men niet van elkaar afhankelijk is, noch
dat vormen van sociale identificatie of wat Blokland-Potters aanduidt als imagined
communities3 ontbreken. Er is in elk geval sprake van wat Van Oorschot (1997) gedeelde
utiliteit noemt: een structurele lotsverbondenheid, die niet hoeft te verwijzen naar
een gedeelde culturele identiteit. Maar dat vaak wel doet. Volgens Durkheim kent ook
de moderne, pluriforme samenleving wel degelijk collectief gedeelde morele beginselen die zijns inziens sterk gecentreerd zijn rond de universele menselijke waardigheid en de integriteit van het individu. Rondom het begrip individualiteit heeft zich
een algemene moraal ontwikkeld die vaak niet minder stringent is dan de oude typen
van groepsdruk die veelal religieus-kerkelijk waren geïnspireerd.

1.2.3 Sociale cohesie: een meerduidig begrip
Sociale cohesie is een meerduidig en meerdimensionaal begrip. Het verwijst naar de
deelname aan maatschappelijke instituties, de sociale contacten die mensen onderling onderhouden, maar ook naar hun oriëntatie op collectieve normen en waarden.
Het kan vanuit tal van motieven worden nagestreefd (en doorgaans zal het om een
combinatie van deze gaan): vanuit altruïstische motieven, morele beginselen of welbegrepen eigenbelang, vanuit sociale controlemechanismen en groepsdruk of de
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persoonlijke identificatie met anderen en de doelen die zij nastreven. Anderzijds zijn
er mensen die geen deel willen uitmaken van het grotere sociale geheel, wordt
sommige mensen de toegang daartoe ontzegd, terwijl het ook mogelijk is dat men
niet in staat is om daar (volwaardig) aan deel te nemen (Schuyt 1997). Sociale cohesie
kan zich op tal van wijzen manifesteren: van het wederzijdse hulpbetoon binnen een
buurt tot de mondiale solidariteit in de vorm van een inzamelingsactie ten bate van
een derdewereldproject, van het elkaar vinden in een gemeenschappelijk belang en
het daaraan uitdrukking geven in de vorm van een landelijke staking of het
bekrachtigen van de nationale verbondenheid bij een dodenherdenking tot het juist
naar buiten treden als een afzonderlijke groep met eigen normen en overtuigingen
zoals bij de familiedagen van de Evangelische Omroep.
Dat er vele definities van sociale cohesie in omloop zijn, neemt niet weg dat enkele
elementen steeds weer terugkeren. Op de een 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.
Door Tönnies en Durkheim werd sociale cohesie vooral geanalyseerd op systeemniveau.4 Het heeft betrekking op de interne bindingskracht van een sociaal systeem
(een familie, een buurt, een vereniging, een samenleving). 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. Dergelijke cohesieve
sociale systemen vertonen met andere woorden de kenmerken van een gemeenschap.5
Sociale cohesie kan zich op uiteenlopende schaalniveaus manifesteren. Het is een
gradueel begrip, het is bovendien een begrip waaraan in verschillende tijden en culturen een andere inhoudelijke betekenis wordt gegeven. Sociale cohesie manifesteert
zich op uiteenlopende schaalniveaus: het kan worden bestudeerd op het niveau van
nationale staten, op regionaal niveau, binnen en tussen plaatselijke gemeenschappen,
groepen of organisaties. Op systeemniveau kan er sprake zijn van cohesie en integratie, terwijl dit op lokaal, groeps- of individueel niveau niet het geval is. De netwerken waarin mensen participeren, strekken zich in de moderne samenleving doorgaans
uit tot ver buiten de buurt en een geringe verbondenheid met buurtgenoten is niet
hetzelfde als een gebrek aan sociale contacten of een geringe solidariteit met medemensen.
De individualiseringstendensen die binnen de moderne Nederlandse samenleving
op tal van terreinen in het persoonlijk leven van mensen vallen waar te nemen, betekenen niet dat die samenleving als los zand aan elkaar hangt, dat afhankelijkheidsrelaties tussen de individuen daarin absent zijn of dat netwerken daarin niet van vitaal
belang zijn. Ook het omgekeerde kan het geval zijn: een samenleving kan worden
verscheurd door elkaar bekampende groepen die elk een zeer sterke groepscohesie
kennen, maar tegelijkertijd worden gedreven door vijandbeelden over andere groepen.
Sociale cohesie krijgt verder andere vormen en heeft andere effecten op het niveau
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van bijvoorbeeld de Europese Gemeenschap, de Nederlandse natie, een gemeente of
buurt, een concrete groep, organisatie of politieke partij. Dit geeft aan sociale cohesie
vaak een zekere ambiguïteit. Trouw aan de groepsmores bijvoorbeeld, kan mensen
op gespannen voet brengen met de bredere samenleving; integratie in de bredere
Nederlandse cultuur kan tot vervreemding van het milieu waaruit men voortkomt leiden,
met alle consequenties van dien. Dezelfde factoren die de onderlinge saamhorigheid
van een groep bevorderen, kunnen daarmee bijdragen tot een verlaagde externe solidariteit en de uitsluiting van anderen. Geredeneerd vanuit wat werd opgemerkt over
de verschillen in schaalniveau, kan worden gesteld dat afname van sociale cohesie op
het ene niveau, op een ander niveau kan betekenen dat vormen van sociale uitsluiting,
vijandbeelden en groepsconflicten aan belang inboeten; desintegratie op het ene
niveau kan integratie op een ander niveau bevorderen.
Geredeneerd vanuit individuele mensen en de wijze waarop zij hun leven inrichten,
krijgt cohesie ook een andere vorm naargelang de sociale nabijheid van de relaties
met anderen.6 In de contacten tussen gezins- en familieleden manifesteert zij zich
het meest nabij. In een wat ruimere, denkbeeldige cirkel die rond het individu getrokken kan worden, heeft cohesie betrekking op het netwerk en de saamhorigheid van
vrienden, kennissen, collega’s en buurtgenoten. Verder weg van de dagelijkse levenssfeer kan er sprake zijn van identificatie of affiniteit met groepen binnen de eigen
samenleving, het opkomen voor en het geven van hulp aan deze, of participatie in
gezamenlijke politieke acties. Nog algemener (en daarmee abstracter en onpersoonlijker) is bijvoorbeeld het via belastingen of sociale verzekeringspremies meebetalen
aan de ondersteuning van kwestbare groepen, of het via donaties bijdragen aan de
financiering van bijvoorbeeld derdewereldprojecten.
Sociale cohesie is een gradueel begrip. De vraag of er gesproken moet worden van te
veel of te weinig sociale cohesie kan in zijn algemeenheid niet worden beantwoord.
Wel wordt bij bepaalde (etnische, sociaal-economische of leeftijds)groepen, categorieën of wijken op een of meerdere aspecten van sociale cohesie een lage betrokkenheid geconstateerd, terwijl bij andere juist een hoge mate van betrokkenheid wordt
vastgesteld. Groepen kunnen in dit opzicht ook een ontwikkeling doormaken. Een
voorbeeld is het rooms-katholieke volksdeel, waarvoor een halve eeuw geleden nog
een zeer grote mate van uniformiteit en groepsgeslotenheid typerend was, maar dat
vandaag de dag van alle kerkrichtingen wordt gekenmerkt door de grootste onderlinge
verscheidenheid en culturele diffusiteit. Een ander voorbeeld vormt de geschiedenis
van menige traditionele volksbuurt, die gaandeweg een uiterst gemêleerde bevolkingssamenstelling heeft gekregen en waar de verhuismobiliteit enorm is toegenomen.
Het omgekeerde proces doet zich voor bij bijvoorbeeld groepen immigranten die in
een nieuwe culturele omgeving hun gemeenschappelijke wortels en belangen met
verscherpt bewustzijn ontdekken.
Dat sociale cohesie naar zijn effecten een ambigue begrip is, kwam al ter sprake.
Dezelfde factoren die de onderlinge saamhorigheid van een groep bevorderen, kunnen
daarmee bijdragen tot een verlaagde externe solidariteit en de uitsluiting van outsiders,
10
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tot een verstikkende interne sociale controle en een zo sterke vrijheidsbeperking van
de groepsleden dat hun ontplooiingsmogelijkheden worden belemmerd.7
Sociale cohesie krijgt een andere betekenis al naargelang de historische en culturele
context. Het kreeg andere vormen in het verzuilde Nederland van de eerste decennia
van de twintigste eeuw dan het in de hedendaagse samenleving doorgaans heeft.
Ontzuiling, individualisering, modernisering vallen niet te reduceren tot het verdwijnen van elke soort van binding van mensen met elkaar en met het grotere sociale
geheel. Culturele pluriformiteit betekent niet dat er geen bindende moraal meer zou
zijn of een gemeenschappelijke ‘secundaire identiteit’, zoals Duyvendak het noemt
(Duyvendak 1997). Voor oude vormen van betrokkenheid komen nieuwe in de plaats.
Zoals de vriendschapsnetwerken waarop – blijkens enquêtes – een sterk toegenomen
aantal Nederlanders zich verlaten in geval van problemen in de persoonlijke sfeer. De
pessimistische visie van een aantal auteurs op de ontwikkelingen in de sociale cohesie
binnen moderne westerse samenlevingen (Bellah et al. 1985; Putnam 1995, 1996,
2000; Etzioni 1993), is bestreden door andere sociale wetenschappers (Gundelach
1984; Lichterman 1996; Wuthnow 1998). Volgens hen is er niet zozeer sprake van een
erosie van het sociaal engagement, als wel van een afgenomen bereidheid deze uit te
drukken in organisatietrouwheid en het langdurig lidmaatschap van traditionele
maatschappelijke organisaties. Zij stellen dat de inzet voor anderen en de samenleving als geheel een kortstondiger, informeler en horizontaler karakter heeft gekregen.
Zij zou ook minder ideologisch geladen zijn en meer gehecht aan concrete thema’s
die spelen binnen de dagelijkse leefomgeving. Wat in een bepaalde historische fase
functionele vormen van cohesie voor een groep of samenleving zijn, kan in een latere
fase contraproductief gaan werken. Naast de historische is ook de ruimtelijke of
culturele dimensie van invloed. Aan sociale cohesie wordt in de welvarende buitenwijken van de grote steden een andere inhoud gegeven dan in sommige streng
gereformeerde gemeenschappen op het platteland of het milieu van Afrikaanse
immigrantenculturen.

1.2.4 Conceptualisering van sociale cohesie in dit rapport
Het voorgaande resumerend, kan worden gesteld dat sociale cohesie verwijst naar de
interne samenhang van een sociaal systeem (een groep, een organisatie, een samenleving). Zij heeft een functionele of instrumentele component waar het gaat om de
samenwerking tussen de actoren binnen een sociaal systeem en de coördinatie van
hun handelen, onder invloed van de voor- en nadelen die daarmee verbonden zijn en
de aan- of afwezigheid van alternatieven. Daarnaast is er een normatieve component,
in de zin van de identificatie en gevoelens van solidariteit met anderen die als moreel
verplichtend worden ervaren. Sociale cohesie vereist dat mensen hun persoonlijke
belangen afstemmen op een gemeenschappelijk belang, dat zij in hun activiteiten
rekening houden met elkaar, en elkaar (informeel of formeel) controleren op de naleving van gezamenlijk onderschreven normen. De sociale cohesie van een sociaal
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systeem is groter naarmate de leden meer tot participatie erin bereid zijn en zich
sterker met dat systeem identificeren. Conform de definitie die daarvan door Schnabel
is gegeven, wordt in dit rapport sociale cohesie in haar algemene betekenis opgevat
als ‘de mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als burger in de
maatschappij en als lid van de samenleving’ (Schnabel 2000: 22).
De maatschappelijke effecten van sociale cohesie zijn ambigue. Duurzame, frequente
en intensieve onderlinge relaties tussen de leden bevorderen in hoge mate de interne
cohesie van een groep, maar op de betrokkenheid bij andere groepen hebben deze
een tegengesteld effect. Een sterke interne groepscohesie pleegt gepaard te gaan met
afgrenzing tegenover buitenstaanders, uitsluiting van dezen en het denken in termen
van ‘in-group’ en ‘out-group’.
Daarmee is wellicht een grotere eenduidigheid gesuggereerd dan er feitelijk bestaat.
Van het begrip sociale cohesie zijn vele definities en interpretaties te vinden in de
sociaal-wetenschappelijke literatuur en in beleidsnotities. Het gaat er hier echter niet
om uit te maken wat sociale cohesie ‘eigenlijk’ is. Het opstellen van wezensdefinities
behoort niet tot de taak van de empirische onderzoeker. Wel dient hij duidelijkheid te
verschaffen over de wijze waarop hij een begrip heeft opgevat en op welke wijze
welke aspecten in zijn onderzoek zijn onderzocht.
Wat betreft de operationalisatie van sociale cohesie wordt in dit rapport aangesloten
bij het hedendaagse empirische onderzoek naar sociale cohesie. Daarin wordt overwegend niet op systeemniveau geanalyseerd, maar staan meestal de mogelijkheden en
beperkingen, motieven en gedragingen van individuen binnen een gegeven sociale
structuur centraal. De vraag van de klassieken (‘Wat houdt een samenleving bij elkaar?’)
verschuift dan naar: ‘Wat zet mensen ertoe aan deel te nemen aan de samenleving of
sociale netwerken en wat verhindert die deelname?’8 In hoofdstuk 2 zal aan de hand
van dergelijke indicatoren bekeken worden of er algemene veranderingen zijn opgetreden
in de sociale cohesie op het macroniveau van de Nederlandse samenleving. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens voor enkele samenlevingssectoren bekeken welke ontwikkelingen zich daarin voordoen vanuit het oogpunt van sociale cohesie. Op buurtniveau verwijst sociale cohesie naar de mate waarin de bewoners gemeenschappelijke waarden
delen, er sprake is van een zekere sociale controle, van de aanwezigheid en interdependentie van sociale netwerken (informeel in de vorm van vriendschapsbanden, formeel
in de zin van participatie in organisaties, verenigingen en buurtactiviteiten), van vertrouwen
in andere bewoners en de bereidheid samen met hen te zoeken naar oplossingen voor
collectieve problemen. In hoofdstuk 4 vindt een nadere concretisering van het begrip
sociale cohesie plaats via een onderzoek in enkele Nederlandse wijken. In hoeverre is
daar sprake van de vorengenoemde vormen van onderlinge betrokkenheid en van
betrokkenheid bij en participatie in het grotere geheel van de samenleving?
Hoewel in dit rapport wijktypen, concrete wijken en buurtrelaties in alle hoofdstukken terugkeren als kaders, settings en correlaten van sociale cohesie, wordt uitdruk-
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kelijk niet geredeneerd vanuit een ruimtelijk determinisme. Het gaat er niet om de
wijk (of de dorpsgemeenschap) als een soort ‘natuurlijke milieu’ van sociale cohesie
naar voren te schuiven dan wel de binding die mensen met buurtgenoten kunnen
hebben als de basis van elke sociale integratie en veiligheidsbeleving te presenteren,
veronderstellingen die door Van Doorn al in de jaren vijftig aan de kaak werden
gesteld als onrealistisch en die sindsdien steeds weer zijn gerelativeerd (Van Doorn
1955). In tal van opzichten is de geografische en sociale horizon van mensen verbreed
en hun actieradius vergroot. Er zullen niet veel mensen in het huidige Nederland
leven waarvan de sociale netwerken en culturele horizon wordt begrensd door de
ruimtelijke locatie van de dorpsgemeenschap of buurt; fysieke nabijheid hoeft op
zichzelf nog niet tot sociale relaties te leiden, laat staan tot gemeenschapsvorming.9
Wel wordt in dit rapport de empirische vraag gesteld, onder welke omstandigheden
bepaalde wijken als een integratiekader voor bewoners (dis)functioneren, in hoeverre
deze integratiefunctie verbonden is met de betrokkenheid die men aan de dag legt
met instituties buiten zijn wijk en welke wijkkenmerken van invloed zijn op leefbaarheidsaspecten en (on)veiligheidsgevoelens. Met de bijzondere aandacht die wordt
geschonken aan buurt en wijk als kaders van sociale cohesie en veiligheid, wordt
aangeknoopt bij de centrale positie die deze innemen binnen het bestaande beleid op
de betreffende terreinen. Naast wijkkenmerken zullen overigens uitdrukkelijk ook
andere variabelen in de analyses worden opgenomen, zoals persoonskenmerken.
Aangenomen mag worden dat de mate waarin de directe woonomgeving het ankerpunt
van activiteiten vormt, onder andere verschilt per levensfase en per sociale categorie.
Uit de onderzoeksliteratuur kan worden afgeleid dat aspecten van sociale cohesie
worden beïnvloed door zowel groepskenmerken als individuele kenmerken. Tot de
factoren die op het niveau van wijken, groepen of de samenleving de sociale cohesie,
gezamenlijke contacten en gemeenschapszin negatief beïnvloeden, behoort etnische
heterogeniteit, die grote barrières voor het gemeenschappelijk ontplooien van activiteiten en onderlinge identificatie kan opwerpen (o.a. Alesina en LaFerrara 2000). Dat
geldt ook voor grote verschillen in opleiding en inkomen (Wilkinson 1996; Lynch en
Kaplan 1997). Sociale gelijkheid bevordert in het algemeen coöperatieve sociale relaties; sterke sociale ongelijkheid maakt mensen minder bereid tot inzet in de publieke
sfeer en is veelal verbonden met wantrouwen tussen groepen.
Wat betreft de individuele kenmerken is gebleken dat als mensen gekenmerkt
worden door een hoge mobiliteit, de kans afneemt dat ze veel zullen investeren in
sociale cohesie. Dat drukt zich onder andere uit in de woonsituatie. Ongeacht andere
sociaal-demografische kenmerken (leeftijd, opleiding, gezinssituatie e.d.), blijkt
deze medebepalend voor hun animo om bij te dragen aan het sociaal kapitaal van een
gemeenschap (DiPasquale en Glaeser 1999). Bij wie verwacht op korte termijn te zullen verhuizen, loopt die animo terug. Woonduur is vooral een goede voorspeller van
de bereidheid deel te nemen aan het verenigingsleven en sociale contacten in de
woonomgeving. Wie al sinds langere tijd in een wijk woont, zal veel wijkgenoten
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persoonlijk kennen, wat het redeneren vanuit een gemeenschappelijk belang bevordert. Het bezit van een eigen huis opent de ogen voor de kwaliteit van de plaatselijke
gemeenschap, al was het maar vanwege puur financiële belangen (want het bepaalt
mede de waarde van de woning). Ook andere persoonlijke kenmerken en aspecten
van de leefsituatie spelen een rol. Zoals de arbeidssituatie. Via de werkkring kunnen
sociale netwerken worden opgebouwd. Er zijn typisch sociaalgerichte beroepen die
verbonden zijn met veel sociabiliteit (zoals arts, wijkagent, vertegenwoordiger) en er
zijn beroepen waarvan de uitoefening gepaard gaat met slechts beperkte sociale contacten. Verder is er een uitgebreide literatuur waaruit een sterk effect naar voren komt
van het opleidingsniveau en het aantal jaren dat onderwijs is gevolgd op de deelname
aan pluriforme sociale netwerken en maatschappelijke en politieke participatie.
Sociale cohesie wordt in dit rapport primair geoperationaliseerd op individueel
niveau, al zullen ook kenmerken op wijkniveau worden geanalyseerd. Op individueel
niveau betreft het de volgende aspecten en operationaliseringen. In de eerste plaats
worden attitudekenmerken en gegeneraliseerde waarden die verbonden zijn met
sociale cohesie bestudeerd. Het gaat dan om de algemene betrokkenheid bij medemensen en het onderschrijven van solidariteitswaarden, zoals die tot uitdrukking
kunnen komen in onder andere opvoedingsideeën en de geïnstitutionaliseerde solidariteit van de sociale zekerheid. Daarnaast om de affiniteit met centrale instituties
binnen het maatschappelijke bestel. Sociale cohesie kan zich verder uitdrukken via
de identificatie met medemensen en het schenken van vertrouwen aan persoonlijke
bekenden en vreemden. In de tweede plaats heeft sociale cohesie op individueel
niveau betrekking op de onderlinge contacten tussen mensen, de wijze waarop zij
zich organiseren en hun integratie in de sociale omgeving. Daarbij kan het om contacten en organisatievormen in de nabije sociale omgeving gaan, maar ook om
relaties met de bredere samenleving. Binnen de eerste sfeer vallen de contacten met
buurtgenoten te plaatsen, de mate van integratie in buurtnetwerken, het verlenen van
informele hulp. Op ruimere sociale contexten heeft het (al dan niet actief ) lidmaatschap van maatschappelijke organisaties betrekking, het doneren aan goede doelen,
het doen van vrijwilligerswerk en de (lokale en bovenlokale) politieke participatie.
Op wijkniveau fungeren als indicatoren voor sociale cohesie: de sociale kwaliteit
van relaties met buurtgenoten, het zich thuis voelen in de buurt (als maat van sociale
integratie), de gehechtheid aan de buurt, en het gevoel medeverantwoordelijk te zijn
voor de leefbaarheid van de buurt.
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1.2.5 Verwante begrippen: sociale integratie, solidariteit, sociaal kapitaal,
sociale infrastructuur
Naast sociale cohesie zullen in dit rapport regelmatig een aantal andere begrippen
ter sprake komen. Op de belangrijkste gaan we nog even kort in. Om te beginnen
zijn dat er enkele die verwijzen naar kenmerken die een overlap vertonen met de indicatoren die doorgaans voor sociale cohesie worden gehanteerd en die dikwijls zelfs
als synoniemen voor sociale cohesie worden gebruikt. Te denken valt aan begrippen
als sociale integratie, solidariteit, gemeenschap en sociaal kapitaal. Ze duiken in
analyses over sociale cohesie vaak in combinatie op, wat nogal eens tot conceptuele
onduidelijkheid leidt (Blokland 2000).
Sociale integratie verwijst naar zowel een toestand als een proces. Het heeft betrekking op de coherentie tussen uiteenlopende sociale eenheden, die daarmee tot één
herkenbaar geheel worden en wel zo, dat individuen op een volwaardige wijze deel
kunnen uitmaken van die eenheden (Engbersen en Gabriëls 1995). Sociale integratie
tussen mensen komt tot stand via onderlinge samenwerking en coördinatie van hun
interacties, convergentie van hun denkbeelden over voor hen relevante zaken en
gelijkgestemde gevoelens over die zaken. In de praktijk is het onderzoek naar sociale
integratie vooral geconcentreerd geweest op de sociale achterstand en problematische
situatie van bevolkingsgroepen (langdurig werklozen, etnische minderheden, lichamelijk gehandicapten, ex-psychiatrische patiënten, voortijdige schoolverlaters, enz.).
In hoofdstuk 6 zal aandacht worden geschonken aan enkele van deze, zoals dat ook
uitvoerig is gedaan in een aparte scp-notitie (Veldheer 2001). Voor het overige worden sociale integratie en sociale cohesie in dit rapport echter in de meer algemene
zin geïnterpreteerd van de participatie van mensen in sociale netwerken en hun
betrokkenheid bij de samenleving als geheel.
Wat de relatie van sociale cohesie met solidariteit betreft, wordt wel gesteld dat
sociale cohesie in de meeste wetenschappelijke analyses als het meer descriptieve,
empirische en neutrale begrip figureert, terwijl solidariteit als een normatiever begrip
wordt beschouwd (Schuyt 1997). Het eerste begrip draagt ook een passiever en statischer karakter, het verwijst vooral naar een toestand of situatie. Solidariteit wordt
meestal actiever opgevat, als een inspiratiebron van het gedrag van mensen, waarbij
sociale cohesie soms als een resultante van solidariteit wordt opgevat, de sterkte van
intermenselijke relaties of mate van onderlinge verbondenheid die uit dat gedrag kan
voortvloeien (Komter 2000).
In tegenstelling tot het begrip sociale cohesie dat als sinds jaar en dag tot de grondbegrippen van de sociologie behoort, is sociale infrastructuur een recentelijk ontworpen
concept, dat nauw verbonden is met het beleid van het tweede paarse kabinet (rmo
2000: 33 e.v.10). Sociale cohesie kan in zekere zin worden gezien als een doel van wat
de laatste jaren steeds vaker wordt aangeduid als de sociale infrastructuur. Een van de
eersten die van het begrip sociale infrastructuur een omschrijving hebben gegeven
zijn Engbersen en Sprinkhuizen. Zij spreken van ‘het geheel van organisaties,
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diensten, voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in
redelijkheid in sociale verbanden (buurten, groepen, netwerken, huishoudens) samen
kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving’ (Engbersen en Sprinkhuizen
1998). In de Welzijnsnota 1999-2002 van het ministerie van vws wordt sociale infrastructuur gedefinieerd als ‘de formele (institutionele) en de informele (relationele)
kaders die burgers in staat stellen om aan de samenleving deel te nemen en met
elkaar sociale relaties aan te gaan’ (vws 1999). De sociale infrastructuur heeft een
formele component (professionele organisaties, diensten en voorzieningen) en een
informele component (de bijdrage van burgers – individueel of via het collectieve
verband van vrije associaties). In uiteenlopende beleidsvoornemens en sociaal-wetenschappelijke studies is de afgelopen jaren een versterking van de sociale infrastructuur
bepleit, ter bevordering van de maatschappelijke cohesie en integratie (bv. in het
Regeerakkoord 1998, rmo 2000). Die versterking heeft dan betrekking op ‘bijzondere
beleidsinspanningen die zijn gericht op verbetering van de kansen op maatschappelijke
participatie van categorieën burgers die door het algemene aanbod onvoldoende worden bereikt, die meer nodig hebben dan regulier wordt geboden (...) of in de sfeer van
“onmaatschappelijke” participatie zijn terechtgekomen (...)’ (Schnabel 2000: 25).
Veel van wat hiervoor werd opgemerkt vindt men vanaf de jaren tachtig ook beschreven onder de noemer sociaal kapitaal. Het is een begrip dat sinds de publicaties van
Pierre Bourdieu, James Coleman en Robert Putnam snel populair is geworden. Wat
betreft de thematiek van dit rapport is met name de interpretatie die de Amerikaanse
politicoloog Putnam eraan heeft gegeven relevant. Sociaal kapitaal verwijst volgens
hem naar de relaties tussen mensen (vrienden, buren, vreemden), sociale netwerken
en de reciproque normen en het vertrouwen in anderen die eruit voortvloeien
(Putnam 1993, 2000).11 Het heeft betrekking op het sociale gehalte en het coöperatief
vermogen van groepen. Sociaal kapitaal is instrumenteel. Het vergemakkelijkt het
gecoördineerde gezamenlijke handelen om problemen op te lossen waarvoor men
zich gesteld ziet en daarmee het efficiënt functioneren van een gemeenschap of
politiek systeem.12
Het zijn in het bijzonder netwerken en vormen van burgerengagement die verbonden zijn met een intensieve horizontale interactie tussen de leden die volgens Putnam
gepaard gaan met de opbouw van veel sociaal kapitaal. Dit omdat deze een gunstige
setting scheppen voor de ontwikkeling van reciprociteitsnormen en onderling vertrouwen, die op hun beurt de samenwerking tussen mensen stimuleren. Verticale
netwerken, gekenmerkt door hiërarchische en afhankelijkheidsrelaties, hebben volgens Putnam daarop juist eerder een negatief effect. Ook wat Putnam secundaire netwerken of associaties noemt, zijn in hoge mate bevorderlijk voor de schepping van
sociaal kapitaal. Daarbij gaat het om sociale organisatievormen die brede bevolkingssegmenten omvatten en waarvan de leden elkaar min of meer regelmatig ontmoeten,
zoals het verenigingsleven.13
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Al eerder werd interne cohesie onderscheiden van externe cohesie. Op vergelijkbare
wijze spreekt Putnam van samenbindend (bonding) sociaal kapitaal en overbruggend
(bridging) sociaal kapitaal. Waarbij het om vormen van sociaal kapitaal gaat die eerder
gepaard gaan met het benadrukken van de exclusiviteit van homogene groepen, respectievelijk het bijeenbrengen van mensen met een uiteenlopende sociale of demografische achtergrond.14 Wil sociaal kapitaal gunstige effecten hebben op de bredere
samenleving (meer veiligheid, economische voorspoed, effectiever openbaar bestuur,
sociale mobiliteit) en werkelijk als een public good fungeren, dan zijn beide typen van
sociaal kapitaal nodig. Op individueel niveau zal zowel sprake moeten zijn van integratie in sociale netwerken en van gemeenschapsbanden als van banden en netwerken die mensen verbinden met personen, groepen en instanties buiten de eigen
gemeenschap. Op macroniveau betekent dit een synergie tussen staat en samenleving,
tussen openbaar bestuur en de burgerinitiatieven die worden ontplooid binnen de
sfeer van de civil society (Decoster 2000; vgl. Fukuyama 1995; Woolcock 1998;
Serageldin en Grootaert 2000).
Zoals gezegd, gaat sociale cohesie in het hedendaagse politieke taalgebruik en in
beleidsvoornemens doorgaans vergezeld van pessimistische geluiden: men ziet het
toch vooral als iets wat bedreigd wordt door moderne ontwikkelingen. Dat in tegenstelling tot de wijze waarop het begrip sociaal kapitaal wordt gehanteerd. Bij sociaal
kapitaal wordt vaak zonder meer aangenomen dat het verwijst naar kenmerken die
alleen maar ten goede kunnen komen aan het grotere sociale geheel. Er is geen aanleiding voor zowel een overdreven pessimisme als een ongenuanceerd optimisme. Al
eerder werd opgemerkt dat de verslapping van traditionele gemeenschapsbanden
niet automatisch hoeft te leiden tot een teloorgang van de maatschappelijke betrokkenheid tout court. Anderzijds komt ook niet elke vorm van sociaal kapitaal (of
sociale cohesie) ten goede van de samenleving als geheel.

1.3

Conceptualisering en operationalisering van veiligheid

1.3.1 De relatie tussen sociale cohesie en veiligheid
Naast sociale cohesie vormt veiligheid het tweede hoofdthema van dit rapport.
Veiligheid als basisbehoefte in de samenleving is op verschillende niveaus te operationaliseren en waar te nemen. Hier wordt opnieuw primair gekeken naar veiligheid
op het individuele niveau en op het niveau van wijken en gemeenten. Eerder onderzoek heeft geleerd dat verschillen in criminaliteit tussen buurten voor een belangrijk
deel direct zijn terug te voeren op de bevolkingssamenstelling (sociaal-economische
statusniveaus, etnische heterogeniteit) en andere kenmerken op geaggregeerd niveau
(zoals de residentiële mobiliteit). Indicatoren van sociale cohesie (zoals buurtcontacten), die als interveniërende variabelen kunnen worden beschouwd, ontbreken tot op
heden doorgaans in de rapportages.
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Er zijn tal van indicatoren die veiligheid representeren: dreiging (overlast door bijvoorbeeld gedrag van jongeren of drugsdealers), criminaliteit, verloedering, milieuhinder. De laatste twee aspecten zijn nauw verbonden met de fysieke leefomgeving,
maar de situatie kan het gevolg zijn van crimineel gedrag. De indicatoren waarmee
veiligheid wordt gemeten, zijn zowel objectief als subjectief van aard. Veiligheid in de
wijk of op gemeentelijk niveau kan niet los worden gezien van persoonlijke veiligheid: het slachtofferrisico en de onveiligheidsbeleving. In het kader van deze verkenning zal de relatie worden verhelderd tussen enerzijds omgevingskenmerken (sociale
netwerken en fysieke leefbaarheid), anderzijds onveiligheid en beleving van onveiligheid. Ook daarover is in de literatuur al veel te berde gebracht. De belangrijkste
inzichten laten zich als volgt samenvatten.
Waar wijken beschikken over veel sociaal kapitaal ‘public spaces are cleaner, people
are friendlier, and the streets are safer’, aldus de bondige samenvatting door de
Amerikaanse politicoloog Robert Putnam van onderzoek dat is gedaan naar de relatie
tussen aspecten van sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid (Putnam 2000: 307).
De vraag waarom sommige buurten zo veel meer vandalisme, graffiti, vermogenscriminaliteit en geweldsmisdrijven kennen dan andere en waarom deze verloederingsverschijnselen en criminaliteit zo hardnekkig binnen deze buurten blijven geconcentreerd, wordt al sinds lange tijd gesteld in criminologische en sociologische studies.
Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw zijn ‘ecologische’ theorieën van misdaad en
jeugdcriminaliteit ontwikkeld. Een kernelement van deze benadering is het uitgangspunt dat ‘sociale desorganisatie’ de voedingsbodem vormde van criminaliteit. Die
desorganisatie wordt typerend geacht voor veel stedelijke buurten met een hoge
verhuismobiliteit, waar de buren anoniem zijn, uiteenlopende etnische groepen
ongemakkelijk samenleven, lokale organisaties zeldzaam zijn en kansarme jongeren
deel uitmaken van eigen subculturen, afgezonderd van de wereld der volwassenen.
Kortom: een woonomgeving, gekenmerkt door een in uiteenlopende opzichten
zwakke sociale cohesie.
De spreiding van de criminaliteit en in het bijzonder de relatie tussen criminaliteit en
(stedelijke) omgeving heeft als thema van onderzoek al een lange geschiedenis.
Studies gaan reeds terug tot eind jaren twintig en dertig van de negentiende eeuw. Zo
dateert het werk van de statisticus Quetelet over de ongelijke verdeling van misdrijven
over een aantal Franse departementen uit 1829. Als onderzoeksthema is spreiding
van criminaliteit echter vooral verbonden geraakt met de sociologie van de Chicagoschool. Deze school kwam voort uit de sociale problemen van Amerikaanse steden
die zich rond de eeuwwisseling voordeden. De problemen hielden verband met het
feit dat in bepaalde buurten in korte tijd veel immigranten samenstroomden,
waardoor er in die buurten weinig gelegenheid was voor het totstandkomen van een
stabiele sociale structuur. Vooral het onderzoek van Shaw en McKay (1942) Juvenile
delinquency and urban areas heeft naam gekregen. Shaw en McKay concludeerden dat
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delinquent gedrag gerelateerd was aan industriële groeiprocessen van de stad.
Gebieden met hoge misdaadcijfers werden gekenmerkt door een ligging in en nabij
het stadscentrum. Het waren gebieden met overwegend huurwoningen die in een
verwaarloosde staat verkeerden. De gebieden hadden een hoge mobiliteit, een hoge
bevolkingsdichtheid en kenmerkten zich door een zwakke sociale structuur en
armoede. Dit complex van verschijnselen duidden Shaw en McKay aan met het begrip
‘sociale desorganisatie’.15
De instabiliteit en heterogeniteit van deze buurten, de snelle wisseling van de bevolking en de diverse etnische groepen verhinderden het totstandkomen van duurzame
sociale relaties en het ontstaan van een gemeenschappelijk patroon van normen en
waarden. Deze niet goed werkende mechanismen van formele en informele sociale
controle vergrootten de kans op criminaliteit. Amerikaanse onderzoekers zijn vervolgens nagegaan in welk type wijken de criminaliteit zich concentreerde. Zo onderzochten Schuerman en Kobrin (1986) welke factoren in de periode tussen 1950 en
1970 bijdroegen aan de verloedering en aan het ontstaan van high-crime areas in Los
Angeles. Factoren die daarin een rol speelden, waren het veranderen van het woningaanbod (een toename van het aantal huurwoningen), het verdwijnen van het bedrijfsleven uit de buurt, demografische veranderingen die tot een lagere sociaal-economische
status van de wijk leidden (een daling van het opleidingsniveau en een stijging van de
werkloosheid) en uiterlijke tekenen van verval of verloedering van een wijk (Halsema
1995). In Nederland heeft Rovers (1997) gewezen op het proces dat een zwakke sociaaleconomische situatie, een hoge migratie en een grote (etnische) heterogeniteit de
sociale cohesie doet afnemen.
Sinds de Amerikaanse stadssociologen en criminologen van de jaren twintig heeft
een reeks van onderzoeken duidelijk gemaakt dat gebieden (wijken, regio’s) die
gekenmerkt worden door veel sociale cohesie lagere niveaus van misdaad hebben.
Natuurlijk kunnen hier vele redenen voor bestaan. Dergelijke woongebieden zouden
bijvoorbeeld welvarender kunnen zijn, beter opgeleid, minder stedelijk, minder
gemêleerd in hun bevolkingssamenstelling (naar inkomen, etniciteit, enz.). Maar
onderzoek waarin dergelijk kenmerken zijn verdisconteerd in de analyses maakt
duidelijk dat de relatie tussen enerzijds buurtnetwerken, goede sociale relaties tussen
bewoners en participatie in plaatselijke verenigingen en gezamenlijke activiteiten en
anderzijds veiligheid geen schijnverband is. In een overzicht van tal van empirische
onderzoeken concludeert de criminoloog Sampson16 dat, ook wanneer wordt gecontroleerd voor armoede en andere factoren die tot crimineel gedrag zouden kunnen
leiden, buurten die de volgende kenmerken vertonen een verhoogde kans op misdaad
en geweld laten zien: anonimiteit en spaarzame kennissennetwerken onder de bewoners,
geen supervisie op peer groups van jongeren en verzwakte controle over de publieke ruimte,
een zwakke organisatorische basis en lage deelname in lokale activiteiten. Er zijn
aanwijzingen dat aspecten van sociale cohesie een even sterke determinant van
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criminaliteit zijn als armoede, stedelijkheid en etnische compositie. Putnam bijvoorbeeld, presenteert Amerikaanse gegevens waaruit blijkt dat op het niveau van de staten
de hoeveelheid sociaal kapitaal waarover dezen beschikken een betere voorspeller
van het aantal moorden is dan het opleidingsniveau, percentage eenoudergezinnen
en inkomensongelijkheid (Putnam 2000: 308 e.v.).
Op basis van gegevens voor meer dan 200 plaatselijke gemeenschappen in Engeland
en Wales stelden Sampson en Groves vast dat het niveau van uiteenlopende vormen
van criminaliteit in een gemeenschap gerelateerd is aan de sociale relaties die de
inwoners met elkaar onderhouden en hun participatie in lokale commissies en
verenigingen (Sampson en Groves 1989). Buurten of gemeenschappen met weinig
sociale netwerken, een geringe sociale controle en een lage participatiegraad in
maatschappelijke organisaties worden gekenmerkt door een naar verhouding een
hoge mate van criminaliteit. Dit verband blijft grotendeels intact wanneer wordt
gecorrigeerd voor welstandsniveau, residentiële mobiliteit, etnische heterogeniteit en
het percentage uiteengevallen gezinnen. Multilevel-analyses zoals uitgevoerd door
Ross et al. hebben duidelijk gemaakt dat de mate van verval waaraan buurten ten
prooi zijn gevallen (veel misdaad, verloedering van de openbare ruimte en leegstand)
een direct effect heeft op de mate van vertrouwen waarin bewoners anderen tegemoet
treden en hun gevoel van (on)veiligheid. Dat effect blijkt te worden versterkt door
gevoelens van machteloosheid bij de bewoners (Ross et al. 2001).
Andere studies suggereren dat de aanwezigheid van sociale netwerken en de deelname aan maatschappelijke organisatievormen van bijzonder belang kan zijn voor
mensen die qua opleiding en inkomen in een achterstandspositie verkeren. Een voorbeeld is de rol die door Verba, Schlozman en Brady (1995) wordt toegekend aan de
Amerikaanse kerken. Zij laten zien dat ook wanneer kerkelijk actieven doeleinden
nastreven die geen uitgesproken politieke inhoud hebben (door bv. als adviseur op te
treden van een kerkelijke jeugdgroep of een uitstapje van het kerkkoor te organiseren,
teksten voor de liturgie aan te dragen of een inzamelingsactie te organiseren, deel uit
te maken van een kerkbestuur of de redactie van een kerkblad), zij gelegenheid hebben
vaardigheden te ontwikkelen die politiek relevant zijn en die toegepast kunnen worden op andere maatschappelijke terreinen. Dergelijke civic skills kunnen een compensatiefunctie hebben doordat zij de politieke hulpbronnen vergroten onder kerkelijk
actieven wier opleidings- en beroepsniveau hen anders zou veroordelen tot politiek
quiëtisme. Veel laagopgeleiden hebben meer mogelijkheden om zulke vaardigheden
in hun kerk te ontwikkelen dan op hun werkplaats. In deze opzichten, zo stellen de
auteurs vast, hebben de Amerikaanse kerken een compensatiefunctie voor sociaaleconomische achterstand.
Een al genoemde klassieke studie naar de relatie tussen sociale kenmerken van buurten en criminaliteit is die van Shaw en McKay uit 1942. Bij hen, en de studies die op
hun aanzet hebben voortgeborduurd, speelt sociale cohesie een cruciale rol onder de
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aanduiding ‘sociale (des)organisatie’. Shaw en McKay redeneerden dat structurele
factoren (lage economische status, etnische heterogeniteit, residentiële mobiliteit)
leidden tot de ontwrichting van de sociale organisatie van een gemeenschap, die op
haar beurt criminaliteit bevorderde. Shaw en McKay ging het uitdrukkelijk om aspecten van sociale organisatie (c.q. de formele en informele netwerken tussen buurtbewoners) als interveniërende variabelen tussen structurele factoren en criminaliteit.
Later onderzoek is echter voornamelijk geconcentreerd gebleven op de invloed van de
genoemde structurele kenmerken op hetzij veranderingen in buurten, hetzij het
niveau van criminaliteit. Het sociaal-economische statusniveau van een buurt, zijn
etnische heterogeniteit en residentiële stabiliteit, de verstedelijkingsgraad, het percentage eenoudergezinnen of uit de echt gescheidenen dat in een buurt woonachtig
is: deze kenmerken zijn in tal van onderzoeken in verband gebracht met criminaliteit. Sampson en Groves (1989) leveren echter overtuigende aanwijzingen dat dergelijk onderzoek tot misleidende conclusies kan leiden wanneer de effecten van aspecten van sociale cohesie niet worden verdisconteerd, waaronder vormen van sociale
controle en lokale sociale netwerken. Het effect van de eerdergenoemde demografische en economische buurtkenmerken op zowel misdrijven tegen personen als
misdrijven tegen eigendommen blijkt namelijk voor een belangrijk deel op zulke
socialecohesiekenmerken te kunnen worden teruggevoerd.
Er bestaat kortom een uitgebreide internationale literatuur waarin de relatie van buurtkenmerken met criminaliteit en allerhande sociale uitwassen wordt aangetoond. Hoe
de vork precies in de steel zit, is echter niet altijd duidelijk. Het verband bestaat en
het is geen schijnverband, maar het blijft in veel gevallen de vraag of buurtgenoten
elkaar wederzijds beïnvloeden in de richting van pro- of asociaal gedrag dan wel of
mensen met een pro- of asociale instelling elkaar opzoeken en het prettiger vinden
bij elkaar in de buurt te wonen. Daarnaast is er geen reden aan te nemen dat de
invloed van de sociale omgeving per se bijdraagt tot het welzijn van de samenleving
als geheel. In de geest van wat eerder werd opgemerkt over de negatieve effecten die
sociale cohesie tevens kan hebben, kan er ook sprake zijn van sociale integratie in
een gemeenschap waarin mores gelden die op gespannen voet staan met die van de
omringende samenleving.
Een tweede punt is dat zowel het onderzoek naar sociale cohesie als onderzoek
naar sociale cohesie en veiligheidsaspecten wordt gedomineerd door analyses op
macroniveau en gegevens die zijn verzameld onder nationale steekproeven. Het
omvat lang niet altijd indicatoren die betrekking hebben op sociale netwerken tussen
buurtgenoten en plaatselijke vormen van sociale organisatie. Als alternatief hiervoor
bestaat er een uitgebreide traditie van etnografische studies, rijk aan beschrijvingen
van juist deze lokale relatiepatronen. Die studies blijven echter doorgaans beperkt tot
onderzoek binnen één gemeenschap, buurt of wijk, dan wel enkele gemeenschappen.
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1.3.2 Gelegenheidsfactoren
Tot dusver is alleen sprake geweest van sociale cohesie en sociale controle als factoren
die medebepalend zijn voor veiligheid. Andere onderzoekers echter, hechten een
groter belang aan gelegenheidsfactoren, kenmerken van de omgeving, waarvoor
eerst vooral naar de gebouwde omgeving is gekeken. Bekende vroege studies in deze
traditie zijn de onderzoeken van Jacobs (1961) en Newman (1973). In The death and life
of great American cities (1961) stelde Jacobs de vraag waarom bepaalde steden en buurten zo veel sterker aan verval onderhevig zijn en meer te lijden hebben van criminaliteit dan andere. Zij schreef dit toe aan het monofunctionele karakter van veel
moderne buurten en de lage bebouwingsdichtheid. In de studie Defensible space van
Newman (1973) waren vooral de schaal van bebouwing en de woonvorm de belangrijke variabelen. Vooral deze laatste studie heeft naast positieve reacties ook veel
kritiek opgeroepen vanwege het eenzijdige ‘architectonisch determinisme’. In latere
publicaties, ook van Newman zelf, kregen sociale variabelen een belangrijkere plaats.
Voor het optreden van verval werd niet meer alleen naar het ontwerp van de omgeving
gekeken, maar ook naar sociale kenmerken, zoals de leefstijl van bewoners, het alcohol- en druggebruik, de aanwezigheid van psychische problemen, en de kwaliteit van
het beheer.
Gelegenheidsfactoren voor criminaliteit kwamen vooral in de theorie van Cohen
en Felson (1979) aan de orde. In hun routine activity-benadering wordt criminaliteit
verklaard uit de combinatie van de aanwezigheid van een mogelijke dader, een
beschikbaar object of doelwit en een ontoereikende bescherming. Voor het plegen
van een misdrijf zouden deze drie aspecten in tijd en plaats bijeen moeten komen.
De sociale-controle- en gelegenheidstheorie nemen in de hoofdstukken van dit rapport
(6 en 7) die aan veiligheid zijn gewijd een centrale plaats in, vooral in de uitwerking
van Bursik en Grasmick (1993). Zij bieden een verklaring voor het verschillend niveau
van criminaliteit in buurten. Het begrip ‘sociale controle’ in buurten wordt door hen
vooral in verband gebracht met de aanwezigheid van netwerken in de buurt, organisaties van winkels, scholen, kerken en vrijwilligers. Sociale controle op het niveau
van de buurt noemen zij parochial order. Dit houdt in dat bewoners op informele wijze
een oogje in het zeil houden, passanten en jongeren aanspreken op niet-acceptabel
gedrag en ingrijpen bij verdachte activiteiten. Volgens Bursik en Grasmick zullen
buurten met uitgebreide netwerken en bindingen aan organisaties een lager niveau
van criminaliteit hebben dan buurten waarin deze netwerken ontbreken. Het toezicht
zou hierin de sleutelfactor zijn. Zo zou volgens hen het in – Amerikaans – onderzoek
veel gevonden statistische verband tussen de bevolkingssamenstelling naar sociaaleconomische status en etnische herkomst en de criminaliteit vooral vanuit de groei
van het aantal eenoudergezinnen verklaard moeten worden. Deze groei leidt ertoe
dat op een groter aantal jongeren in de buurt geen toezicht wordt gehouden. Dit
wordt als een van de sleutelfactoren voor criminaliteit gezien.
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In veel Amerikaans onderzoek bleek ook dat als rekening wordt gehouden met
economische factoren de samenhang tussen criminaliteit en de samenstelling van de
bevolking naar etniciteit niet meer aanwezig was (Sampson en Wilson 1995). In
Nederland veronderstelde Wuertz (1991) dat de aanwezigheid van veel nationaliteiten,
met verschillen in (sub)culturele woon- en leefstijl die tot onderlinge tegenstellingen
en botsingen kunnen leiden, het uitoefenen van een (effectieve) sociale controle
bemoeilijkt en onveiligheidsgevoelens doet ontstaan. Tesser et al. (1995) stelden in
de vier grote steden – na rekening te hebben gehouden met andere kenmerken – wel
een significante samenhang vast tussen het aandeel niet-Nederlanders en het slachtofferrisico voor geweldscriminaliteit.
Ook residentiële stabiliteit is een factor die in verband wordt gebracht met de
criminaliteit in buurten, vanwege de nadelige invloed op de sociale samenhang en
sociale controle. Sampson (1985, 198617) liet zien dat in buurten met veel mobiliteit
het risico slachtoffer van criminaliteit te worden tweemaal zo groot was als in buurten waar weinig werd verhuisd.
Naast sociale controle wijzen Bursik en Grasmick op de maatschappelijke veranderingen die de gelegenheidsstructuur voor het plegen van criminaliteit vergrootten. Zij
noemen veranderingen in de huishoudenssamenstelling en in de dagelijkse activiteiten.
Het aandeel eenpersoonshuishoudens is toegenomen en ook het aantal tweeverdieners
is gegroeid. Het aantal dagelijkse buitenhuisactiviteiten is hierdoor gestegen. De grotere afwezigheid van bewoners biedt potentiële daders meer geschikte – onbewaakte
– gelegenheden voor het plegen van criminaliteit. Zo wees onderzoek uit dat een
toename in buitenhuisactiviteiten gepaard gaat met een grotere kans op inbraak
(Cohen en Felson 1979).
De beide theorieën – sociale controle en gelegenheid – kunnen soms tegenstrijdige
voorspellingen opleveren. De sociale-controletheorie voorspelt dat ingrijpende veranderingen in de samenstelling van de bevolking van een buurt de sociale controle doet
verminderen en crimineel gedrag waarschijnlijker maakt. Volgens de gelegenheidstheorie echter, zal in een wijk of buurt het aantal misdrijven kunnen toenemen als het
aantal geschikte doelen groeit, ook al is de buurt in sociaal opzicht stabiel en bestaat
er een effectieve sociale controle.18
Uit onderzoek bleek dat het lastig is de kenmerken van buurten in onderzoek goed
te operationaliseren. Dit gold niet alleen voor de buurtkenmerken als onafhankelijke
variabelen, maar ook voor de criminaliteitscijfers. Zo ligt het afgaande op de gelegenheidstheorie voor de hand de criminaliteitscijfers uit te drukken in termen van potentiële gelegenheden en te standaardiseren op het aantal objecten. Bij woninginbraak
betreft dit het aantal woningen, bij criminaliteit die met de auto van doen heeft, het
aantal auto’s (met als extra probleem dat dit aantal naar tijd en plaats varieert).
Kleemans (1996) wees nog op andere problemen. Zo wordt vaak geen duidelijk
onderscheid gemaakt tussen de spreiding van daders en spreiding van slachtoffers.
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De woonbuurt van daders hoeft echter niet samen te vallen met de buurt waar de
delicten worden gepleegd. Buurten kunnen ook daders aantrekken vanwege de
mogelijkheden voor het plegen van delicten. Vaak ook wordt ten onrechte verondersteld dat binnen een gebied de criminaliteit weinig uiteenloopt, terwijl delicten vaak
rond specifieke voorzieningen en doorgangswegen zijn geconcentreerd. Onderzoek
naar de samenhangen tussen buurtkenmerken en criminaliteit waarin ook andere
variabelen als persoons- en huishoudenskenmerken zijn opgenomen, heeft soms
complexe relaties laten zien. Bijvoorbeeld de studie van Smith en Jarjoura (1989)
waarin de onderzoekers vaststelden dat buurten met een hoog gemiddeld inkomen
minder getroffen werden door inbraken. Binnen deze buurten waren het echter wel
de huishoudens met het hoogst gemiddeld inkomen die het vaakst slachtoffer werden.
Ook op het gebied van onveiligheidsbeleving zal getracht worden inzicht te
verkrijgen in de rol en het gewicht van buurtkenmerken. Het contact met vrienden
en kennissen in de buurt wordt als een centraal kenmerk gezien. De uitkomsten
van het – Amerikaanse – onderzoek zijn op dit punt echter niet eensluidend. In het
merendeel van de onderzoeken wordt vastgesteld dat mensen met veel vrienden en
kennissen in de buurt, zich veiliger voelen dan mensen met weinig sociale contacten
(Bursik en Grasmick 1993). Soms gaat een hecht patroon van sociale contacten echter
juist samen met een grotere mate van angst. Wellicht is dit afhankelijk van het criminaliteitsniveau van de buurt. Als het criminaliteitsniveau in een buurt hoog is, zou
het bestaan van veel sociale contacten in de buurt ertoe kunnen leiden dat criminaliteit vaak onderwerp van gesprek is. Hierdoor kunnen mensen zich sterker van een
mogelijke dreiging bewust worden. Contacten tussen buurtbewoners zouden dan
juist negatief uitwerken op de beleving van veiligheid. Aan de andere kant kan worden
verondersteld dat buurten met een uitgebreid netwerk van sociale contacten meer
mogelijkheden hebben problemen met criminaliteit gezamenlijk aan te pakken en
maatregelen te treffen.
In relatie tot de beleving van onveiligheid is tevens veel aandacht besteed aan bredere problemen dan criminaliteit, zoals verval en verpaupering.19 Wilson en Kelling
(1982) stelden dat dit soort – dat zij incivilities noemen – het gevoel van saamhorigheid
in een buurt aantast. Hierdoor zou na verloop van tijd een buurt ook in objectieve zin
kwetsbaarder voor criminaliteit kunnen worden. Ook de etnische samenstelling van
een buurt wordt in verband gebracht met gevoelens van onveiligheid. In verschillende
Amerikaanse studies wordt een sterke relatie vastgesteld, maar ook hierin speelt het
feit dat andere factoren dit verband kunnen vertekenen een rol.20
In het voorgaande kwam in vogelvlucht een aantal veronderstellingen aan de orde
over de rol van de buurt- en omgevingskenmerken in het slachtofferrisico en de beleving van onveiligheid. Ze maken aannemelijk dat buurtkenmerken van belang zijn in
relatie tot de criminaliteit in buurten en de beleving van onveiligheid. In empirisch
opzicht bestaat er echter nog veel onduidelijkheid en ook aan de bestaande indicering en operationalisering van de begrippen kleven nog de nodige bezwaren.
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1.4

Leefbaarheid

Voor het begrip leefbaarheid geldt niet minder dan voor sociale cohesie, dat er veel
uiteenlopende definities over bestaan, waarin gerefereerd wordt aan uiteenlopende
indicatoren, en dat het bovendien toegepast wordt op heel verschillende situaties
(Hortulanus 1996). Desalniettemin vertonen ook de omschrijvingen van leefbaarheid
wel enkele gemeenschappelijke elementen (Goezinne en Verweij 1997; Praktijkgids
Leefbaarheid 1999). Het heeft in elk geval betrekking op de woonsituatie en woonomgeving van mensen en is daarmee een bij uitstek buurtgebonden verschijnsel.
Meer in het bijzonder gaat het bij leefbaarheid om het samenspel tussen de fysieke
kwaliteit, de sociale kenmerken en de veiligheid van de woonomgeving. Er zijn verschillende theoretische stromingen die elk hun eigen accenten leggen. Zo wordt in
de leefsituatiebenadering de nadruk gelegd op de materiële aspecten en voorzieningen voor de burgers, en stelt de communitybenadering het sociale klimaat centraal.
Tegenwoordig worden beide benaderingen meestal gecombineerd. In dat verband
spreekt de overheid over ‘schoon, heel en veilig’.
Binnen de kenmerken die verbonden zijn met een gebrekkige kwaliteit van die
woonomgeving wordt in het grotestedenbeleid verloedering (zwerfvuil, hondenpoep,
kapotte straatverlichting, graffiti, leegstand, e.d.) onderscheiden van overlast
(geluidsoverlast, drugshandel, prostitutie, verkeersproblemen, e.d.). Ook het voorzieningenniveau kan worden beschouwd als een indicator van de leefbaarheid van
een buurt. Bij de sociale kenmerken valt te denken aan onderlinge betrokkenheid, de
kwaliteit van buurtcontacten en vormen van burenhulp. Bij veiligheid aan de mate
waarin uiteenlopende vormen van criminaliteit worden voorkomen. Er wordt verondersteld dat de verschillende aspecten elkaar beïnvloeden. Vervuilde portieken,
kapotte speeltoestellen, gebrekkige verlichting en een hoge criminaliteit nodigen niet
uit tot contacten buitenshuis. Een geringe onderlinge betrokkenheid verlaagt de
bereidheid om rekening te houden met de buren bij geluidsoverlast en stimuleert
onveiligheidsgevoelens. De effecten zijn veelal cumulatief, wat tot een concentratie
van problemen en neerwaartse spiraal kan leiden. Volgens Duyvendak is juist in
wijken met een slechte leefbaarheid het bevorderen van de sociale cohesie van groot
belang (Duyvendak 1998).

1.5

Hoofdvragen en verdere opbouw van het rapport

1.5.1 Doelstellingen en hoofdvragen van het rapport
De eerste doelstelling van het onderhavige rapport is een typering van de hedendaagse
Nederlandse samenleving aan de hand van een aantal indicatoren van sociale cohesie,
fysieke kenmerken van leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zal de huidige situatie in
het licht worden geplaatst van de ontwikkelingen die zich op deze terreinen in het
recente verleden hebben voorgedaan. De beschrijving richt zich zowel op algemene
verschuivingen (onder de bevolking als geheel en op het niveau van de samenleving)

Theoretische uitgangspunten, conceptualisering en doelstellingen

25

als op verschuivingen op het niveau van de buurt, de directe leefomgeving en de
primaire groep. Wat betreft sociale cohesie zal bovendien worden ingegaan op de
situatie in een aantal sectoren van de samenleving (het onderwijs, de kinderopvang,
de informele zorg, sport en amateurkunst) en bij enkele bevolkingsgroepen (expsychiatrische patiënten, langdurig werklozen, etnische minderheden). De in dat
kader gesignaleerde sociale processen en beleidsontwikkelingen vormen enerzijds
een concretisering van de algemenere beschrijvingen en kunnen anderzijds als
exemplarisch gelden voor deze.
De tweede doelstelling van het rapport is een analyse van de relatie tussen sociale
cohesie en veiligheid op individueel en op wijkniveau. Hierbij worden tevens fysieke
kenmerken van de leefomgeving en het aanwezige voorzieningenniveau in de analyse
betrokken. Tot de aspecten van sociale cohesie die als determinanten voor criminaliteit en veiligheidsbeleving zullen worden geanalyseerd, behoren de sociale contacten met buurtgenoten, het gevoel van verantwoordelijkheid voor de buurt, en de mate
van gehechtheid aan de buurt. In enkele multilevel-analyses wordt vervolgens nagegaan
in hoeverre fysieke, sociale en economische kenmerken op buurtniveau van invloed
zijn op de criminaliteit en veiligheidsbeleving wanneer rekening wordt gehouden met
persoonskenmerken van de buurtbewoners. Welke rol speelt sociale cohesie binnen
de buurt, vergeleken met het sociaal-economische statusniveau van een buurt, haar
etnische heterogeniteit en residentiële mobiliteit, en vergeleken met de individuele
sociaal-demografische kenmerken van haar bewoners?
In het verlengde hiervan kunnen de drie hoofdvragen waarop het rapport een antwoord
wil geven als volgt worden geformuleerd.
1 Hoe kan de huidige Nederlandse samenleving worden getypeerd in termen van
fysieke kwaliteit van de woonomgeving, veiligheid en sociale integratie? Dit voor
de bevolking in het algemeen en voor afzonderlijke bevolkingsgroepen. Welke
ontwikkelingen hebben zich daarin recentelijk voorgedaan?
2 Wat zijn de determinanten van sociale cohesie en sociale integratie op individueel
en op wijkniveau? Wat zijn de determinanten van veiligheid en veiligheidsbeleving
op individueel en op wijkniveau? Bestaan er verschillen op het punt van veiligheid
en wat betreft sociale cohesie naar bevolkingsgroep en naar type wijk of buurt?
3 In hoeverre en in welke opzichten zijn fysieke kenmerken van de leefomgeving,
veiligheid en sociale cohesie onderling gerelateerd? Welk gewicht leggen kenmerken van sociale cohesie voor veiligheid en veiligheidsbeleving in de schaal, vergeleken met andere wijkkenmerken en de individuele kenmerken van de buurtbewoners?
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In onderstaand schema staan de centrale onderdelen van de probleemstelling weergegeven. Leefbaarheid figureert als begrip waarmee drie aspecten worden samengevat: sociale cohesie, veiligheid en fysieke kwaliteit van de woonomgeving. De
belangrijkste indicatoren van elk van de aspecten die in het rapport aan de orde
zullen komen, zijn eveneens in het plaatje opgenomen. Bij sociale cohesie zijn dit de
mate van integratie van qua sociaal-economisch statusniveau of qua etnische achtergrond verschillende groepen. De betrokkenheid bij het grotere sociale geheel van de
buurt en de samenleving. Netwerken en sociale contacten in de directe sociale omgeving, en deelname aan vrijwilligerswerk, verenigingsleven en informele zorgverschaffing. Bij veiligheid zal het onder andere gaan om slachtofferrisico en onveiligheidsbeleving. Bij de fysieke omgeving om de woningvoorraad, de algemene kwaliteit van
de woonomgeving en het aanwezige voorzieningenniveau.
Figuur 1.1 De verschillende elementen van leefbaarheid die in de studie worden onderzocht
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De thematiek van dit rapport is meerledig. Het accent zal worden gelegd op de
sociale aspecten, wat betekent dat een analyse van de onderwerpen sociale cohesie en
sociale integratie het uitgangspunt vormt van de beschrijvingen. Tevens zullen fysieke
aspecten van de leefomgeving daaraan worden gerelateerd. Centraal staat het thema
sociale cohesie en integratie, de wijze waarop sociale cohesie en integratie verbonden
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zijn met de onveiligheid van situaties/locaties, respectievelijk de invloed die van deze
uitgaat op gevoelens van onveiligheid. Er wordt op drie niveaus gerapporteerd. In de
eerste plaats wordt een landelijk beeld geschetst van ontwikkelingen in de laatste
decennia van de afgelopen eeuw. Dat gebeurt op basis van grootschalige enquêtes,
waar het gaat om het perspectief van de mensen zelf. In de tweede plaats vindt een
toespitsing plaats op de situatie in een aantal (exemplarische) wijken en gemeentes,
waarbij casestudy’s en gegevens op wijkniveau worden betrokken. Dit alles zal in de
derde plaats uitmonden in een aantal multilevel-analyses, waarin dezelfde kenmerken zowel op individueel als op geaggregeerd niveau worden geanalyseerd en geprobeerd wordt de afzonderlijke invloed van buurt-/wijk-/woonomgevingskenmerken na
te gaan.

1.5.2 Verdere opbouw van het rapport
De navolgende tekst is opgesplitst in twee delen. Deel 1 omvat drie hoofdstukken
waarin uitgebreid wordt ingegaan op het eerste centrale thema van dit rapport: sociale
cohesie. Op basis van survey-onderzoek dat door de jaren heen is gehouden onder
landelijke steekproeven uit de Nederlandse bevolking wordt in hoofdstuk 2 een beeld
geschetst van verschuivingen inzake een aantal indicatoren van sociale cohesie en
integratie. Hier worden onder andere een aantal informele segmenten van de sociale
infrastructuur besproken. In hoofdstuk 3 wordt het thema nader uitgediept voor een
aantal sectoren en groepen: het onderwijs, kinderopvang en (informele) zorg, vrijetijdsbesteding, (ex-)psychiatrische patiënten, etnische minderheden en sociale activering van langdurig werklozen. De sectoren kunnen worden beschouwd als belangrijke
onderdelen van de formele sociale infrastructuur, de groepen als burgers die vanuit
het oogpunt van sociale cohesie in een ongunstige positie verkeren.21 Hoofdstuk 4 is
geheel gewijd aan een vergelijking tussen een aantal concrete wijken naar het beeld
dat zij vertonen vanuit het perspectief van sociale cohesie. In een van de wijken zal,
op basis van een daartoe uitgevoerde pilotstudie, ingegaan worden op de relevantie
van ict-gebruik voor sociale cohesie.
Deel 2 start met een beschrijving van veranderingen die zich in de afgelopen
decennia in ons land hebben voorgedaan in de fysieke woonomgeving (hfst. 5). De
beschrijving daarvan mondt uit in een typologie van wijken die in de daaropvolgende
hoofdstukken terugkeert als kader van analyses van veiligheid. In die hoofdstukken
wordt de aandacht verlegd naar het tweede centrale thema: veiligheid en veiligheidsbeleving. In hoofdstuk 6 worden ontwikkelingen in kaart gebracht die voor de afgelopen decennia vallen waar te nemen op dit terrein. Het hoofdonderdeel van hoofdstuk 7 vormen multilevel-analyses waarin aspecten van fysieke woonomgeving, sociale
cohesie en veiligheid gecombineerd geanalyseerd worden en de effecten van persoonskenmerken en kenmerken op een geaggregeerd niveau tegen elkaar afgezet worden.
Ten slotte worden in hoofdstuk 8 de belangrijkste bevindingen nog eens samengevat
en wordt onder andere ingegaan op de implicaties voor het veiligheidsbeleid.
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Zie o.a. Thurlings 1977; Van Hoof en van Ruysseveldt 1996.
De visie van de twee stromingen op solidariteit is kort samengevat door Komter
et al. (1999: 23-26). Net als deze auteurs, meent Blokland-Potters dat aan de
twee benaderingen een verschillend mensbeeld ten grondslag ligt. In het eerste
geval dat van de homo economicus, in het tweede geval dat van de homo sociologicus
(Blokland-Potters 1998: 102).
Zij omschrijft deze aan Anderson (1990) ontleende term als ‘mentale voorstellingen van het denken en voelen van ‘wij horen bij elkaar’, en als alledaagse
handelingspraktijken waarin we uitdrukken bij wie we horen, en waarin we
anderen bij ‘ons’ insluiten of juist van ‘ons’ uitsluiten en beelden die (mensen)
in hun voorstellingsvermogen gebruiken om te denken over ‘ons’ en ‘hen’ en
daarnaar te handelen’ (Blokland-Potters 1998: 111, 313). Met name sociale relaties die gebaseerd zijn op een affectieve oriëntatie (en die vaak aanleiding geven
tot sociabiliteit) dragen volgens haar bij tot het instandhouden van deze imagined
communities. Vgl. Anderson 1990.
Al heeft Durkheim, met name in zijn Le Suicide (1897), ook een aanzet gegeven
tot de analyse van de psychologische correlaten en effecten van sociale cohesie
en groepsintegratie.
In de gangbare sociologische definitie van sociaal kapitaal staan netwerken
binnen en tussen gemeenschappen en netwerken over gemeenschappen heen
centraal. Maar ook de institutionele context waarin deze netwerken zijn ingebed, is relevant; iets waarvoor men in de politieke wetenschappen meer oog
heeft. In het bijzonder geldt dit voor de rol van staat en overheid. Groepen en
gemeenschappen kunnen in hoge mate bij elkaar betrokken raken omdat zij
zich miskend, onrechtvaardig behandeld of genegeerd voelen door politieke
instituties. Er kunnen zich relatiepatronen en informele organisatievormen ontwikkelen die compensatie bieden voor wat wordt ervaren als de afwezigheid,
het gebrek aan bindingskracht, de bureaucratische rompslomp, de corruptie of
de zwakte van formele instituties. Hoe een gemeenschap omgaat met de kansen
en beperkingen, de positieve en negatieve vormen van sociale cohesie is medeafhankelijk van de institutionele context. Anderzijds vormen de kenmerken en
processen waarnaar sociale cohesie verwijst als het ware de sociale infrastructuur van effectief politiek beleid.
Vergelijk de verschillende niveaus van solidariteit die door Hortulanus worden
onderscheiden (Hortulanus 2000).
Zie bv. Portes en Landholt (1998).
Volgens Blokland wordt sociale cohesie hiermee vooral een kwestie van sociale
integratie en sociale uitsluiting (Blokland 2000).
Men hoeft daarbij alleen maar te denken aan straten die er voornamelijk verlaten bij liggen, omdat ze bevolkt worden door drukbezette tweeverdieners die de
hele dag op hun werkplek vertoeven en die ook in hun vrije uren georiënteerd
zijn op tijdverdrijf dat vrijwel geen relatie heeft met buurtkenmerken.
In het elfde rmo-advies is een uitgebreide en goede inleiding te vinden op het
begrip. Zie: rmo 2000, 33-157.
Komter et al. (1999: 33) definiëren sociaal kapitaal – in de geest van Bourdieu
(1989) en Portes (1995) – als de mogelijkheid van individuen om hulpbronnen
te mobiliseren uit de sociale netwerken waarvan men deel uitmaakt.
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Doorgaans behoort dit tot de onbedoelde gevolgen van het menselijk handelen
waardoor Max Weber zo gefascineerd was.
Daarnaast kunnen primaire en tertiaire netwerken of associaties worden onderscheiden. Bij het eerste gaat het bijvoorbeeld om familiebanden, bij het tweede
om grootschalige organisatievormen met weinig of geen face-to-face-interacties
tussen de gewone leden of die niet eens leden kennen, maar slechts donateurs.
Granovetter heeft in dit verband de cruciale rol benadrukt van weak ties (naast
strong ties die mensen intensief doen opgaan in het groepsleven) voor zowel het
vergroten van de ontplooiingskansen van individuen als gemeenschapsvorming
en het vermogen van een gemeenschap om haar leden te mobiliseren voor collectieve acties (Granovetter 1973).
Rond dit begrip is veel verwarring ontstaan. Zo zou het proces van sociale desorganisatie onvoldoende worden onderscheiden van de uitkomsten ervan. Een
ander punt van kritiek was dat criminaliteit lang niet altijd het gevolg was van
desorganisatie.
Zoals geciteerd door Putnam 2000: 307-308.
Geciteerd bij Wittebrood (2000).
De gelegenheidstheorie leidt tot een meer genuanceerde voorspelling. Als met
het afnemen van de sociale controle niet tegelijkertijd het aantal geschikte doelen dat in een gebied voorhanden is, toeneemt, zal volgens deze theorie een toename van crimineel gedrag zich niet voordoen.
Bursik en Grasmick spreken van neighbourhood disorder.
Volgens Bursik en Grasmick is het oordeel van de blanke bewoners vaak
gebaseerd op een vertekend beeld van het aandeel van de criminaliteit dat voor
rekening van de minderheden komt of op stereotiepe opvattingen over hoe minderheden zich gedragen. Ook deze hypothesen zijn echter nog niet goed
getoetst.
Elders is uitvoeriger ingegaan op de positie van kwetsbare groepen, zie:
bzk 2000, bijlage 2.
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Deel 1
Verschijningsvormen
van sociale cohesie
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Sociale cohesie bij individuele burgers

Joep de Hart

2.1

Inleiding

Dit hoofdstuk vormt het eerste van drie die in hun geheel aan het thema sociale cohesie
zijn gewijd. In hoofdstuk 3 wordt het onderwerp onder de loep genomen voor uiteenlopende sectoren binnen de samenleving (het onderwijs, de kinderopvang, de zorg en
de vrijetijdsbesteding) en enkele bevolkingsgroepen die in dat opzicht in een precaire
positie lijken te verkeren (werklozen, allochtonen, ex-psychiatrische patiënten).
Daaropvolgend zal in hoofdstuk 4 een vergelijking worden getrokken tussen enkele
Nederlandse wijken vanuit het beeld dat deze vertonen op het punt van sociale cohesie.
Ter voorbereiding daarop wordt hier een algemene impressie gegeven van een aantal
ontwikkelingen die zich in de sociale cohesie en sociale integratie hebben voorgedaan in
de afgelopen decennia. De beschrijving daarvan vormt het leeuwendeel van dit hoofdstuk.
In aansluiting op de dimensies die in hoofdstuk 1 inzake het begrip zijn onderscheiden,
komt sociale cohesie in dit hoofdstuk in de volle breedte ter sprake.1 In de eerste
plaats op het niveau van primaire sociale netwerken, in de vorm van ontwikkelingen
die zich binnen samenwoonrelaties hebben voorgedaan en de contacten met huis- en
buurtgenoten (§ 2.2.1). Op het mesoniveau van de samenleving wordt vervolgens
gekeken naar het lidmaatschap van maatschappelijke organisaties, het geven aan
goede doelen en het doen van vrijwilligerswerk (§ 2.2.2). Op het macroniveau passeren
het vertrouwen in maatschappelijke instituties, de binding met de politiek en de politieke participatie de revue (§ 2.2.3). Ten slotte komt het onderschrijven solidariteitswaarden ter sprake, de algemene betrokkenheid bij medemensen, het vertrouwen dat
men in die medemensen stelt en de identificatie met dezen (§ 2.2.4). Dat gebeurt onder
andere via de opvattingen die men huldigt over de sociale zekerheid en het schenken
aan goede doelen. In paragraaf 2.3 worden de verschillen tussen bevolkingsgroepen
wat betreft enkele indicatoren van sociale cohesie uit de eerdere paragrafen beschreven.
De afsluitende paragraaf 2.4 vat de belangrijkste bevindingen kort samen.

2.2

Huidige situatie en ontwikkelingen wat betreft sociale cohesie en sociale
integratie

2.2.1 Sociale cohesie en integratie binnen primaire netwerken en de buurt
Veranderingen in de structuur van primaire leefverbanden
Vanaf halverwege de 19e eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog vertoont ons land de
kenmerken van wat wel wordt aangeduid als het ‘traditionele West-Europese huwelijkspatroon’. Er wordt relatief laat en weinig getrouwd. Na de Tweede Wereldoorlog
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verandert dit. De huwelijksgeneigdheid neemt sterk toe en de gemiddelde huwelijksleeftijd af. Vanaf halverwege de jaren zestig verschuift het beeld opnieuw en drastisch.
Er worden steeds minder huwelijken gesloten en men treedt op steeds latere leeftijd
in het huwelijk. Er manifesteert zich een uitsteltendens in zowel de relatievorming
als het krijgen van kinderen. Het aantal geboorten en het gemiddeld kindertal per
vrouw nemen af, de leeftijd bij de geboorte van het eerste kind stijgt tot 29 jaar. Van
de geboortejaargang 1945 kreeg 12% van de vrouwen geen kinderen, van het cohort
1950 was dat 17%, van vrouwen met het geboortejaar 1970 blijft naar verwachting
21% zonder kinderen.
De verbanden waarin wordt samengeleefd, zijn brozer geworden. Het echtscheidingspercentage stijgt: de kans erop nam toe van een op de tien huwelijken aan het eind
van de jaren zestig tot een op de drie in het midden van de jaren negentig. Nadat de
acceptatie van echtscheiding in de tweede helft van de jaren zestig sterk was toegenomen
(evenals die van bewuste kinderloosheid), is zij in de daaropvolgende decennia alleen
maar verder gegroeid. Enquêtes leren dat een goed huwelijk in de loop van de tijd
voor de Nederlanders minder als een topwaarde is gaan gelden. Het percentage
ondervraagden dat aangeeft zich zorgen te maken over zijn gezin is tijdens de jaren
negentig duidelijk gestegen (scp 1996: 466-470).
Tabel 2.1 Veranderingen in samenleefverbanden, 1950-1999

bevolkingsomvang (x 1.000)
burgerlijke staat
% ongehuwd
% gehuwd
% verweduwd
% gescheiden
geboorten
per 1.000 van het bevolkingsgemiddelde
gem. kindertal per vrouw
gem. leeftijd van de moeder bij geboorte
eerste kind
huwelijkssluiting
gesloten huwelijken per 1.000 van het
bevolkingsgemiddelde
gem. leeftijd huwende mannen
gem. leeftijd huwende vrouwen
huwelijksontbinding door echtscheiding
per 1.000 echtparen
gem. huwelijksduur
totaal echtscheidingspercentage
huishoudens
aantal huishoudens (x 1.000)
% eenpersoonshuishoudens
gem. aantal personen per huishouden

1950

1960

1970

1980

1990

1998

1999

10.027

11.417

12.958

14.091

14.893

15.654

15.760

53
42
4
1

50
45
4
1

47
47
5
2

44
49
5
2

43
47
6
4

44
45
6
5

44
45
5
5

22,9
3,10

20,9
3,12

18,4
2,57

12,9
1,60

13,3
1,62

12,7
1,63

12,7
1,7

26,4

25,6

24,3

25,6

27,5

29,1

29,1

8,2
30,0
26,9

7,8
28,3
25,4

9,5
26,2
23,7

6,4
27,4
24,5

6,4
30,7
28,0

5,5
33,6
30,7

5,7
33,7
30,8

3,0
11,2
.

2,2
11,1
.

3,3
11,8
.

7,5
11,9
24,0

8,1
12,7
28,1

9,2
12,7
31,8

9,5
12,9
32,1

2.535
9,7
3,93

3.171
12,2
3,56

3.986
17,0
3,21

5.006
21,7
2,78

6.061
29,9
2,42

6.758
32,5
2,29

.

Bron: CBS, Statistisch jaarboek (div. jaren)
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Naast de huwelijksband verbreiden zich in hoog tempo andere leefverbanden. Het
aantal alleenstaanden groeit snel, evenals het aantal ongehuwd samenwonenden. Er
ontstaat een grote verscheidenheid aan samenwoonalternatieven en levensontwerpen,
en tijdens de levensloop wordt meer dan ooit tussen deze gevarieerd. Jongeren verlaten veel vaker het ouderlijk huis zonder meteen te gaan samenwonen of in het huwelijk te treden. Tweeoudergezinnen gaan over in eenoudergezinnen en vervolgens na
verloop van tijd meestal weer in tweeoudergezinnen. Ongehuwd samenwonenden
treden pas na enige tijd (doorgaans) in het huwelijk. De toename van het aantal fasen
en de heterogeniteit in de levensloop en de resulterende huishoudensdynamiek worden wel samengevat als de individualisering van de levensloop of als de verbreiding
van een ‘meerkeuzebiografie’ (Du Bois-Reymond 1993).
Veranderingen in het levensontwerp en de paarvorming, de moraal en de maatschappelijke positie van de geslachten weerspiegelen zich in de samenleefverbanden.
Tussen 1990 en 2000 nam de bevolking toe met 6,5%, het aantal huishoudens steeg
twee keer zo snel (met 13%), het aantal eenpersoonshuishoudens zelfs vier keer zo
snel (met 26%). Er kwamen meer huishoudens en die huishoudens werden kleiner.
Rond 1950 telde het Nederlandse huishouden gemiddeld 3,9 personen, rond 1980
waren dat er 2,8. In de loop van de jaren negentig daalde het cijfer vervolgens naar 2,3.
Anno 1960 vormden gehuwde echtparen met hun inwonende kinderen de helft
van alle Nederlandse huishoudens, momenteel maken zij minder dan een derde daarvan uit. Volgens de Nationale huishoudensprognose zal, vergeleken met de situatie
in 2000, het aantal huishoudens in 2015 nog eens met 12% zijn toegenomen en het
aantal eenpersoonshuishoudens met niet minder dan 30%. Verschillende ontwikkelingen hebben bijgedragen tot de enorme aanwas van het aantal eenpersoonshuishoudens. Steeds meer jonge mensen zijn, na het verlaten van het ouderlijk huis, eerst
een tijdlang op zichzelf gaan wonen alvorens te gaan samenwonen of te gaan trouwen.
Later in de levensloop is het bevolkingsdeel dat (al dan niet tijdelijk) weer alleen
woont na (echt)scheiding toegenomen. De vergrijzing heeft erin geresulteerd dat
steeds meer mensen alleen achterblijven na het overlijden van hun partner. Waaraan
het toegenomen streven toegevoegd kan worden om de overgang naar een verzorgingstehuis of verpleeginstelling zo lang mogelijk uit te stellen.

Veranderingen in de dagelijkse leefstijl
Niet alleen manifesteerden zich nieuwe opties in de structuur van primaire leefverbanden, ook de dagelijkse vormgeving aan deze is veranderd. Een opvallende en
betekenisvolle ontwikkeling is de toegenomen tijdsdruk van verplichtingen.2 De
bevolking van 18-65 jaar ziet zich geplaatst voor een opeenstapeling van arbeidstaken,
onderwijstaken en huishoudelijke zorgtaken, waarmee in 2000 ruim 3 uur per week
meer gemoeid was dan in 1975. Het tijdsbeslag van betaalde arbeid steeg in die periode
met 4,6 uur, dat van zorgtaken bleef hetzelfde en dat van (eventuele) onderwijsverplichtingen liep terug met iets meer dan een uur. Het gevolg is dat de Nederlanders
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in 1995 over minder vrije tijd (gemiddeld 3 uur op weekbasis) beschikten dan twintig
jaar daarvoor (Van den Broek et al. 1999). Het percentage taakcombineerders (mensen die minimaal 5 uur per week kwijt zijn aan verplichtingen op meerdere van de
terreinen van betaalde arbeid, huishoudelijk werk en onderwijs) groeide van 37%
naar bijna 50% tussen 1975 en 1995. Vooral in de tweede helft van de jaren tachtig is
het snel toegenomen.
Voor zowel het grotere tijdsbeslag van de betaalde arbeid als de forse stijging van
het aantal tweeverdieners was vooral de sterk gestegen arbeidsparticipatie van vrouwen
verantwoordelijk. De toestroom naar de arbeidsmarkt manifesteerde zich met name
onder vrouwen met minderjarige kinderen. De groei van de beroepsbevolking vanaf
de jaren zeventig komt voor vier vijfde voor rekening van de vrouwelijke bevolking
van 25-64 jaar. In 1981 werkte van een op de drie kinderloze paren beide partners, in
1997 was dit opgelopen tot de helft. Nog groter was de groei van het percentage
tweeverdieners onder de paren met minderjarige kinderen: van 17% in 1981 naar 42%
in 1997. In de jaren zeventig bleef maar een kwart van de werkende vrouwen werken
na de geboorte van hun eerste kind; inmiddels geldt dat voor een ruime meerderheid.
De gesignaleerde stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens, toename van het
aantal eenoudergezinnen en daling van het kindertal resulteerden in een inkrimping
van de gemiddelde huishoudensomvang. Deze huishoudensverdunning en schaalverkleining van de huishoudelijke productie leidde ertoe dat per lid van het huishouden
meer tijd is gemoeid met de vervulling van huishoudelijke taken. Tweeverdieners
vormen de bevolkingsgroep met het grootste pakket aan dagelijkse verplichtingen,
zeker als ook nog kleine kinderen deel uitmaken van het huishouden. Gebrek aan tijd
en een toename van het inkomen leiden tot de wens een deel van het huishoudelijke
werk en zorg te ‘kopen’. Dat drukt zich uit in de aanschaf van apparaten die een deel
van het werk overnemen (mechanisering van het huishouden) en het uitbesteden van
werk aan anderen (monetarisering). Beide ontwikkelingen – mechanisering en
monetarisering – zijn illustratief voor een verschuiving van een tijdsintensief naar
een meer kapitaalintensief activiteitenpatroon.
De onderstaande grafiek brengt de voortschrijdende mechanisering van huishoudelijke taken in beeld voor de afgelopen drie decennia. Op een wat langere
termijn bekeken zou zij nog veel scherper naar voren komen (De Hart 1995).
Moderne Nederlandse huishoudens maken gebruik van een reeks van apparaten die
tot een – besparing van menselijke tijd en energie leiden, dan wel nieuwe vormen van
ontspanning en comfort mogelijk maken. Vrijwel elk vaderlands gezin beschikt vandaag de dag over een kleurentelevisie, koelkast en wasmachine. In de loop van de
jaren negentig nam het bezit van een magnetron, vaatwasmachine, wasdroger en
diepvriezer sterk toe.
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Figuur 2.1 Huishoudens die beschikken over huishoudelijke apparaten
in procenten
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Huishoudens kunnen er ook toe overgaan een deel van het huishoudelijke werk uit te
besteden. Voorbeelden van betaalde externe diensten zijn maaltijdbezorging, hulp in
de huishouding of het gebruikmaken van betaalde kinderoppasmogelijkheden. In
1998 had 12% van de Nederlandse huishoudens een betaalde hulp in dienst, in 1995
maakte 22% wel eens gebruik van thuisbezorging door leveranciers, deed een derde
wel eens aankopen via een postorderbedrijf en werd in 17% van de huishoudens minstens een keer per week afhaalmaaltijden genuttigd (Keuzenkamp en Hooghiemstra
2000: 82-83). Meer dan anderen gaan tweeverdienershuishoudens over tot de uitbesteding van huishoudelijke en zorgdiensten. Zij hebben een relatief ruime koopkracht
en tegelijkertijd maar weinig vrije tijd. Het contrast is met name groot tussen werkende
vrouwen met een eveneens werkende partner, vergeleken met huisvrouwen die een
werkende partner hebben. Vooral het aanwenden van betaalde opvang voor de kinderen en betaalde huishoudelijke hulp is onder personen met een symmetrische arbeidsrolverdeling duidelijk toegenomen. Ook onder alleenstaanden die werkzaam zijn in
een betaald beroep manifesteert zich een uitgesproken trend naar monetarisering: in
groten getale besteden zij de maaltijdbereiding uit. Op het gebruikmaken van externe
faciliteiten voor kinderopvang – als een van de meest opvallende ontwikkelingen in
de het afgelopen decennium – wordt later nog apart ingegaan.
Sociale cohesie bij individuele burgers
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Sociabiliteit in huiselijke kring
De veelbeschreven processen van individualisering en privatisering hielden geen halt
voor de huisdeur, maar schreden ook voort binnen de woning. Het gemiddeld aantal
personen per huishouden daalde, de ruimte waarover men beschikt in zijn woning is
toegenomen en kinderen gingen gaandeweg steeds meer beschikken over een eigen
kamer, voorzien van een eigen verwarming en elektronische apparatuur. Een reeks
van apparaten droeg bij aan de mogelijkheid voor de leden van meerpersoonshuishoudens om een eigen privé-domein te scheppen en hun individuele interesses te
beleven, in losse samenhang met de regels en het leefpatroon van het gezamenlijke
gezinsverband. Tot die apparaten behoren onder andere de videorecorder, het draadloze telefoontoestel en de mobiele telefoon. Daarnaast beschikt een groeiend aantal
huishoudens over meerdere telefoons, televisietoestellen, computers, geluidsinstallaties en auto’s.3 In hoeverre liepen deze ontwikkelingen parallel met veranderingen
in de interacties tussen huisgenoten en contacten met vrienden en kennissen? Een
samenvatting op hoofdlijnen van enkele uitkomsten uit tijdsbestedingsonderzoek
geeft tabel 2.2.
Tabel 2.2 Tijdsbesteding aan sociale contacten, maatschappelijke participatie en enkele andere
vrijetijdsactiviteiten, 1975-2000 (in uren per week, bevolking van 12 jaar en ouder)
gemiddelde duur

als percentage van de vrije uren

1975

1985

1995

2000

40,7

40,7

42,6

43,9

vrije tijd
47,9
waarvan:
elektronische media
12,4
sociale contacten
13,5
waarvan:
contacten met huisgenoten totaal
4,0
praten met huisgenoten
2,9
aandacht voor kind(eren)
0,8
gezelschapsspel doen
0,3
contact met niet-huisgenoten totaal 9,5
visite ontvangen
2,7
op visite gaan
5,7
feestje, etentje, receptie
1,2
telefoneren
–

49,0

47,3

44,8

13,6
12,2

14,2
11,7

3,1
2,1
0,7
0,3
9,1
2,5
4,9
1,2
0,5

2,7
1,6
0,8
0,2
9,0
2,2
4,7
1,4
0,7

totaal tijdsbeslag van betaalde
arbeid, studie en huishoudelijke
zorgtaken

1975

1985

1995

2000

14,8
11,0

26
28

28
25

30
25

33
25

2,4
1,3
0,8
0,2
8,6
2,1
4,4
1,4
0,7

8
6
2
1
20
6
12
3
–

6
4
1
1
19
5
10
2
1

6
3
2
0
19
5
10
3
1

5
3
2
0
19
5
10
3
2

Bron: SCP (TBO)

Binnen de tijdpassering in huiselijke kring is het televisiekijken almaar dominanter
geworden. In 2000 vulde het meer dan een kwart van de totale vrije tijd van de bevolking.
Terwijl binnenshuis het televisiekijken een hoofdonderdeel van de gezinsagenda is gaan

38

Sociale cohesie bij individuele burgers

vormen, raakte die in de avonduren almaar voller met uithuizige activiteiten (sport,
hobby’s, verenigingsleven). De tijdsbestedingsonderzoeken van het scp (zie: Van den
Broek et al. 1999) wijzen uit dat sinds halverwege de jaren zeventig door Nederlanders
steeds minder tijd wordt vrijgemaakt om te praten met huisgenoten en om thuis te
eten; terwijl als er thuis gegeten wordt daarbij vaker dan ooit de televisie aanstaat.
Van sterke invloed op dit algemene beeld is de levensstijl van paren zonder kinderen
en alleenstaanden. Wat betreft het huiselijke gezinsleven zijn de veranderingen veel
minder geprononceerd of zelfs nagenoeg afwezig. Als het gaat om de tijd die ouders
uittrekken voor het contact met hun kinderen valt evenmin een verschraling van de
onderlinge contacten binnen huiselijke kring waar te nemen. Integendeel, in de loop
van de jaren negentig zijn ze meer tijd gaan besteden aan het voorlezen en praten met
hun kinderen, het doen van spelletjes en maken van tochtjes met ze.
De afgelopen decennia is er veel veranderd in het gezinsleven en de contacten tussen ouders en kinderen. Wat betreft andere maatschappelijke omstandigheden mag
er dan gesproken zijn van een ‘generatiekloof ’, ja, zelfs van een ‘generatieconflict’,
voor het huidige gezinsleven is blijkens onderzoek veeleer een uitzonderlijk intense
betrokkenheid van ouders bij het wel en wee van hun kroost typerend. Longitudinaal
en historisch onderzoek naar opvoedingspatronen suggereert dat er (binnen en buiten
het ouderlijk gezin) een meer evenwichtige machtsbalans tussen de generaties is ontstaan die onder andere heeft geresulteerd in informalisering (Wouters 1990) en in
een meer onderhandelingsgericht (in plaats van bevelsgericht of autoritair) gezinsklimaat. De moderne jeugd heeft meer ruimte verworven binnen en buiten het gezin.
Dit drukt zich bijvoorbeeld uit in het beschikken over een eigen leefruimte in huiselijke
kring en meer egalitaire omgangsvormen tussen jeugd en volwassenen. Langere
onderwijsloopbanen, een uitsteltendens tot gezinsvorming, meer woonruimte in de
ouderlijke woning, de tolerantere houding van ouders: al deze ontwikkelingen die in
het voorgaande de revue passeerden, zorgen ervoor dat veel jongeren minder haast
hebben gekregen om snel zelfstandig te gaan wonen, aldus Du Bois-Reymond (1993).
In een uitgebreid onderzoek naar opvoedingspatronen in het hedendaagse Nederland,
wordt geconcludeerd dat alternatieven voor de traditionele gezinsopvoeding slechts
op beperkte schaal voorkomen en dat de verantwoordelijkheid voor de opvoeding
doorgaans niet wordt uitbesteed aan anderen. ‘Trouwens, ook het gezinsleven in ons
land maakt een solide en rustige indruk’, voegen de auteurs daaraan toe (Rispens,
Hermanns, Meeus 1996: 239).

Sociabiliteit buiten de eigen huiselijke kring
De sociale netwerken waarvan men deel uitmaakt, worden niet begrensd door de
muren van de woning. Hoe staat het met de sociale contacten die men heeft met
personen die geen deel uitmaken van het eigen huishouden? In de tabel 2.3 gaat het
om het onderhouden van face-to-facecontacten met kennissen of familie.4
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Tabel 2.3 Bezoek, 1958-1996, 21-70-jarigen (in procenten)

Hoe vaak bent u in de afgelopen week op bezoek bij
kennissen of familie geweest?
geen enkele keer
een tot vier keer
vijf keer of meer
[afgeleid uit vervolgvragen:]
ging in de afgelopen week niet op bezoek bij buren
ging in de afgelopen week wel op bezoek bij buren
Hoe vaak heeft u in de afgelopen week kennissen of
familie op bezoek gehad?
geen enkele keer
een tot vier keer
vijf keer of meer
[afgeleid uit vervolgvragen:]
had in de afgelopen week geen bezoek van buren
had in de afgelopen week wel bezoek van buren
(100% = ±)

1958

1975

1994

1996

17
58
25

23
66
11

16
66
17

16
67
16

76
24

75
25

74
26

74
26

.
.
.

22
66
13

18
65
17

19
62
18

.
71
70
72
.
29
30
28
(1.120) (1.650) (1.710) (2.060)

Bron: Riskante gewoonten (1958); SCP (Culturele veranderingen in Nederland 1975-1996)

De achtereenvolgende enquêtes die daarnaar zijn gehouden, leren dat er sinds de
jaren vijftig geen grote verschuivingen opgetreden in het op bezoek gaan bij kennissen of familieleden of in het ontvangen van dezen. Wel leren de scp-tijdsbestedingsonderzoeken dat de tijd die wordt besteed aan het ontvangen van bezoek of het op
visite gaan tussen 1975 en 2000 is afgenomen met gemiddeld 2 uur (van 8,4 naar
6,5 uur) per week (zie tab. 2.2). Dat betekent niet dat vriendennetwerken van minder
belang zouden zijn geworden. Meer dan vroeger onderhoudt men zijn sociale contacten buitenshuis, zoals er ook meer dan vroeger wordt getelefoneerd of gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkheden van internet.
De meeste gegevens suggereren juist eerder een toegenomen belang van vriendennetwerken; het sterk gestegen aantal eenpersoonshuishoudens zal daarop ongetwijfeld
van invloed zijn. Het belang van vriendennetwerken in het hedendaagse Nederland
zal in hoofdstuk 6 worden geïllustreerd vanuit het perspectief van de informele hulp.
Een andere indicatie van dat toegenomen belang geeft de vraag tot wie men zich
wendt bij het zoeken van steun en raad wanneer men met een gewetensprobleem zit
waarover men thuis niet kan praten. De vraag werd gesteld in de achtereenvolgende
God in Nederland-onderzoeken en laat een duidelijke verschuiving ten gunste van
vriendennetwerken zien. In het in de tweede helft van de vorige eeuw in snel tempo
geseculariseerde Nederland zijn dezen bij gewetenskwesties gaandeweg de plaats van
de dominee of priester gaan innemen als favoriet aanspreekpunt (Dekker, De Hart en
Peters 1997).
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Tabel 2.4 Waar men steun en raad zoekt in geval van een gewetensprobleem waarover men thuis
niet kan praten, 17 jaar en ouder, 1966-1996 (in procenten)

vriend of vriendin
arts
geestelijke
iemand anders of weet niet

1966

1979

1996

22
14
35
29

38
20
18
24

62
11
9
18

Bron: SCP (God in Nederland 1966-1996)

Buurtnetwerken, hulp van buren en buurtgenoten
In het voorgaande kwam het onderhouden van contacten met buurtgenoten al even
ter sprake. Tabel 2.5 gaat een stapje verder dan het onderhouden van contacten met
kennissen en buurtgenoten. Deze laat zien in hoeverre de buurt door Nederlanders
als hulpbereid wordt gezien. Ditmaal gaat het niet om zwaarwegende gewetenskwesties, maar om meer alledaagse situaties. Allereerst wordt vermeld hoe waarschijnlijk men het acht dat in de eigen woonomgeving door buren de helpende hand
zou worden uitgestoken in een viertal situaties: (1) een buurtgenoot heeft meubels
gekocht en beschikt niet over vervoer om deze thuis te krijgen, (2) er is sprake van een
groep jongeren waardoor men lastig wordt gevallen, (3) buurtbewoners organiseren
een protest tegen gemeentelijke plannen die schadelijk zijn voor de buurt, (4) iemand
zet een actie op om een leegstaand gebouw op te knappen en een functie te geven voor
de buurt. In al deze gevallen meent een ruime meerderheid van driekwart of meer van
de ondervraagden, dat de kans groot is dat zijn buurtgenoten bij zouden springen.
Het eerder vermelde toegenomen belang van vriendennetwerken suggereert dat de
verscheidenheid aan onderdelen van de sociale infrastructuur die als steunpunten
voor mensen fungeren waarschijnlijk is toegenomen. Iets dergelijks komt ook naar
voren uit de hooggestemde verwachtingen die Nederlanders overwegend blijken te
hebben over de hulpbereidheid van hun buurtgenoten.
Tabel 2.5 Gepercipieerde hulpbereidheid van buren/buurtgenoten in vier denkbeeldige situaties,
bevolking van 16 en ouder (in procenten)
meubels
vervoeren
naar huis van
autoloze buren
verwachte hulp/deelname
zouden ze zeker doen
36
zouden ze waarschijnlijk doen
51
zouden ze (waarschijnlijk/zeker) niet doen
13
(100% =)
(2.109)

meedoen aan
protestactie
van de buurt
tegen gemeente
34
56
10
(2.109)

hulp tegen
groep jongeren
die je lastig
vallen
30
51
19
(2.076)

helpen
leegstaand
gebouw
voor buurt te
benutten
18
56
26
(1.895)

Bron: SCP (Civil society en vrijwilligerswerk 1997)
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Een andere vraag uit dezelfde enquête informeert naar de drempels die er zijn om
zelf de buren om hulp te vragen. Uit tabel 2.6 blijkt dat Nederlanders het snelst een
beroep op hun buren doen als het gaat om de verzorging van planten tijdens een
vakantie of het lenen van kleine dingen. Twee derde zegt niet te schromen de buren
voor boodschappen in te schakelen als men ziek is. Bij klusjes in huis is men beduidend
terughoudender en voor persoonlijke problemen zou maar een kwart bij zijn buren
aankloppen. Daarvoor worden de buren blijkbaar niet zonder meer (of misschien
zelfs juist niet) als geschiktste gesprekspartner beschouwd.
Tabel 2.6 Situaties waarin men zelf de buren om hulp zou vragen, bevolking van 16 en ouder
(in procenten)
de planten verzorgen tijdens vakantie
kleine dingen lenen (bijvoorbeeld gereedschap)
boodschappen doen bij ziekte
klusjes in huis
een persoonlijk probleem waarover men wil praten
(100% = ±)

76
74
64
39
24
(2.280)

Bron: SCP (Civil society en vrijwilligerswerk 1997)

2.2.2 Participatie in verenigingen, organisaties en de politiek
Lidmaatschap van verenigingen of organisaties
Nadat in het voorgaande primaire leefverbanden, buurtcontacten en de deelname aan
onderwijs en arbeid ter sprake zijn gekomen, wordt nu het vizier gericht op de binding
met bredere maatschappelijke verbanden. De maatschappelijke sfeer die niet behoort
tot de primaire netwerken van familie en buurt, de economische markt waarop
bedrijven en ondernemingen actief zijn en de staat en overheid, wordt sinds de jaren
tachtig veelal aangeduid als de civil society. Het verenigingsleven, belangenorganisaties
en ledenorganisaties met ideële doeleinden worden daartoe gerekend. Het deel uitmaken van verenigingen en organisaties die actief zijn op middenveld tussen burger
en staat, heeft binnen de Nederlandse context altijd een belangrijk onderdeel van de
maatschappelijke cohesie gevormd.
In tabel 2.7 staan – gecategoriseerd naar thematische doelstelling van de organisaties of sector waarin zij voornamelijk actief zijn – de aantallen leden en/of donateurs
van meer dan negentig grote maatschappelijke organisaties weergegeven (meer dan
50.000 leden/donateurs). De cijfers hebben betrekking op institutionele tellingen die
door de organisaties zelf worden bijgehouden.
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Tabel 2.7 Leden/donateursaantallen van 91 maatschappelijke organisaties in 1980, 1994, 1997 en
2000, organisaties gecategoriseerd naar sector (in absolute aantallen x 1.000 en
verandering in procenten van het aantal in respectievelijk 1980 en 2000)
sector

1980

1994

1997

2000

vrouwen
politieke partijen
grote christelijke kerken
omroepena
sportbonden en scouting
vakbonden
consumenten
werkgevers
ouderen
gezondheidszorg
internationale hulp
natuur en milieu
abortus/euthanasie

259
396
9.511
2.818
3.782
1.616
3.178
237
387
1.644
1.852
484
26

220
320
.
3.339
4.243
1.654
4.220
286
510
3.816
3.776
2.445
171

193
302
8.583
3.287
4.375
1.716
4.733
280
517
3.797
4.095
2.747
198

194
296
8.044
3.118
4.485
1.877
4.795
307
520
3.581
4.386
3.021
200

verandering 1980-2000
-25
-25
-15
+11
+19
+16
+51
+30
+34
+118
+137
+524
+669

a Exclusief Veronica en AVRO.
Bron: opgave door de organisaties

Het slinkende aandeel van de grote kerken, vrouwenorganisaties en politieke partijen
op het vaderlandse maatschappelijke middenveld valt niet te reduceren tot een algehele
‘organisatiemoeheid’, want het werd ruimschoots gecompenseerd door de snel toegenomen populariteit van andere organisaties. Anno 2000 was het totale ledental van
alle organisaties gezamenlijk, vergeleken met 1980, toegenomen met zo’n 8,5 miljoen,
van bijna 26,2 naar ruim 34,8 miljoen leden. Het betreft een conservatieve schatting
van het totaalaantal leden. De leden van Veronica (dat het publieke-omroepbestel
verliet) en de avro, die de meest recente cijfers niet wenste mee te delen, zijn daarbij
buiten beschouwing gelaten.
In weerwil van alle geluiden over de ‘calculerende burger’ en de hedendaagse hang
naar ‘consumentisme’ en ‘hedonisme’ waren voor de toegenomen algemene organisatiegraad van de Nederlandse bevolking niet primair de consumentenorganisaties of
de sport- en recreatiesector verantwoordelijk. De veruit grootste stijging deed zich
voor bij organisaties die zijn gericht op morele issues (abortus, euthanasie), de
bescherming van natuur en milieu, en internationale solidariteit. De jaren negentig
geven wat dit betreft geen kentering te zien.
Bij de onmiskenbare afkalving binnen de sectoren politieke partijen, vrouwen en
kerkgenootschappen moet worden bedacht dat de tabel slechts de ledentallen van de
grootste organisaties weergeeft. De teruggang geldt niet voor alle organisaties op de
drie genoemde terreinen. De groei van enkele kleine politieke partijen en orthodoxchristelijke groepen weegt overigens geenszins op tegen het ledenverlies bij de grote
organisaties op politiek en godsdienstig terrein, zodat per saldo sprake is van een
geringere organisatiegraad van de institutionele politiek en religie.
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Tabel 2.8 biedt vervolgens een indruk van de ontwikkelingen in lidmaatschappen
sedert 1983 op basis van een aantal edities van de scp-avo-survey.5 Als de cijfers
worden vergeleken met die uit het CBS-tijdsbestedingsonderzoek van 1963 (cbs 1965,
1966), dan blijkt dat in 1999 op de meeste terreinen een groter deel van de bevolking
is georganiseerd dan in de jaren zestig (Dekker en De Hart 1998).6 Dat geldt met name
voor organisaties in de sfeer van hobby’s en vrijetijdsbesteding (zoals sportverenigingen). Een aantal organisaties lijken inmiddels wel over hun hoogtepunt heen.
Tabel 2.8 Lidmaatschap van verenigingen, personen van 18 jaar en ouder, 1983-1999
1983

1987

1991

1995

1999

8
18
5
11
7
27
7
6
3
16

7
17
8
11
7
28
8
7
3
17

6
19
14
11
7
31
9
8
3
23

7
20
11
11
8
30
9
9
5
19

6
22
9
9
6
29
9
8
4
19

geen enkele van deze
een van deze
meerdere van deze

41
33
27

40
33
27

34
33
33

36
34
30

37
34
29

kerklid

69

68

65

64

63

lid van
politieke partij
vakbond, werkgeversorganisatie
organisatie met maatschappelijk doel
onderwijs-, schoolvereniging
vrouwenvereniging, -bond
sportvereniging
zang-, muziekvereniging
hobbyvereniging
jeugdvereniging, clubhuis
andere vereniging

Bron: SCP (AVO’83-’95)

Tabel 2.9 verschaft op basis van kiezersonderzoeken inzicht in de ontwikkeling van
de aantallen passieve en (‘zeer’ of ‘tamelijk’) actieve leden. Het oordeel over de mate
van activiteit werd aan de geënquêteerden overgelaten. Ook deze tabel toont een
stijgende organisatiegraad. De grootste stijging vertoont het passief lidmaatschap.
De stijging bij de ‘vak-, beroeps- of standsorganisaties’ is vooral te danken aan de
toename van de beroepsbevolking (de organisatiegraad van de beroepsbevolking zelf
daalde eerder); de stijging bij de ‘overige organisaties’ waarschijnlijk vooral aan de
sport en recreatie. Politieke partijen tonen een dalende trend (de tellingen van de
partijen zelf komen voortdurend nog iets lager uit).
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Tabel 2.9 Lidmaatschappen van de kiesgerechtigde bevolking van 18 (1972: 21) jaar en ouder,
1972-1998 (in procenten)
1972

1977

1981

1998a

vak-, beroeps- of standsorganisatie

passief lid
actief lid

14
8

20
6

20
6

23
5

buurt- of wijkvereniging

passief lid
actief lid

6
4

8
6

9
6

8
8

vrouwenverenigingen en -bonden

passief lid
actief lid

4
6

3
5

3
5

3
3

overige organisaties

passief lid
actief lid

7
16

8
24

9
29

18
29

49
10

57
9

60
9

66
4

lid van minstens een van bovenstaande
organisaties
lid van een politieke partij

a In 1998 is niet gevraagd naar ‘overige organisaties’, maar zijn wel meer soorten organisaties voorgelegd. Voor dat
jaar is het lidmaatschap van sportorganisaties en van organisaties van huurders en woningbezitters als lidmaatschap
van overige organisaties beschouwd.
Bron: SKON (Nationale kiezersonderzoeken 1972-1998) gewogen resultaten

Verschillende ontwikkelingen hebben de ontwikkeling naar minder tijdintensieve
verbondenheid met organisaties bevorderd. Enkele daarvan zijn de volgende. De
ontzuiling, opkomst van de verzorgingsmaatschappij, nivellering van welstand en
individualisering hebben de oude relatie tussen sociale positie en affiniteit met organisatievormen op het maatschappelijk middenveld verzwakt. De strikte scheidslijnen
tussen de leefwerelden van bevolkingsgroepen – die tot in de jaren vijftig nog zo
typerend waren voor de Nederlandse samenleving en die tot een ware archipel van
afzonderlijke organisatievormen leidde – zijn poreus geworden of verdwenen. De
concurrentie van andere mogelijkheden om vorm te geven aan de vrije uren is sterk
toegenomen: het gemiddeld aantal vrijetijdsactiviteiten per persoon is in ons land
vergeleken met de jaren vijftig verdubbeld. De televisie ging een almaar groter deel
van de vrijetijdsbesteding opslokken. Vooral in de eerste helft van de jaren tachtig
nam het televisiekijken sterk toe, mede door de forse groei van het aanbod (zenders
en zendtijd).
Gedreven door de toegenomen drukte aan verplichtingen (vergeleken met 50 of
zelfs maar 25 jaar geleden) zijn velen selectiever geworden wat betreft de tijdsinvestering in activiteiten; een ontwikkeling die in het bijzonder van toepassing is op het
bevolkingssegment van 35-50 jaar, en dan vooral bij de hoger opgeleiden daaruit (de
groep van 50-69 jaar heeft het juist minder druk gekregen). Een andere belangrijke
ontwikkeling is de afgenomen gelijktijdige beschikbaarheid van mensen, binnen en
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buiten het gezin, geweest. De flexibilisering van arbeidstijden en variatie in vrije uren
is toegenomen, winkels werden ook op zondag opengesteld. Naast het toegenomen
aanbod aan bestedingsmogelijkheden van vrije uren (van funshoppen tot tentoonstellingen) wordt door al dit soort ontwikkelingen het aantal collectieve rustpunten
in de wekelijkse tijdsordening teruggedrongen. En voor het sociale verenigingsleven
of de amateursportbeoefening in team- en verenigingsverband met zijn afhankelijkheid van vrijwilligers is juist die gelijktijdige beschikbaarheid van mensen noodzakelijk.

Het geven aan goede doelen
Verderop in dit hoofdstuk komt de onderschrijving van solidariteitswaarden aan de
orde. Eerst wordt nu aandacht geschonken aan de praktisering daarvan. Een van de
wijzen waarop goede voornemens en altruïstische ideeën in daden kunnen worden
omgezet, is via het bieden van financiële steun aan goede doelen en organisaties die
gericht zijn op charitatieve of het algemeen nut beogende doelstellingen. Het is een
manier om zijn solidariteit met de bredere samenleving tot uitdrukking te brengen.
In onderstaande tabel vindt men de bedragen die sinds 1974 werden ingezameld
door instellingen en organisaties ten bate van ideële, charitatieve of op het algemeen
nut gerichte doelen. Ze vertonen een vrijwel voortdurend stijgende lijn. In termen van
verloren koopkracht bedroeg de stijging tussen 1980 en 1996 ruim 60%. De ingezamelde
bedragen namen tussen 1990 en 1999 voor zowel collectes als mailingacties toe met 35%.
Het totaalbedrag dat aan geld en goederen door alleen al particuliere huishoudens werd
geschonken, bedroeg halverwege de jaren negentig ruim 3,5 miljard gulden (Schuyt
1997).7 Naar schatting draagt slechts 7% van de bevolking nooit aan enig charitatief
fonds bij (cbf 1996: 29 en 37).
Tabel 2.10 Opbrengsten eigen fondswerving door ideële organisaties (x miljoen gulden)a
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

319
271
286
351
389
462
526
563
584

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

598
709
638
558
621
675
738
753
802

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

866
923
1.093
1.093
1.180
1.320
1.385
1.558

a Charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende instellingen. Eigen fondswerving:
inkomsten verkregen uit collecten, mailingacties, nalatenschappen, incidentele giften en schenkingen, donaties,
adopties, contributies, opbrengst eigen loterijen minus prijzengeld en overige activiteiten, zoals braderieën en
sponsorlopen enzovoort. De bedragen zijn exclusief aftrek voor de kosten van fondsenwerving en verkopen.
Bron: CBF (Jaarverslag 1995; cijfers 1978-1989 en 1996-1999 op verzoek ter beschikking gesteld)
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Tabel 2.11 laat zien dat volgens een scp-enquête van 1997 de helft van de ondervraagden zegt regelmatig en 34% af en toe geld te schenken aan goede doelen. Een luttele
5% geeft te kennen nooit geld te geven aan enig charitatief fonds. Waar gaat het geld
naartoe? Ook dat is in de genoemde enquête nagegaan. Het blijkt voornamelijk naar
drie sectoren te gaan: de gezondheidszorg en medisch onderzoek, internationale
hulpverschaffing en natuur en milieu. Maatschappelijke doelen binnen ons land,
levensbeschouwelijke instellingen en cultuur en ontspanning worden minder vaak
bedacht.
Tabel 2.11 Geven aan goede doelen, bevolking van 16 jaar en ouder (in procenten)
frequentie van het geld geven aan goede doelen:
nooit
zelden
af en toe
regelmatig
(100% =)

5
11
34
50
(2.316)

[indien af en toe of regelmatig] maximaal drie (belangrijkste) doelen:
gezondheidszorg, medisch onderzoek
internationale hulp, derde wereld
natuur en milieu
maatschappelijke en sociale doelen in Nederland
kerken, godsdienst, levensbeschouwing
kunst, cultuur, sport, recreatie
ander goed doel
(100% =)

66
57
55
35
30
24
25
(1.949)

Bron: SCP (Civil society en vrijwilligerswerk 1997)

Informele zorg en vrijwilligerswerk
Tijd investeren in het doen van vrijwilligerswerk of het bijstaan van een hulpbehoevend
familielid, een gehandicapte buurtgenoot of zieke kennis wordt veelal hoger gewaardeerd dan het geven van geld of het doneren aan goede doelen. Dat mensen zich
beperken tot geldelijke ondersteuning kan echter vele oorzaken hebben. Het ontbreekt
bijvoorbeeld aan tijd of fysieke mogelijkheden om zich actief in te gaan zetten, of
men valt buiten het netwerk waarbinnen vrijwilligers of zorgverleners worden gerekruteerd. Anderzijds wordt wie actief is lang niet altijd door puur altruïstische motieven
gedreven. Welbegrepen eigenbelang kan een rol spelen als men in een wijkraad of
actiecomité zitting neemt of op de school van zijn kinderen als hulpouder aan de slag
gaat. Al naargelang het type onderzoek (enquêtes, tijdsbestedingsonderzoek, institutionele tellingen) komt men tot andere cijfers betreffende het bevolkingspercentage
dat vrijwilligerswerk doet, maar de conclusie is onveranderlijk dat dit percentage al
decennialang een opvallende stabiliteit vertoont (scp 1998: 750 e.v.).
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Tabel 2.12 toont de ontwikkelingen op basis van de tijdsbestedingsonderzoeken van
het scp. Vrijwilligerswerk is daarin telkens op twee wijzen gemeten: door de deelnemers een vragenlijst voor te leggen waarin geïnformeerd werd naar het verrichten
van onbetaald werk op een aantal gebieden, en door hen gedurende een week in
oktober een dagboek bij te laten houden, waarin ze per kwartier hun tijdsbesteding
registreerden. Wat het dagboek betreft, moet hier worden afgegaan op de registratie
bij de hoofdcategorie van bezigheden ‘kerkelijk leven, deelname aan actiegroepen,
wijkraden, politieke partijen, vakverenigingen en dergelijke’ (scp 1996: 541-548;
De Hart 1999a; De Hart en Breedveld 2001).8
Tabel 2.12 Vrijwilligerswerk en buren-, bejaarden- en gehandicaptenhulp volgens de
tijdsbestedingsonderzoeken: percentages en uren door vrijwilligers besteed,
bevolking van 12 jaar en ouder, 1975-2000

volgens de vragenlijst
vrijwilligers
buren-, bejaarden-, gehandicaptenhulp
volgens het dagboek
vrijwilligers
aantal uren per week

1975

1980

1985

1990

1995

2000

–
–

–
–

42
13

38
12

44
13

31
7

26
4,4

30
4,2

30
4,6

27
5,0

31
4,7

25
4,7

Bron: SCP (TBO)

Blijkens de tijdsbestedingsonderzoeken heeft zich sinds 1995 een terugval voorgedaan
in zowel het vrijwilligerswerk als de onbetaalde hulpverlening. De daling valt volgens
beide registratiemethodes in het tijdsbestedingsonderzoek – de vragenlijst en het
dagboek – waar te nemen. Nadere analyses leren dat zij zich onder vrijwel alle bevolkingscategorieën voltrok. Daarmee wijken de tbo-uitkomsten af van andere onderzoeken waarin de maatschappelijke participatie, informele hulpverlening en animo
voor het doen van vrijwilligerswerk is gemeten. Die onderzoeken laten tot op heden
geen afname zien, maar wijzen eerder op een vrij grote stabiliteit in de deelnamebereidheid. Wat betreft sommige participatievormen duiden zij zelfs op een duidelijke
stijging.
Decennialang is ons land gekenmerkt geweest door een, ook internationaal
gezien, grote deelname aan het vrijwilligerswerk. De schattingen van het aantal
vrijwilligers lopen van onderzoek tot onderzoek sterk uiteen en uiteenlopende operationalisaties en meetwijzen maken ze vaak moeilijk vergelijkbaar (Dekker en De Hart
2001a). Een daling gaven zij echter tot dusver nog niet te zien. Uit de eveneens in
2000 gehouden peiling in het kader van het longitudinale bevolkingsonderzoek
Culturele veranderingen in Nederland bijvoorbeeld, blijkt niets van een afname in het
percentage vrijwilligers. De vastgestelde terugloop op de terreinen ‘politiek en ideële
doeleinden’ (vragenlijst) en ‘belangenbehartiging en politiek’ (dagboek) staat haaks
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op de elders ook voor de meest recente periode waargenomen voortgaande stijging in
de deelname aan politiek activisme (tenminste: zolang die zich niet beperkt tot het
partijpolitieke circuit) (scp 1999: 176 e.v.). De gegevens die sinds 1979 elke vier jaar
worden verzameld in het Algemene voorzieningengebruik onderzoek (avo) suggereren niet
of nauwelijks een afname van de informele hulpverlening. Wel komt de afname die
het tijdsbestedingsonderzoek sinds 1995 registreert voor enkele sectoren binnen het
vrijwilligerswerk eveneens naar voren uit de leefsituatieonderzoeken van het CBS
(Dekker en De Hart 2001a: 130).
Bij de huidige stand van zaken kan niet goed worden beoordeeld of bij de afname
in de participatie die uit de tijdsbestedingsonderzoeken naar voren komt, sprake is
van een intermezzo in de ontwikkeling van de participatie dan wel van het begin van
een nieuwe ontwikkeling. Of zijn het misschien factoren die te maken hebben met
het bijzondere karakter van het tijdsbestedingsonderzoek die hier (mede) een rol
spelen? Wel kan worden gesteld dat de in dit hoofdstuk geconstateerde verschuiving
niet in tegenspraak is met enkele veranderingen die zich al sinds enige tijd op het
maatschappelijk middenveld manifesteren (zie scp 1998: 755-773). Volgens het tijdsbestedingsonderzoek daalde in de afgelopen vijf jaar het percentage participanten en
bleef de in participatie geïnvesteerde tijd nagenoeg constant. Dit spoort met de toename van het aantal passieve leden bij uiteenlopende organisaties die zowel vanuit de
praktijk als in sommige onderzoeken wordt waargenomen. Het lijkt zich ook in lijn
te bevinden met de opkomst van zogenaamde tertiaire organisaties op het maatschappelijk middenveld, organisaties die voornamelijk worden gedragen door een
brede schare van donateurs.
Aangenomen dat in het voorgaande een juiste weerspiegeling van de werkelijkheid
is gegeven, kan worden geconcludeerd dat daarmee veel activiteiten die in georganiseerd verband worden ontplooid erbij dreigen in te schieten. Dat zou dan met name
gelden voor veel organisaties van meestal oudere datum, die van oudsher in hoge mate
afhankelijk zijn van de gezamenlijke inzet van leden (kerken, politieke partijen, vrouwenbonden, sportverenigingen). Veel van deze organisaties hebben de afgelopen
decennia al een voorschot genomen op een verandering in de betrokkenheid van hun
leden en zijn naar andere wegen gaan zoeken dan de traditionele mobilisatie van hun
achterban om hun doeleinden te behartigen. Te denken valt aan onder andere de
professionalisering van het kader, specialisatie op kerndoelen en meer onderlinge
samenwerking.

Combinaties van inzet voor anderen
Van de hele bevolking geeft 84% regelmatig of af en toe aan goede doelen, 29% doet
vrijwilligerswerk en 21% verleent informele zorg. Tabel 2.12 toont de combinaties
van deze drie vormen van bijstand aan anderen. Het blijkt dat iets meer dan 10% zich
op geen enkele wijze engageert en 8% op alle drie de wijzen. Bijna de helft van de
bevolking beperkt zich tot het geven van geld aan goede doelen, 18% is daarnaast als
vrijwilliger en 11% als informele zorgverlener actief. De resterende drie combinaties
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van activiteit met hoogstens incidentele donaties verzamelen slechts 4% van de
bevolking.
Tabel 2.13 Combinaties van geld geven, informele hulp en vrijwilligerswerk, bevolking van
16 jaar en ouder (in procenten)
%
geeft regelmatig aan goede doelen
doet vrijwilligerswerk
geeft informele zorg
combinaties
geeft zelden/nooit en doet niets
geeft af en toe of regelmatig
idem + informele zorg
idem + vrijwilligerswerk
idem + zorg + vrijwilligerswerk
(100% =)

50
29
21

11
48
11
18
8
(2.290)

Bron: SCP (Civil society en vrijwilligerswerk 1997)

Tot besluit wordt bekeken hoe het gesteld is met sociale cohesie en integratie binnen
het bredere maatschappelijke systeem: het vertrouwen dat wordt gesteld in centrale
maatschappelijke instituties en de binding met het politieke systeem en met belangrijke onderdelen van de Nederlandse parlementaire democratie.

2.2.3 Vertrouwen in maatschappelijke instituties, binding met de politiek en
politieke participatie
Vertrouwen in maatschappelijke instituties
In tabel 2.14 staat het vertrouwen weergegeven dat Nederlanders in centrale instituties van hun samenleving hebben. In de media blijkt men veel vertrouwen te hebben
en in politieke partijen naar verhouding weinig. Het gaat hier om een internationaal
verschijnsel; het kan ook in landen als België, Duitsland, Frankrijk, Engeland,
Denemarken of Italië worden aangetroffen. Vergeleken met die andere landen, valt
het met het vertrouwen in de politieke partijen in ons land nog mee. Vergeleken met
andere Europese landen wordt Nederland gekenmerkt door (gemiddeld) veel institutioneel vertrouwen (scp 2000: 144). Typerend voor Nederland is het relatief grote
vertrouwen in niet-overheidsinstellingen en vrijwilligersorganisaties. De zeventien
instituties vertonen qua vertrouwen positieve samenhangen; geen enkele correlatie is
significant negatief. Het percentage dat in geen ervan vertrouwen heeft, is gering (2%).
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Tabel 2.14 Vertrouwen in instituties, bevolking van 15 jaar en ouder, 1997 en 1999 (in procenten)a
1997

1999

overheidsinstellingen
niet-overheidsinstellingen
de regering
het parlement
politieke partijen
de politie
het leger
het rechtssysteem
grote ondernemingen
de vakbonden
liefdadigheidsinstellingen en vrijwilligersorganisatiesb
de kerk
de televisie
de radio
de schrijvende pers
de Europese Unie
de Verenigde Naties

59
65
68
66
41
70
54
54
55
64
69
44
74
79
62
37
60

60
58
66
65
42
72
71
61
55
62
74
48
86
81
75
46
64

gem. vertrouwen in instituties

60

64

a Vermeld is per institutie het percentage dat aangeeft daar ‘eerder wel vertrouwen’ in te hebben (in plaats van
‘eerder geen vertrouwen’ of ‘weet niet’), mits men over minstens twaalf van de in het totaal zeventien voorgelegde
instituties een uitspraak deed. Voor maximaal vijf instituties wordt een ‘weet niet’-antwoord beschouwd als teken
van geen vertrouwen.
b In 1997 waren aan de liefdadigheidsorganisaties geen vrijwilligersorganisaties toegevoegd.
Bron: Eurobarometer 48.0 (oktober-november 1998), 51.0 (voorjaar 1999) gewogen resultaten

Tabel 2.15 brengt voor de periode 1971-1992 in kaart hoe er gedacht wordt over de
invloed die diverse organisaties en groeperingen hebben op ‘belangrijke beslissingen
in Nederland’. Vermeld is hoe vaak aan tien actoren veel invloed wordt toegekend en
hoe vaak voor hun veel invloed wordt gewenst. Ministers en Tweede Kamer krijgen
zo gezien voortdurend de meeste invloed toegekend; bij de toegewenste invloed
moeten ze in toenemende mate concurreren met ‘de kiezers’. De tien actoren zijn in
de tabel geordend naar het verschil tussen waargenomen en gewenste invloed in
1992. De volgorde in dat jaar wijkt niet sterk af van die in eerdere jaren. In alle vijf de
jaren kent men aan hoge rijksambtenaren en grote ondernemingen aanzienlijk meer
feitelijke invloed toe dan men wenselijk acht. Steeds bespeurt men bij de kiezers
verreweg het grootste tekort aan invloed.9
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Tabel 2.15 Waarderingen van de invloed op belangrijke beslissingen in Nederland, 21-74-jarigen,
1971-1992: ‘veel invloed’ percipiëren - ‘veel invloed’ wensen = discrepantie tussen
gepercipieerde en gewenste invloed (in procenten)a
1971
de hoge rijksambtenaren
de grote ondernemingen
de ministers
de pers, radio en televisie
de werkgeversorganisaties
de Tweede Kamer
de politieke partijen
de vakbonden
actiegroepen en demonstranten
de kiezers

39-16= 23
69-29= 40
92-86= 6
41-38= 3
44-43= 1
86-92= -6
60-74= -14
52-62= -10
10-21= -11
10-74= -64

1975
32-11= 21
57-18= 39
88-81= 7
19-16= 3
35-33= 2
85-88= -3
62-72=-10
54-43= 11
8-14= -6
16-90=-74

1980
44-17= 27
63-23= 40
85-78= 7
32-26= 6
47-36= 11
84-90= -6
60-70=-10
49-50= -1
14-23= -9
20-79=-59

1983
54-20= 34
67-26= 41
90-77= 13
38-25= 13
52-41= 11
86-87= -1
62-68= -6
48-48= 0
11-24=-13
24-81=-57

1992
52-17= 35
55-23= 32
87-73= 14
33-28= 5
45-45= 0
84-87= -3
52-62=-10
38-55=-17
9-28=-19
12-87=-75

a ‘Denkt u dat deze personen of groepen bij belangrijke beslissingen in Nederland veel, weinig of helemaal niets te
zeggen hebben?’ en ‘... welke invloed [zouden] ze volgens u moeten hebben op belangrijke beslissingen?’;
antwoord: ‘veel’.
Bron: Steinmetz-archief (Verkiezingsonderzoek 1971); SCP (CV’75, ‘80, ‘83, ‘92)

Het grote tekort aan invloed dat ondervraagden zien voor ‘de kiezers’ zou kunnen
duiden op een blijvende behoefte aan meer participatiemogelijkheden voor de bevolking. Daarop duiden ook de andere partijen met invloedtekorten: actiegroepen en
demonstranten, vakbonden en politieke partijen. Misschien is de bevinding dat burgers
te weinig invloed voor zichzelf zien, eigen aan dit type invloedmeting. Wellicht moet
deze ‘onvoldoende’ ook positief worden gewaardeerd als motor in de politieke cultuur. Van een ‘doorgeschoten democratisering’ is in de ogen van de bevolking stellig
geen sprake.

Binding met de politiek, politieke organen en instituties
Sociale cohesie en integratie manifesteren zich niet alleen in microrelaties binnen de
dagelijkse leefomgeving. De binding met het grotere maatschappelijke systeem vormt
een belangrijk onderdeel van sociale cohesie. In het navolgende worden nog meer
gegevens over actief burgerschap en de betrokkenheid van de bevolking bij het politieke stelsel en politieke organen gepresenteerd.
Wat betekent eigenlijk democratie voor de Nederlanders? In enquêtes in 1973 en
1994 werd de open vraag gesteld ‘Waaraan denkt u als u het woord democratie hoort?’
De antwoorden zijn door de onderzoekers in een groot aantal categorieën ondergebracht en daarvan biedt tabel 2.16 een samenvatting.10 In beide onderzoeksjaren
wordt democratie vooral met vrijheden verbonden. In 1994 denken aanzienlijk meer
mensen dan in 1973 bij het woord democratie aan participatie van de burgers; het
aantal mensen waarbij het woord geen of negatieve associaties oproept, is sterk
afgenomen.
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Tabel 2.16 Eerste associaties bij het woord democratie, kiesgerechtigden van 18 jaar en ouder,
1973-1994 (in procenten en afwijkingen)
1973

1994

vrijheid van meningsuiting, persvrijheid
andere verwijzingen naar vrijheid
gelijkheid, solidariteit en gemeenschapszin
participatie (inspraak, medezeggenschap, meebeslissen)
vertegenwoordiging, verkiezingen, democratische procedures en instituties
uiteenlopende negatieve en sceptische associaties
diverse andere associaties
geen associaties (‘weet niet’, ‘dat zegt me niets’)

17
18
14
9
7
7
13
15

16
17
13
17
12
2
13
10

associeert democratie (in de eerste plaats) met participatie (4.)
heeft geen (8.) of (in de eerste plaats) negatieve associaties (6.) bij democratie

9
22

17
12

Bron: Steinmetz-archief (NKO’72-‘73); SKON/CBS (NKO’94)

Tabel 2.17 geeft voor Nederland voor een selectie van jaren inzicht in de oordelen
over het functioneren van de democratie. De tevredenheid daarmee vertoont geen
neergaande tendens. Integendeel: het percentage ontevredenen is afgenomen.
Tabel 2.17 Tevredenheid over de democratie in Nederland, 18-jarigen en ouder, 1973-1997
(in procenten en afwijkingen)

oordeel over de wijze waarop de democratie
in Nederland functioneert
zeer tevreden
tamelijk tevreden
niet zo tevreden
helemaal niet tevreden
is tamelijk of zeer tevreden met het
functioneren van de democratie

1973

1981

1989

1997

9
50
30
11

6
56
28
10

12
62
22
4

6
66
24
4

58

62

74

72

Bron: Steinmetz-archief (ECS herfst 1973, EB’s 7 16 23 31/31A 39.0 48.0) gewogen resultaten

Actief burgerschap is met name in de internationale republikeinse traditie altijd
beschouwd als een kernindicator van toewijding aan de publieke zaak. Onderzoek
leert dat ‘goed burgerschap’ bij Nederlanders weinig associaties oproept met de politiek. Het wordt echter door hen niet gereduceerd tot het handelen vanuit de eigen
individuele behoeften of binnen de privé-sfeer, maar juist eerder verbonden met
publieke dan met private deugden (Dekker en De Hart 2002a). Enkele opvattingen en
activiteiten die daarnaar verwijzen, zijn opgenomen in tabel 2.18. Het politiek zelfvertrouwen lijkt toegenomen: het percentage ondervraagden dat meent geen invloed uit
te kunnen uitoefenen op het regeringsbeleid of dat professionele politici betitelt als
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ongeïnteresseerd in zijn ideeën, is gedaald. Het percentage dat een publiek forum
heeft gezocht om zijn standpunt naar voren te brengen, is gestegen. De overige cijfers
fluctueren, maar geven niet de indruk van een afbrokkeling van het actieve burgerschap.
Tabel 2.18 Actief burgerschap, 1975-1998, bevolking van 18 jaar en ouder (procenten)
opvattingen
vindt dat de inspraak van burgers op
het bestuur van gemeente en provincie
groter moet worden
is het oneens met de uitspraak:
‘mensen als ik hebben geen invloed op
wat de regering doet’
is het oneens met de uitspraak: ‘ik denk
niet dat kamerleden en ministers veel
geven om wat mensen als ik denken’
activiteiten
heeft wel eens op een bijeenkomst
gesproken om een bepaald standpunt
naar voren te brengen
heeft wel eens naar een krant geschreven
om een bepaald standpunt naar voren
te brengen
heeft de afgelopen 2 jaar meegedaan aan
een inspraakprocedure van de overheid of
is naar een hoorzitting geweest
heeft zich de afgelopen 2 jaar samen met
anderen ingespannen voor een kwestie van
nationaal of internationaal belang
heeft zich de afgelopen 2 jaar samen met
anderen ingespannen voor een kwestie
van lokaal belang

1975

1980

1985

1989

1992

1997

1998

69

.

60

.

.

.

71

42

.

40

.

.

.

52

45

.

40

.

.

.

54a

12

16

29

.

22

24

.

5

7

10

.

10

10

.

.

16

14

7

15

14

.

.

12

20

13

14

11

12

.

26

25

21

28

29

26

a Cijfer heeft betrekking op 1995.
Bron: SCP (Culturele veranderingen in Nederland 1975-199)

Politieke participatie
Tabel 2.19 brengt ontwikkelingen in de politieke belangstelling en de betrokkenheid
bij politieke partijen in beeld. Daarnaast zijn er activiteiten die niet tot het conventionele, electorale politieke handelen behoren en waartoe onder andere de deelname
aan actiegroepen of demonstraties worden gerekend. Zij staan in tabel 2.20. In de
afzonderlijke activiteiten valt de ontwikkeling op naar zulke ‘onconventionele’
activiteiten, die inmiddels het hoofdonderdeel van het participatierepertoire van de
Nederlandse burger vormen (zie Dekker 2001, scp 1999). De binding met politieke
partijen is afgenomen. In de partijpolitieke organisatiegraad valt een neergaande trend
waar te nemen (dit terwijl – zoals eerder gesignaleerd – het lidmaatschap van vrijwillige
organisaties in het algemeen duidelijk is gestegen in de afgelopen decennia). De
animo voor verkiezingscampagnes is eveneens afgenomen. Dat lijkt niet te gelden
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voor de algemene belangstelling voor politiek. De goedkeuring van maatschappelijk
verzet tegen onrechtvaardige beslissingen van de overheid is sterk toegenomen; het
bevolkingsdeel dat daar ooit feitelijk ervaring mee heeft opgedaan eveneens.
Tabel 2.19 Politieke belangstelling en partijpolitieke activiteiten, 1972-1998, bevolking van
18 jaar en ouder (in procenten)
1972

1977

1989

1994

1998

39
49

40
41

40
47

38
50

40
45

6

10

.

3

3

17

14

.

18

14

5

6

.

3

2

6

5

.

2

1

.

14a

8

.

9b

.

8a

6

.

5b

politieke belangstelling
luistert met belangstelling bij gesprekken
over politiek
doet meestal mee bij gesprekken over politiek
partijpolitiek:
een raambiljet of verkiezingsbord thuis opgehangen
gesprekken met anderen gevoerd om hen over te
halen op een bepaalde partij te stemmen
aan een politieke partij geld gegeven speciaal voor
haar verkiezingsactiviteiten
een verkiezingsvergadering, -bijeenkomst of
-forum bezocht
heeft de laatste jaren wel eens vergaderingen of
bijeenkomsten van een politieke partij bezocht
heeft de laatste jaren wel eens wat gedaan voor
een politieke partij
a Cijfer heeft betrekking op 1980.
b Cijfer heeft betrekking op 1997.
Bron: SCP (NKO 1972-1998)

Tabel 2.20 Protestgeneigdheid en deelname aan (protest)activiteiten, 1972-1998, bevolking van
18 jaar en ouder (in procenten)
protestgeneigdheid
groot of zeer groot
keurt het goed als iemand vanwege een onrechtvaardige wet besluit de
regering te hinderen door zitdemonstraties en dergelijke
zou zelf zeer of enigszins waarschijnlijk iets proberen te doen als de
Tweede Kamer bezig was een onrechtvaardige wet aan te nemen
deelname aan (protest)activiteitena (% heeft ooit gedaan)
contact met een burgemeester, wethouder of raadslid
contact met een minister of Tweede-Kamerlid
een politieke partij inschakelen
een organisatie inschakelen
de media inschakelen
meedoen aan een handtekeningenactie
meedoen aan een actiegroep of demonstratie

1977

1989

1998

14

11

26

.

53

67

37a

43

55

17
5
4
8
5
39
10

20
9
9
17
9
57
28

20
7
6
10
10
62
25

a Cijfer heeft betrekking op 1980.
Bron: SCP (NKO 1977, 1989 en 1998; Culturele veranderingen in Nederland 1989 en 1998)
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Gaan stemmen, is voor het overgrote deel van de bevolking de belangrijkste vorm
van politieke participatie. Figuur 2.2 biedt een overzicht van de opkomst bij algemene
verkiezingen sinds de opheffing van de opkomstplicht in 1970. Bij alle soorten verkiezingen is de meest recente opkomst de laagste sinds 1970. Hoewel het beperkte
aantal verkiezingen tot voorzichtigheid maant, lijkt er vanaf het einde van de jaren
zeventig sprake van een neergaande trend.
De verschillen in opkomst in figuur 2.2 worden medebepaald door het soort verkiezingen, door de verhoudingen tussen de partijen en de verkiezingscampagne (zijn
er grote strijdpunten?; hoe onzeker is de uitslag?; hoe waarschijnlijk is een veranderde
kabinetssamenstelling?) en door het tijdstip (vakanties, weersomstandigheden). De
afstand tot andere verkiezingen is ook een factor. Minder belangrijke verkiezingen
kunnen worden gebruikt om een oordeel te geven over het beleid en de politici uit
een andere bestuurslaag. Zo worden met name de provinciale verkiezingen wel
beschouwd als tussentijdse peilingen van de waardering voor het kabinetsbeleid.
Figuur 2.2 Opkomst bij verkiezingen voor de Tweede Kamer (TK), Gemeenteraden (GR),
Provinciale Staten (PS) en Europees Parlement (EP), 1970-1998
in % van de kiesgerechtigden
100
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50
40
30
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Bron: CBS (diverse statistieken van de verkiezingen) en media
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Voor de lage opkomst bij de raadsverkiezingen van maart 1998 werd wel als verklaring
gegeven dat er minder behoefte was aan een dergelijke peiling omdat de ‘echte’ verkiezingen voor de Tweede Kamer in anderhalve maand zouden volgen. Dat matigde
de bezorgdheid over de lage opkomst bij de raadsverkiezingen.11
Tabel 2.21 toont gegevens over de geneigdheid om te gaan stemmen volgens gegevens uit Culturele veranderingen. Ze betreffen de eerder gebruikte onderzoeksjaren,
waarin geen Kamerverkiezingen zijn gehouden. De stemintentie fluctueert, maar er
is geen dalende trend.
Tabel 2.21 Opkomstgeneigdheid, 18-70-jarigen, 1970-1997 (in procenten en afwijkingen)
zou zeker gaan stemmen als er nu
Kamerverkiezingen zouden zijn

1970

1975

1980

1985

1992

1995

1997

76

83

88

82

82

85

81

Bron: Steinmetz-archief (Progressiviteit en conservatisme 1970); SCP (CV’75-’97)

Wanneer men in enquêtes de kiezers naar hun motieven om te gaan stemmen vraagt,
dan levert dat vooral noties op van burgerzin, burgerrecht en democratische plicht.
Van de niet-stemmers in enquêtes zegt een minderheid onvrede te hebben met de
politiek als motief voor hun abstinentie. Veel antwoorden hebben betrekking op nietpolitieke, persoonlijke omstandigheden, tijdgebrek, het kwijt zijn van de oproep en
dergelijke (scp 1992: 492-495; Smeets 1995: 66-70).
Tot zo ver de verkiezingsdeelname. Daarnaast is er de niet-electorale politieke
participatie, bijvoorbeeld via het spreken op bijeenkomsten, het schrijven naar een
krant, het bezoeken van vergaderingen, het deelnemen aan collectieve acties of aan
inspraakprocedures. Achtereenvolgende enquêteonderzoeken laten zien dat in de
publieke meningsuiting tussen 1980 en 1985 een sterke toename optrad, een afname
van de partijpolitieke participatie na 1985 en geen grote verschuivingen in de deelname
aan inspraak en collectieve acties sinds midden jaren zeventig. De kiezersonderzoeken
maken duidelijk dat het bevolkingspercentage dat wel eens heeft meegedaan aan een
actiegroep of demonstratie, sinds de jaren zeventig sterk is gestegen. Dat geldt ook
voor het percentage dat heeft deelgenomen aan handtekeningenacties of dat ooit een
bezwaarschrift heeft ingediend. Het zijn alle signalen van een grotere mondigheid
van de burgers, die bovendien hun participatierepertoire hebben uitgebreid met
activiteiten die niet tot de traditionele, conventionele of officiële politieke kanalen
behoren.

2.2.4 Sociale cohesie als gegeneraliseerde waarde
Solidariteitswaarden
Ten slotte worden enkele ontwikkelingen besproken die zich hebben voorgedaan
in opvattingen, waarden en normen. Daarbij wordt in de eerste plaats ingegaan op
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sociale cohesie als een gegeneraliseerde waarde. Het gaat dan om de identificatie en
solidariteit met de medemens in het algemeen, ook als men deze niet persoonlijk kent
of men met deze geen directe contacten onderhoudt. Tabel 2.22 toont een aantal alternatieve opvattingen over de medemens, voorgelegd aan steekproeven uit de Nederlandse bevolking met het verzoek de opvatting aan te wijzen waar men het meest mee
instemde. Ze zijn hier zo goed mogelijk geordend van een uiterst mensvriendelijk tot
een puur misantropisch standpunt.12 De stevig geformuleerde misantropische opvattingen krijgen in alle jaren weinig bijval. De grootste verschuiving doet zich voor tussen 1958 en 1975 en wel door een sterke daling van de populariteit van de als eerste
vermelde uitspraak dat men de mensen ‘met liefde als broeders en zusters’ dient te
behandelen. Ook de steun voor de tweede opvatting dat ‘je eigenlijk ook voor de
ander zou moeten leven’, is teruggelopen. Populairder worden de derde en vierde
uitspraak waarin met aanzienlijk minder warmte de noodzaak van hulp aan hulpbehoevenden wordt onderschreven.
Tabel 2.22 Opvattingen over de medemens, 1958-1996, 21-70-jarigen (in procenten)
1958

1975

1994

1996

je moet de mensen, al ken je ze niet, met liefde
als broeders en zusters behandelen

33

15

13

13

je moet eigenlijk niet alléén voor jezelf leven,
maar ook voor de ander

44

34

34

39

in geval van nood moeten de mensen wel een
beetje geholpen worden

15

27

28

29

als het nodig is, dan help ik ze wel, maar ik vind
het best om alleen te zijn

5

17

20

14

iedereen moet wel voor zichzelf weten te zorgen en
andere mensen niet lastig vallen

3

4

4

4

ik heb met andere mensen niets te maken, ze
moeten me liever met rust laten

1

1

0

0

ik geef niets om andere mensen. Ik vind het al
erg genoeg dat ze bestaan

0

0

0

0

0

2

1

0

Wat vindt u van andere mensen? We hebben een paar
uitspraken op een kaart gezet. Zou u er één van kunnen
kiezen, die het beste uw eigen mening uitdrukt?

weet niet/kan geen keuze maken
(100% =)

(1.119) (1.678) (1.733) (2.069)

Bron: SCP (Riskante gewoonten 1958; Culturele veranderingen in Nederland 1975-1996)

Gerichtheid op eigen voordeel
In tabel 2.23 wordt niet gevraagd naar opvattingen over andere mensen, maar naar
de wenselijkheid om zich niet alleen met het eigen materiële welzijn bezig te houden.
De cijfers getuigen niet van een toename van schaamteloos egoïsme. De norm krijgt
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aan het einde van de jaren 1990 niet minder steun dan aan het einde van de jaren
1960. Het vertrouwen dat men zelf zich op andere dingen kan richten dan de eigen
welvaart is in deze dertig jaar stellig toegenomen.
Tabel 2.23 Zelfzuchtigheid, 1969-1998, 21-70-jarigen (in procenten)

Er wordt wel gezegd dat het in ons land eigenlijk
om heel andere dingen zou moeten gaan dan
eigen welvaart en eigen voordeel.
Bent u het daarmee:
geheel eens
tamelijk eens
niet erg eens
helemaal niet eens
geen oordeel
Denkt u dat het voor uzelf mogelijk zou zijn
vooral met heel andere dingen bezig te zijn
dan de eigen welvaart?
ja
nee
weet niet
(100% = ±)

1969

1975

1980

1985

1992

1998

25
37
20
10
8

30
40
11
11
8

32
42
13
6
6

24
45
16
8
7

22
47
18
5
7

22
46
21
8
4

49
67
70
70
68
75
31
17
17
17
21
16
20
16
13
13
11
9
(650) (1.670) (1.700) (1.680) (1.790) (1.780)

Bron: SCP (Welvaart en politiek 1969; max. leeftijd 64 jaar; Culturele veranderingen in Nederland 1975-1998)

Gerichtheid op anderen als opvoedingswaarde
In tabel 2.24 staan een aantal eigenschappen die men als belangrijke dingen beschouwt
die kinderen zouden moeten leren. Het gaat om kenmerken die te maken hebben
met het onderhouden van relaties met andere mensen vergeleken met eigenschappen
en vaardigheden die puur individueel gekleurd zijn. De keuze valt het meest op de
eigenschappen betrouwbaarheid (in plaats van creativiteit) en geloof in jezelf (in
plaats van het vertrouwen op anderen), waarbij zonder veel moeite in de eerste een
typisch relationele en in de tweede een duidelijk egogecentreerde waarde valt te
herkennen. Helaas kunnen de uitkomsten niet door de tijd vergeleken worden, maar
binnen althans de huidige opvoedingsideeën lijkt in algemene zin niet gesproken te
kunnen worden van een eenzijdig prevaleren van hetzij relationele, hetzij individualistische waarden. Zelfstandigheid, assertiviteit en gevoel voor eigenwaarde worden
belangrijk geacht, maar dat geldt ook voor verantwoordelijkheidsgevoel en betrouwbaarheid. De gemiddelde scores liggen doorgaans rond het schaalmidden. Een
duidelijke keuze voor hetzij relationele, hetzij individualistisch getinte waarden
wordt niet gemaakt.
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Tabel 2.24 Belang dat men toekent aan dingen die kinderen zouden moeten leren (in procenten en
gemiddelden)a
(veel)
belangrijker
betrouwbaarheid
verantwoordelijkheidsgevoel
gehoorzaamheid
beleefdheid
je kunnen verplaatsen in anderen
met anderen kunnen samenwerken
onzelfzuchtigheid
vertrouwen in anderen hebben

even
belangrijk

49
37
30
19
14
13
14
5

44
50
50
61
66
67
54
49

(veel)
belangrijker
6
13
20
20
20
20
33
47

gemiddelde score (1-5)
creativiteit
je kansen weten te benutten
onafhankelijkheid
spontaniteit
zelfkennis
zelfstandigheid
opkomen voor jezelf
geloven in jezelf

2,4
2,7
2,9
3,0
3,1
3,1
3,2
3,5

a De eigenschappen werden paarsgewijs aan de respondenten voorgelegd, waarna deze moest aangeven hoeveel
belang hij of zij aan de ene eigenschap vergeleken met de andere eigenschap toekent. De eigenschappen zijn in de
tabel gehercodeerd in de richting van individualisme.
Bron: SCP (Civil society en vrijwilligerswerk 1997)

Intermenselijk vertrouwen
Tabel 2.25 bevat twee negatieve opvattingen over de medemens, de eerste ontleend
aan de bekende autoritarisme- of F-schaal van Adorno cum suis, en de tweede aan
een anomieschaal (instemming duidt op vervreemding). De antwoorden op de eerste
vraag geven blijk van een afnemende frustratie door andere mensen (misschien
omdat de aanvankelijke verwachtingen minder hoog gespannen zijn, misschien
omdat teleurstelling minder past in het zelfbeeld van de moderne mens, misschien
omdat de ander vaker meevalt). De antwoorden op de tweede vraag tonen zeker geen
toenemend wantrouwen jegens de medemens.13
Tabel 2.25 Wantrouwen en cynisme, 1970-1996, 21-70-jarigen (in procenten)

‘Tegenwoordig weet je niet meer wie je werkelijk
kunt vertrouwen’
helemaal of eigenlijk niet mee eens
noch mee eens, noch mee oneens
volkomen of in grote lijnen mee eens
geen mening
‘De meeste mensen vallen tegen als je ze beter
leert kennen’
helemaal of eigenlijk niet mee eens
noch mee eens, noch mee oneens
volkomen of in grote lijnen mee eens
geen mening
(100% = ±)

1970

1975

1980

1985

1992

1996

42
17
39
3

38
19
41
2

45
16
35
4

40
20
38
2

41
18
40
1

43
21
36
1

33
37
39
42
48
54
16
19
18
22
19
24
49
42
40
34
32
22
2
2
3
2
2
1
(1.680) (1.680) (1.610) (1.660) (1.770) (2.070)

Bron: Steinmetz-archief (Progressiviteit en conservatisme 1970); SCP (Culturele veranderingen in Nederland 1975-1996)
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De houding ten opzichte van anderen kan ook positiever worden geformuleerd,
waarbij het niet langer om wantrouwen of cynisme gaat, maar juist om het vertrouwen
dat men in de ander heeft. In navolging van een baanbrekende studie van Putnam
(1993a) wordt het vertrouwen dat mensen in anderen stellen door een reeks van
auteurs als een kernelement gezien van wat wel wordt aangeduid als sociaal kapitaal:
de normen en netwerken die burgers kunnen benutten bij het oplossen van gemeenschappelijke problemen. Daarbij wordt ‘gegeneraliseerd vertrouwen’ onderscheiden
van ‘geparticulariseerd vertrouwen’. In het eerste geval gaat het om een algemeen
vertrouwen in medemensen, ook wanneer men deze niet persoonlijk kent. In het
tweede geval om het vertrouwen in mensen die tot het eigen milieu behoren. Het is
met name de eerste variant die heilzame effecten blijkt te hebben op het economische,
politieke en bestuurlijke klimaat binnen een gemeenschap (Putnam 1993a; Fukuyama
1995). De tweede variant van intermenselijk vertrouwen pleegt veeleer verbonden te
zijn met het wantrouwen dat men heeft voor buitenstaanders en de afwending van
het grotere sociale geheel. Gegeneraliseerd vertrouwen wordt in surveys doorgaans
gemeten met de vraag: ‘Vindt u dat over het algemeen de meeste mensen wel te vertrouwen zijn, of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met
mensen?’. Als antwoordalternatieven worden gegeven: wel te vertrouwen, je kan niet
voorzichtig genoeg zijn, en: weet niet. In het Nederlands Kiezers Onderzoek is de vertrouwensvraag in 1972, 1977 en 1998 aan een landelijke steekproef van 18 jaar en ouder
voorgelegd. In deze jaren was achtereenvolgens 38%, 40% en 55% van de respondenten van oordeel dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn. Sinds de jaren zeventig
geeft het intermenselijke vertrouwen dus een sterke stijging te zien, een gegeven dat
wordt bevestigd door andere onderzoeken (Dekker 1999: 170; Dekker, De Hart en
Peters 1997). In het laatstgenoemde jaar meende ongeveer een derde dat je niet voorzichtig genoeg kan zijn in je contacten met anderen.

Criteria voor identificatie met anderen
Waar letten Nederlanders eigenlijk op bij hun eventuele identificatie met anderen?
Aan de ondervraagden van het onderzoek Civil society en vrijwilligerswerk werd eind 1996,
begin 1997 schriftelijk een zestal ‘groepen mensen die een bepaald kenmerk met u
delen’ voorgelegd met het verzoek aan te geven hoe zeer men zich daarmee in het
algemeen verbonden voelde. Voor maar weinigen vormt geen van de kenmerken aanleiding tot gevoelens van verbondenheid, al zijn er ook maar weinig waarvoor ze alle
zes relevant zijn. Nog maar enkele decennia geleden etaleerden mensen zich in contactadvertenties voornamelijk aan de hand van stand en godsdienstige achtergrond;
persoonlijke interesses kwamen nauwelijks ter sprake. Uit zijn onderzoek naar de
verschuivingen die er in de advertentieteksten zijn opgetreden, concludeert Zeegers
dat sindsdien eerst persoonlijke kwalificaties (onderwijs) en later vooral ook de
persoonlijke belangstellingssfeer (hobby’s, liefhebberijen) steeds meer als vormen
van zelfpresentatie werden ingezet (Zeegers 1988).
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Van die opkomst en dominantie van opleiding, arbeidspositie en keuzes in de vrijetijdsconsumptie als bindende en scheidende kenmerken tussen mensen, getuigen
ook de onderstaande gegevens. Intellectueel niveau, werkkring en vrijetijdsbesteding
zijn de belangrijkste elementen die aanleiding tot identificatie geven. Van alle zes
kenmerken blijken Nederlanders bij hun gevoelens van verbondenheid met anderen
daarvoor het meest gevoelig. Of iemand woonachtig of afkomstig uit dezelfde lokale
omgeving of dezelfde levensbeschouwelijke overtuigingen huldigt, wordt in het
hedendaagse Nederland van wat minder betekenis geacht; al speelt dit nog steeds bij
ongeveer de helft van de ondervraagden een rol. Het minste belang hecht men aan de
politieke opvattingen van de ander.
Figuur 2.3 Verbondenheid met groepen waarmee men een kenmerk deelt,
bevolking van 16 jaar en ouder
in procenten
100

80

60

40

20

0
interesses in
hobby's, sport
of vt-besteding

niet (zo) verbonden

opleiding
of soort
werk

straat of
directe
omgeving

verbonden

stad of
streek

geloof of
levensbeschouwing

politieke
overtuiging

zeer verbonden

Bron: SCP (Civil society en vrijwilligerswerk 1997)

Opvattingen over sociale uitkeringen
Eerder is de solidariteit op microniveau – de daadwerkelijke en concrete bereidheid
geld, goederen of tijd te schenken aan anderen of voor het algemene welzijn –
besproken. Tot besluit wordt ingegaan op de formele, algemene en daarmee ook nogal
abstracte solidariteit, gericht op anderen op het macroniveau van de samenleving.
Indicatief voor de algemene solidariteit op macroniveau zijn een aantal opvattingen
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over sociale uitkeringen en de sociale zekerheid. De tabellen 2.26 en 2.27 geven
zeker geen afname van de maatschappelijke solidariteit te zien. De steun voor handhaving en zelfs uitbreiding van de sociale uitkeringen is in de afgelopen decennia
sterk toegenomen.14 De beoordeling van de hoogte van uiteenlopende sociale uitkeringen vertoont schommelingen, maar vergeleken met halverwege de jaren zeventig
vindt men vaker dat deze niet voldoende zijn. Daarentegen lijkt het oordeel dat deze
door velen misbruikt worden, door de bank genomen minder steun te krijgen; al
vallen ook hier flinke fluctuaties waar te nemen die overigens sterk samen blijken te
hangen met de conjunctuur.
Tabel 2.26 Opvattingen over sociale uitkeringen en sociale zekerheid (16-74-jarigen), 1980-1995
(in procenten)
gezien de economische situatie moeten
de sociale uitkeringen in Nederland:
stijgen
gelijk blijven
we moeten leren leven met minder
sociale zekerheid:
(sterk) mee oneens

1980

1985

1992

1995

21
49

34
52

36
47

51
41

43

52

59
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Bron: SCP (Culturele veranderingen in Nederland 1980-2000)

Tabel 2.27 Opvattingen over sociale uitkeringen en sociale zekerheid (17-70 jarigen), 1980-1995
(in procenten)
1966

1970

1975

1980

1985

1991

1995

de hoogte van deze sociale uitkering
is onvoldoende
Algemene ouderdomswet
Algemene bijstandswet
Werkloosheidswet
Algemene weduwen- en wezenwet
Ziektewet
Arbeidsongeschiktheidswetten

63
40
26
63
.
.

68
45
27
67
.
.

36
21
12
42
.
.

25
25
12
40
6
23

37
58
33
45
16
47

47
53
25
49
14
39

55
62
30
46
21
55

(zeer) veel mensen misbruiken deze
Sociale zekerheidswet
algemeen
Algemene bijstandswet
Werkloosheidswet
Ziektewet
Arbeidsongeschiktheidswetten

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
60
76
.
.

58
43
69
58
49

36
34
44
43
34

52
40
58
60
54

40
36
45
46
38

Bron: Politiek in Nederland 1966; Steinmetz-archief (Progressiviteit en conservatisme 1970);
SCP (Culturele veranderingen in Nederland 1975-2000)
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2.3

Verschillen tussen bevolkingsgroepen en determinanten van sociale cohesie en
sociale integratie

Sociale contacten binnen primaire netwerken
De beschrijving blijft beperkt tot enkele in het voorgaande besproken kernindicatoren
van sociale cohesie naar sociale categorie. Die kernindicatoren zijn sociale contacten
binnen primaire netwerken, het intermenselijk vertrouwen, de maatschappelijke en
politieke participatie en het optreden als vrijwilliger.
Via de tijdsbestedingsonderzoeken van het scp kan men zich een indruk vormen van
de tijd die sinds 1975 wordt besteed aan contacten met personen binnen en buiten de
huiselijke kring. De tijd laat zien dat het tijdsbeslag van gesprekken met huisgenoten
in die periode gestaag is teruggelopen, tot het in 1995 1,3 uur per week minder bedroeg
dan in 1975. De afname valt voor alle bevolkingscategorieën te constateren, maar
niet voor alle in even sterke mate. Bij mannelijke ouderen trad de grootste daling op
(–3 uur), bij studerenden was die veel minder groot (–0,5 uur). Ook de tijd die werd
gestoken in het ontvangen van bezoek nam af met gemiddeld 1,5 uur en opnieuw bij
alle onderscheiden groepen. Hier valt de grootste teruggang waar te nemen bij vrouwelijke ouderen (met maar liefst –5 uur), wat in duidelijk contrast staat met werkende
vrouwen en huisvrouwen waar de afname slechts 0,2 respectievelijk 0,4 uur bedroeg.
De teruggang in de tijd die men uittrok voor gesprekken met huisgenoten en huiselijke
sociale contacten met derden, ging niet gepaard met een daling in de tijd die werd
gereserveerd voor het contact dat ouders met hun kinderen hebben of telefonische
contacten. Met beide bezigheden was in het laatste peiljaar 0,3 uur per week meer
gemoeid dan in 1975. Vooral werkende vrouwen gingen meer tijd aan hun kinderen
besteden (+2,2 uur).
Qua tijdsbesteding heeft de deelname aan de sociale participatie (verenigingsleven en
vrijwilligerswerk) zich sinds 1975 verschillend ontwikkeld binnen de uiteenlopende
bevolkingscategorieën (De Hart en Breedveld 2001). Net als in 1975 besteedden mannen in 1995 gemiddeld zo’n 18 minuten per week meer daaraan dan vrouwen. De leeftijdsgroepen groeiden sterker uit elkaar. De leeftijdsgroepen van 50-64 jaar (+0,9 uur)
en van 65 jaar en ouder (+1,2 uur) gingen per week meer tijd uittrekken voor participatie; de jeugd van 12-19 jaar (–0,9 uur) ging dat daarentegen minder doen.
De verschillen tussen de opleidingsniveaus namen af. Halverwege de jaren zeventig
besteedden Nederlanders met een opleiding op hbo- of universitair niveau nog veruit
de meeste tijd aan sociale participatie (3,7 uur per week tegen gemiddeld 2,0 uur).
Doordat zij dat in de decennia erna steeds minder en de overige opleidingsniveaus dat
steeds meer gingen doen, was dit in 1995 niet langer het geval. Personen die alleen
lager onderwijs hebben gevolgd, investeerden in 1995 per week 0,7 uur meer in participatie dan twintig jaar daarvoor. Vooral studie en betaald werk blijken de deelname
op het maatschappelijke middenveld te drukken (niet het hebben van kinderen).
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Onder studerenden en (fulltime) werkenden liep de deelname sinds 1975 terug; onder
huisvrouwen (+1,0 uur), vrouwelijke en mannelijk 65-plussers (respectievelijk +0,9 uur
en +1,5 uur) nam deze daarentegen toe.
Tabel 2.28 Praten met huisgenoten, contacten van ouders met thuiswonende kinderen en sociale
contacten met personen van buiten het huishouden, bevolking van 12 jaar en ouder,
per bevolkingsgroep (1975-2000, in uren per week)
praten met
huisgenoten

contact ouders
met kinderen

huiselijke
sociale contacten
met derden
telefoneren

1975

1995

1975

1995

1975

1995

1980

1995

hele steekproef

2,9

1,6

1,6

1,9

8,4

6,9

0,4

0,7

man
vrouw

3,0
2,8

1,6
1,7

1,3
2,0

1,3
2,4

7,3
9,4

5,8
8,0

0,2
0,6

0,4
1,0

12-19 jaar
20-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
≥ 65 jaar

2,3
2,6
3,6
2,7
3,4

1,3
1,5
2,1
1,7
1,4

.
2,9
1,3
0,3
.

.
3,9
1,7
0,2
.

5,9
9,0
7,7
8,7
11,2

4,7
7,8
6,0
7,5
7,9

0,2
0,4
0,4
0,5
0,7

0,3
0,7
0,8
0,8
1,0

lager onderwijs
lbo, ulo, mavo
havo, vwo, mbo
hbo, wo

2,9
3,2
3,1
2,6

1,6
1,7
1,6
1,9

1,1
1,9
1,5
1,9

0,8
1,4
2,3
2,3

8,6
8,6
10,0
9,2

7,2
7,5
7,0
6,8

0,4
0,5
0,5
0,5

0,8
0,7
0,8
1,0

scholier/student
werkende man (> 12 uur)
werkende vrouw (> 12 uur)
huisvrouw
werkzoekend/arbeidsongeschikt
vrouw 65+
man 65+

1,9
2,8
2,7
3,0
4,4
2,5
4,7

1,4
1,6
1,6
1,8
2,2
1,1
1,7

.
1,3
–
2,0
–
.
.

.
1,3
2,2
2,6
–
.
.

5,9
6,6
7,2
9,7
9,6
13,0
8,9

5,1
5,3
7,0
9,3
6,7
8,0
7,8

0,2
0,2
0,4
0,6
0,3
0,3
1,0

0,5
0,4
0,9
1,1
0,7
0,6
1,2

Bron: Van den Broek et al. (1999: 170, 173) Naar andere tijden?

Vertrouwen in anderen, participatie in de civil society en politieke participatie
In het voorgaande is vastgesteld dat het intermenselijk vertrouwen (de overtuiging
dat mensen over het algemeen wel te vertrouwen zijn) sinds 1977 sterk is toegenomen.
Tevens bleek dat in de participatie in de organisatiewijzen van de vaderlandse civil
society zeker geen afname is opgetreden. De populariteit van vormen van politiek
activisme die zich niet beperken tot de traditioneel geïnstitutionaliseerde politieke
kanalen (verkiezingen, lidmaatschap van politieke partijen) is sterk gegroeid. In
onderstaande tabel wordt bekeken in hoeverre er tussen 1977 en 1998 sprake is
geweest van een statistisch significante toename in de drie kenmerken en wordt
daarnaast het effect van drie sociaal-demografische kenmerken op de veranderingen
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nagegaan.15 Als indicatoren van de participatie in de civil society is het lidmaatschap
van vak- of standsorganisaties, buurt- of wijkverenigingen, vrouwenverenigingen of
vrouwenbonden, dan wel een andere maatschappelijke organisatie genomen.
Politieke participatie is hier breed opgevat. Als indicatoren gelden onder andere het
lidmaatschap van een politieke partij, het op een of andere wijze deelnemen aan een
verkiezingscampagne en contacten met politici, maar ook het inschakelen van organisaties of media of het meedoen aan een handtekeningenactie, actiegroep of
demonstratie (zie Dekker en De Hart 2000a).
Tabel 2.29 Achtergronden en ontwikkelingen in sociaal vertrouwen en sociale en politieke
participatie tussen 1977 en 1998, gecorrigeerde relatieve kansenverhoudingena
intermenselijk
vertrouwen
1998 (i.p.v. 1977)
vrouw (i.p.v. man)
45 of ouder (i.p.v. 18-44 jaar)
hoger opgeleid (i.p.v. lager)

1,6
0,7
0,7
1,6

interactie-effecten
vrouw in 1998 (i.p.v. vrouw in 1977)
45 of ouder in 1998 (i.p.v. ouder in 1977)
hoger opgeleid in 1998 (i.p.v. in 1977)

1,1
1,1
1,3

**
**
**
**

participatie in
civil society

politieke
participatie

1,0
0,5 **
0,8 *
1,6 **

1,4
0,6 **
1,0
1,6 **

1,8 **
1,2
1,1

1,1
1,1
1,0

a Significantie: * = p < 0,05 en ** = p < 0,01 (tweezijdig); gecorrigeerd is voor effecten van de overige genoemde
kenmerken; opleidingsniveau is per jaar in twee zo gelijk mogelijke helften opgedeeld.
Bron: SCP (NKO 1977 en 1998) gewogen resultaten

In lijn met veel ander onderzoek neigen lager opgeleiden minder dan hoger opgeleiden
tot sociaal vertrouwen en tot participatie. Vrouwen onderscheiden zich eveneens door
minder vertrouwen en participatie en ook dat verschil wordt vaker aangetroffen (De
Hart 1999b: 228, 234). Hier past echter wel de kanttekening dat het al of niet optreden van sekseverschillen in de participatie nogal gevoelig is voor de metingen.
Afhankelijk van het soort vrijwillige organisaties en de aard van de politieke activiteiten zijn de verschillen substantieel of verwaarloosbaar. Die kanttekening geldt ook
voor de leeftijdeffecten. In tabel 2.29 is de oudere helft van de bevolking minder
geneigd tot vertrouwen en sociale participatie, maar in ander onderzoek wordt voor
vertrouwen geen leeftijdsverschillen aangetroffen. Wat de participatie betreft, blijkt
veelal sprake van een kromlijnig verband, waarbij mensen in de leeftijd tussen dertig
en zestig zich actiever tonen dan jongeren én ouderen.
Tussen 1977 en 1998 is er een significante toename van sociaal vertrouwen geweest.
Bij de politieke participatie blijkt echter geen sprake meer te zijn van een significant
verschil tussen 1977 en 1998 als met de sociaal-demografische (interactie) effecten
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rekening wordt gehouden. De stijging in sociale participatie blijkt geheel te herleiden
op de toegenomen participatie van vrouwen. Van de mannen is in beide jaren twee
derde van minstens een organisatie lid, bij de vrouwen stijgt het aandeel van 47%
naar 63%. Nadere analyse leert dat in de categorieën van tabel 2.29 de inhaalbeweging
van vrouwen terug te vinden is bij vakbonden en beroepsorganisaties – het lidmaatschap bij de vrouwen stijgt van 11% naar 21%, dat bij de mannen daalt van 42% naar
34% – en bij de overige organisaties – het lidmaatschapspercentage gaat hier bij de
vrouwen van 25 naar 46, bij de mannen van 40 naar 48.16
Wat de individuele beslissing betreft om bij verkiezingen zijn stem uit te brengen, is
herhaaldelijk gebleken (vgl. Smeets 1995) dat deze varieert met de leeftijd (meer kans
naarmate men ouder is), godsdienstigheid (met name meer kans bij kerkgang), de
sociaal-economische status (meer kans als de opleiding, het beroep en het inkomen
hoger zijn) en de urbanisatiegraad van de woonplaats (meer kans op het platteland
en in forensenplaatsen). Belangrijker dan deze sociale en demografische verschillen
zijn politieke kenmerken zoals algemene interesse, binding met een politieke partij
en de overtuigdheid van het belang van het orgaan dat wordt gekozen. Al deze kenmerken samen zijn echter geenszins doorslaggevend voor de beslissing te gaan stemmen. De groep van permanente niet-stemmers is klein en de individuele gang naar de
stembus hangt ook af van toevallige en per verkiezing wisselende omstandigheden.
Het individuele besluit wordt echter genomen in zeer verschillende plaatselijke stemtradities. Er zijn betrekkelijk stabiele verschillen tussen opkomstcijfers van individuele
gemeenten, die niet herleid kunnen worden op verschillen in urbanisatiegraad of op
samenstellingseffecten van de genoemde sociaal-demografische kenmerken (scp
1992: 490).

Het doen van vrijwilligerswerk
Vrijwilligers worden – evenals de verleners van informele zorg – gezien als bij uitstek
een groep die bijdraagt aan de sociale cohesie van de samenleving. Tabel 2.30 geeft
een beeld van het soort mensen dat actief is in het vrijwilligerswerk. Dat gebeurt op
basis van het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland, waarvan de bestanden
voor 1993, 1994, 1995, 1996 en 1997 zijn gecombineerd. Die combinatie van vijf jaren
levert meer dan tienduizend respondenten van 18 jaar en ouder op met een geldig
antwoord op de vraag ‘Hoeveel uur gemiddeld per week verricht u vrijwilligerswerk,
dat wil zeggen: onbetaald werk voor of georganiseerd door een instelling of vereniging?’
De vijf onderzoeksjaren tellen door herweging even zwaar mee in het combinatiebestand. Door de omvang kan een nauwkeurig beeld worden gegeven van de verdeling
over een aantal sociale kenmerken. Onder in de tabel staan de onderzoeksjaren vermeld,
waardoor tevens de stabiliteit van het percentage vrijwilligers kan worden nagegaan in
de periode van vijf jaar. De verschillen tussen de jaren blijken gering te zijn.
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Tabel 2.30 Deelname aan vrijwilligerswerk in het midden van de jaren negentig naar diverse
persoonskenmerken, bevolking van 18 jaar en ouder (in procenten)

allen
sekse
man
vrouw

(% van ondervraagden)
(100)

vrijwilligerswerk
28

(46)
(54)

30
27

leeftijd
18-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
± 65 jaar

(30)
(34)
(20)
(15)

21
33
32
26

opleidingsniveau (hoogst gevolgde opleiding)
laag (lo, lbo)
midden (mavo, vwo, mbo)
hoog (hbo, wo)

(32)
(44)
(23)

21
30
35

gemeentegrootte
< 20.000 inwoners
20.000-100.000 inwoners
100.000-400.000 inwoners
4 grote steden

(29)
(41)
(17)
(13)

33
28
26
21

hoofdactiviteit
huishouden
studie
betaald werk (meer dan 15 uur per week)
werkloos/arbeidsongeschikt
pensioen

(25)
(6)
(43)
(9)
(13)

30
21
26
27
32

huishoudenssamenstelling
alleen
ouder met kind(eren)
paar
paar met kind(eren)

(23)
(5)
(29)
(42)

24
23
28
31

kerkelijkheid
geen
rooms-katholiek
Nederlands-hervormd
gereformeerd

(59)
(20)
(10)
(7)

23
34
37
42

kerksheid
gaat nooit naar de kerk
soms
vaak

(57)
(24)
(18)

22
32
44

onderzoeksjaar
1993
1994
1995
1996
1997

(20)
(20)
(20)
(20)
(20)

28
26
30
29
27

Bron: SCP (Culturele veranderingen in Nederland 1993-1997)
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Sekse legt weinig gewicht in de schaal. Volgens de tabel zijn mannen nog iets oververtegenwoordigd onder de vrijwilligers, maar in andere onderzoeken is vaak geen
verschil aan te treffen. Vrouwen blijken minder vaak lid te zijn van organisaties, maar
als lid zijn ze zeker zo vaak actief als vrijwilliger.
De jongste en oudste leeftijdscategorieën verrichten het minst frequent vrijwilligerswerk. Dit kromlijnige verband waarbij jongeren en ouderen minder doen dan de
tussengroep, wordt ook in andere onderzoeken aangetroffen. Overigens is de tijdsinvestering van oudere vrijwilligers groter dan van de jonge groep en waarschijnlijk is
er een verschuiving gaande naar minder vrijwilligerswerk door jongeren en meer
door ouderen (De Hart 1999a). De oververtegenwoordiging van de tussengroep heeft
waarschijnlijk te maken met het vrijwilligerswerk dat deze doet in het verlengde van
betaald werk en vanwege de eigen kinderen (meehelpen op hun school of sportvereniging). Bij de vermindering van vrijwilligerswerk door de jeugdigen spelen zowel
levensfaseverschillen als generatiekenmerken een rol (Dekker en De Hart 2002b;
De Hart 1999a).
Het aandeel vrijwilligers onder hoogopgeleiden is groter dan onder laagopgeleiden
en ook dat stemt overeen met veel eerder onderzoek. Hoger opgeleiden zijn niet alleen
vaker vrijwilliger, ze zijn ook vaker lid van organisaties. Op de keper beschouwd, lijkt
het waarschijnlijk dat het lidmaatschap beslissend is: hoger opgeleiden zijn vaker lid
van organisaties, maar als ze eenmaal lid zijn, dan worden ze niet per se frequenter
actief als vrijwilliger. Volgens tijdsbestedingsonderzoek besteden ze sowieso niet
meer tijd aan vrijwilligerswerk dan lager opgeleiden (De Hart 1999a; De Hart en
Dekker 1999; De Hart en Breedveld 2001).
Verder wordt er vaker vrijwilligerswerk gedaan in kleinere gemeenten, door mensen
die huishoudelijk werk als hoofdactiviteit hebben of die zijn gepensioneerd, en door
mensen met een gezin, vooral als de kinderen in de basisschoolleeftijd zijn. Grote
verschillen bestaan er naar kerkelijke achtergrond. Kerkleden en in het bijzonder
gereformeerden zijn beduidend vaker als vrijwilliger actief dan buitenkerkelijken.
Nadere en elders gerapporteerde analyses leren dat de frequentie van kerkgang hier
de bepalende variabele is (De Hart 1999b; De Hart en Dekker 2000; De Hart 2001;
Dekker en De Hart 2001b; De Hart en Dekker 2002). Onder de regelmatige kerkgangers zijn twee keer zo veel vrijwilligers aan te treffen als onder het bevolkingsdeel dat
nooit ter kerke gaat.
De verschillen zijn op zich vaak niet zo groot, maar combinaties van de in de tabel
genoemde kenmerken kunnen tot enorme verschillen leiden, zoals de elders gerapporteerde segmentaties van dit bestand laten zien (zie Dekker 1999a: 175 e.v. en 244
e.v.; De Hart en Dekker 2000). Ook zonder bij heel specifieke, kleine bevolkingssegmenten te belanden, variëren de deelnamecijfers toch al van 12% (laagopgeleiden
in de vier grote steden) tot meer dan 40% in de categorieën middelbaar en hoogopgeleiden van 35 jaar en ouder, en niet minder dan 72% wanneer deze laatsten tot de
regelmatige kerkgangers behoren. Verder valt op dat sekse nogal verschil uitmaakt
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binnen bevolkingsgroepen die homogeen zijn op de andere kenmerken. Terwijl in de
hele bevolking dit verschil slechts 3 procentpunten bedraagt, loopt het binnen bevolkingssegmenten op tot 15 procentpunten bij laagopgeleide ouderen in kleine gemeenten. Kortom, er is sprake van interactie-effecten en de gemiddelde effecten van
kenmerken kunnen gemakkelijk leiden tot een onderschatting van de verschillen
tussen bevolkingssegmenten.

2.4

Conclusies

Sociale cohesie kwam in dit hoofdstuk eerst in drie paragrafen als praktijk aan bod.
Achtereenvolgens binnen de primaire netwerken van familie, kennissen en buurt, als
deelname aan de Nederlandse civil society en als politieke participatie. Vervolgens
werd naar sociale cohesie als waarde en gedragsregel binnen een algemene solidariteitsmoraal gekeken. In algemene termen kunnen de ontwikkelingen in de praktijken
en het opinieklimaat tijdens de afgelopen decennia als volgt worden getypeerd.

Primaire netwerken: nieuwe varianten voor oude idealen
Het streven naar een goed huwelijk is voor de Nederlanders gaandeweg een minder
belangrijke waarde geworden en hun bezorgdheid over het eigen gezin is toegenomen.
Het percentage huwelijkssluitingen vertoont vanaf de jaren zeventig een dalende tendens, men trouwt op steeds latere leeftijd en de gemiddelde gezinsgrootte nam af.
Het aantal echtscheidingen steeg sterk de afgelopen veertig jaar, evenals het percentage eenpersoonshuishoudens. Aan contacten met huisgenoten ging men minder tijd
besteden. Veel vaker dan vroeger zoekt men vrienden op voor steun en raad. Over het
algemeen wordt de hulpbereidheid van buren en buurtgenoten als groot ingeschat en
schroomt men niet zijn buren om hulp bij praktische zaken te vragen.

Deelname aan de civil society: de (anders) actieve burger
Het aantal leden van organisaties die actief zijn op het maatschappelijk middenveld
tussen burgers en overheid is de afgelopen decennia sterk gegroeid. Die toename is
niet toe te schrijven aan een aantal traditionele organisaties (vrouwenbonden, politieke
partijen, de grote kerken), die juist te kampen hebben met een gestaag afkalvend
ledenbestand. Verantwoordelijk voor de groei zijn met name een aantal organisaties
die deels van later datum dateren en die actief zijn binnen de sectoren internationale
hulp, moral issues (abortus, euthanasie) en natuur en milieu. Daaruit blijkt geen
toenemend egoïsme of maatschappelijke desinteresse onder de burgers, wel dat
dezen zich vanuit een andere motivatie zijn gaan organiseren. De succesvolle organisaties worden, in tegenstelling tot de oude, eroderende organisatievormen, gekenmerkt
door weinig of geen face-to-facecontacten tussen de aangeslotenen en een gering
aantal actieve leden. Zij drijven voornamelijk op een grote schare donateurs die een
klein en professioneel keurkorps, met een goed oog voor het gebruik van de moderne
media, in staat stellen hun doeleinden te behartigen. De beschikbare cijfers voor het
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bevolkingsdeel dat actief is in het vrijwilligerswerk lopen per onderzoek nogal uiteen,
maar geven doorgaans een vrij stabiel percentage te zien. Aan uiteenlopende goede
doelen wordt vandaag de dag meer geld geschonken dan ooit.

Opinies over instituties: de mondige burger
De opvattingen over centrale instituties binnen het maatschappelijke bestel vertonen
hetzelfde beeld van een sterk vertrouwen in de moderne media (televisie, radio) en
een aanzienlijk geringer vertrouwen in traditionele pijlers van dat bestel als de politieke partijen of de kerken. In de regering en het parlement heeft een ruime meerderheid vertrouwen. Uiteenlopende indicatoren wijzen in de richting van een grotere
hang naar directe invloed onder de bevolking, die bovendien steeds vaker buiten de
traditionele kanalen om wordt nagestreefd. De opkomst bij verkiezingen bijvoorbeeld,
is dalende; de steun voor acties en demonstraties is sterk toegenomen.

Opinies over van medemensen: solidariteit – ja, mits
De steun voor een onvoorwaardelijk en ongedifferentieerd altruïsme is teruggelopen.
In geval van nood is men bereid anderen bij te staan. Er valt geen duidelijke ontwikkeling in de richting van een gespitstheid op eigen welvaart en voordeel te constateren.
Meer dan in de jaren zestig acht men zichzelf in staat met andere dingen dan de
eigen welvaart bezig te zijn. Binnen de opvoedingsideeën manifesteert zich geen
duidelijk accent op hetzij relationele, hetzij egogecentreerde waarden.
Betrouwbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel worden belangrijk geacht, maar
dat geldt ook voor assertiviteit en zelfvertrouwen. Een gedeelde opleiding, werkkring
en vrijetijdsinteresses vormen de belangrijkste bronnen voor gevoelens van verbondenheid met de ander. Geografische nabijheid is minder belangrijk, de levensbeschouwelijke of politieke overtuigingen van de ander worden van nog minder
belang geacht. Er treedt geen verschuiving aan de dag in de richting van groeiend
wantrouwen die men heeft voor de medemens in het algemeen. Cynische opvattingen
over dezen worden minder onderschreven. Sinds de jaren zeventig is de bijval voor de
mening dat de meeste mensen over het algemeen wel te vertrouwen zijn, duidelijk
gestegen. Een afnemende solidariteit komt evenmin naar voren uit de meningen over
sociale uitkeringen. Hoewel het oordeel over de hoogte en het misbruik van specifieke
uitkeringen varieert met de economische conjunctuur, is men vaker dan enkele
decennia terug van mening dat de sociale zekerheid op peil gehouden moet worden.

Sociale integratie per bevolkingscategorie en wijk
In de sfeer van huiselijke contacten deed zich een algemene daling voor in de tijd die
daarvoor wordt gereserveerd. Het meest geprononceerd manifesteerde die zich echter
onder mannelijke ouderen; de teruggang in huiselijke sociale contacten met niethuisgenoten was het sterkst onder vrouwelijke ouderen. Het vertrouwen dat wordt
gesteld in anderen die men niet persoonlijk kent, de deelname aan de Nederlandse
civil society en de politieke participatie blijken alle in hoge mate te worden bevorderd
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door een hoog opleidingsniveau. In alle drie opzichten valt te constateren dat
vrouwen in een nadelige positie verkeren. Een hoge leeftijd werkt nadelig voor het
intermenselijk vertrouwen en de maatschappelijke participatie. Zoals zal blijken in
hoofdstuk 5 zijn ook fysieke kenmerken van de woonomgeving relevant voor de mate
van deelname aan het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk.
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Noten

1
2

3

4

5

6

7

8

Daarbij is geput uit twee eerdere publicaties over het onderwerp, te weten
Dekker en De Hart (2000a, 2000b).
Tijd speelt op uiteenlopende wijzen een belangrijke rol bij de investering van
mensen in sociale relaties en netwerken: in de vorm van de wijze waarop zij hun
uren besteden, in de vorm van de tijdsdruk waarmee zij te kampen hebben en
die hen dwingt prioriteiten te stellen, in de vorm van de levensfase waarin zij
zich bevinden. Een voorbeeld van het eerste is de negatieve relatie die Putnam
(1995, 2000) constateert, op zowel individueel als regionaal niveau, tussen het
aantal uren dat televisie wordt gekeken en het onderhouden van sociale contacten en deelname aan maatschappelijke participatie. Een negatief effect daarop
blijkt ook uit te gaan van een sterke opeenstapeling van dagelijkse verplichtingen en een geringe hoeveelheid vrije tijd (De Hart 1999b; De Hart en Dekker
1999). Er bestaan tevens aanwijzingen van een levenscycluspatroon in de deelname aan maatschappelijke organisaties, waarbij mensen tot aan de middelbare
leeftijd steeds meer sociaal kapitaal lijken op te bouwen, waarna de voorraad
sociaal kapitaal in de latere levensfases (na de pensionering) veelal weer
inkrimpt (Glaeser 2001).
Acht op de tien volwassen televisiebezitters beschikten in 1998 over een videorecorder, 54% van de bevolking had in dat jaar een draadloze telefoon, een
derde een mobiele telefoon, bijna de helft een antwoordapparaat of voicemail,
58% een personal computer. De helft van de Nederlandse huishoudens bezat
meer dan één, 12% zelfs meer dan twee televisietoestellen (Van Dijk et al. 2000).
In 1999 beschikte 1,3 miljoen Nederlandse huishoudens over meerdere auto’s.
Over telefonische contacten zijn alleen voor 1996 cijfers beschikbaar: 2% had in
de afgelopen maand geen enkel telefonisch contact met familie, vrienden of
kennissen gehad, 90% had dat zeven keer of vaker gehad.
Voor het kerklidmaatschap is een zogeheten eentrapsvraagstelling gehanteerd.
Onderzoeken waarin eerst wordt gevraagd of men lid is van een kerk of levensbeschouwelijke organisatie en daarop aansluitend van welke (tweetrapsvraag),
komen vrijwel altijd uit op een aanzienlijk lager percentage kerkleden. Het verschil wordt doorgaans toegeschreven aan de zogenoemde nominale kerkleden,
die zich in het laatste geval eerder als niet-kerkelijk definiëren.
De vraagstelling van het tijdsbestedingsonderzoek was weliswaar niet identiek,
maar wel redelijk vergelijkbaar. De gesignaleerde hogere organisatiegraad aan
het eind van de jaren negentig komt ook naar voren bij vergelijking met het
cbs-leefsituatieonderzoek van 1974 (cbs 1974).
Inclusief de giften bij legaat, door fondsen en door bedrijven, betrof het in dat
jaar 5,4 miljoen gulden. Door de huishoudens wordt het meest gegeven via
huis-aan-huiscollectes, door het kopen van loten voor een goed doel, door het
sponsoren van personen voor een goed doel, door een vast donateurschap of
door collectes in de kerk en vaste bijdragen aan levensbeschouwelijke organisaties.
De deelcategorieën ‘kerkgang’ en ‘familiehulp en dergelijke’ zijn buiten de analyse gehouden. Voor de ‘onbetaalde hulpverlening aan niet-familieleden’ was
dit niet mogelijk, wat tot een iets te brede definitie van vrijwilligerswerk leidt.
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De presentatie van discrepanties in tabel 17.3 laat niet zien hoe de discrepanties
zich op individueel niveau ontwikkelen, hoe oordelen over de genoemde actoren
samenhangen en of deze samenhang eventueel verandert. In het Sociaal en
Cultureel Rapport 1994 is voor de jaren 1975 en 1992 een nadere analyse van relaties
in individuele oordelen gerapporteerd (scp 1994: 580-582).
De rubricering is in beide jaren in principe identiek. In het nko 1972-1973 (de
gegevens zijn uit 1973) is één antwoord geregistreerd. In 1994 zijn meerdere
antwoorden opgeslagen, maar voor de vergelijkbaarheid wordt ook in dat jaar
alleen het eerste antwoord gebruikt.
De bezorgdheid werd ook gematigd door het verdwijnen van ‘extreem rechts’
uit de meeste gemeenteraden. De meevallende opkomst bij de raadsverkiezingen van 1994 was gepaard gegaan met sterke winst voor rechtspopulistische
partijen. Analyses van enquêtemateriaal laat ook zien dat rechtspopulistisch
gedachtegoed relatief populair is onder waarschijnlijke niet-stemmers (scp
1992: 496 e.v.).
In de oorspronkelijke vraag die de socioloog Gadourek in zijn enquête in 1958
opnam en die vervolgens letterlijk herhaald werd in enkele afleveringen van het
scp-onderzoek Culturele veranderingen in Nederland zijn ze op een kaart in een andere
volgorde voorgelegd.
Helaas beschikken we niet over tijdreeksen van een directere vraag naar het vertrouwen in andere mensen. Afgaande op landenvergelijkend Europees onderzoek kan echter wel worden gezegd dat het sociale vertrouwen (en het vertrouwen in andere volkeren) in Nederland, evenals in de Scandinavische landen,
relatief hoog is (Dekker 1999).
Vgl. voor een zelfde conclusie: Van Oorschot (2000).
De tabel en het commentaar zijn ontleend aan Dekker en De Hart 2000a.
De veranderingen bij vakbonden en beroepsorganisaties zijn plausibel gezien
de sterk toegenomen participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, maar bij de
overige organisaties is een probleem dat alleen in 1977 expliciet naar zo’n restcategorie werd gevraagd. In 1998 zijn sportclubs en organisaties van huurders
en huiseigenaren als zodanig opgevat. Gegeven de organisaties die zijn voorgelegd in 1998 komt deze keuze waarschijnlijk het meest in de buurt van de
categorie ‘overige organisaties’ waaraan iemand denkt nadat is geïnformeerd
naar vakbonden, buurt- en vrouwenorganisaties. Het is echter natuurlijk uit te
sluiten dat de verschuiving in sociale participatie van de beide seksen tussen
1977 en 1998 ten dele een artefact van de veranderde vraagstelling is.
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Sociale cohesie binnen een aantal maatschappelijke
sectoren

Koen Breedveld, Ria Bronneman-Helmers, Jaco Dagevos, Jos de Haan, Stella Hoff,
Saskia Keuzenkamp, Rick Kwekkeboom, Joost Timmermans en Elke Zeijl

3.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is een aantal ontwikkelingen in de sociale cohesie beschreven
voor de totale bevolking en voor de Nederlandse samenleving als geheel. Het accent
lag op de informele onderdelen van de sociale infrastructuur. In dit hoofdstuk wordt
een aantal aspecten van sociale cohesie beschreven voor enkele maatschappelijke
sectoren en enkele bevolkingsgroepen afzonderlijk. Bij die sectoren gaat het om de
kinderopvang, het onderwijs, de informele zorg en de vrijetijdsbesteding. De bevolkingsgroepen zijn de vier grootste etnische minderheidsgroepen in ons land,
(ex-)psychiatrische patiënten en langdurig werklozen. Het betreft groepen die vanuit
het perspectief van sociale cohesie en integratie in een kwetsbare positie lijken te verkeren.1 De informele zorg en vrijetijdsbesteding kunnen als verdere voorbeelden gelden
van informele segmenten binnen de sociale infrastructuur. Bij kinderopvang, onderwijs en sociale activering gaat het om onderdelen van de formele sociale infrastructuur;
al zal blijken dat zij veelal verbonden zijn met voorzieningen en diensten die een
meer informeel karakter hebben. Begonnen wordt met een schets van de stand van
zaken in de kinderopvang.

3.2

Kinderopvang

3.2.1 Inleiding
Hoewel het gezin tegenwoordig minder vaak wordt betiteld als hoeksteen van de
samenleving dan een aantal jaar geleden, is het belang dat aan het gezin wordt toegeschreven als institutie waarbinnen de opvoeding van kinderen plaatsvindt nog
altijd groot. Tegelijkertijd neemt echter het aandeel van andere instanties bij de
opvoeding toe. Met name de kinderopvang is in de afgelopen tien jaar een grotere rol
gaan spelen, dit als gevolg van de gestegen arbeidsdeelname van vrouwen.
Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd vindt af en toe discussie plaats over
de wijze waarop de opvoeding tegenwoordig gestalte krijgt. Schiet het streven naar
arbeidsparticipatie van vrouwen niet te ver door en zijn ouders nog wel voldoende in
staat om zelf voor hun kinderen te zorgen? Besteden (met name werkende) ouders
nog wel voldoende tijd en aandacht aan hun kinderen? Wat zijn de gevolgen van
veranderingen in de leefsituatie voor de ontwikkeling van kinderen? Naast deze
bedenkingen bij de veranderende context waarin kinderen opgroeien, valt ook een
optimistisch geluid te beluisteren. Het toenemend gebruik van kinderopvang en
daarmee van andere opvoeders, biedt ook nieuwe mogelijkheden. Bij kinderen uit
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zogenaamde risicogroepen bestaat immers het gevaar dat zij een ontwikkelingsachterstand oplopen. Een grotere rol van andere (professionele) opvoeders biedt
mogelijkheden om door vroegtijdige signalering en via ontwikkelingsstimulering en
opvoedingsondersteuning eventuele latere problemen en maatschappelijke uitval te
voorkomen.
In deze paragraaf wordt ingegaan op veranderingen in de context waarin kinderen
opgroeien en met name op de rol van kinderopvang daarbij. Allereerst volgt een korte
beschouwing over een aantal relevante maatschappelijke ontwikkelingen: de arbeidsdeelname van vrouwen, de hoeveelheid tijd die ouders met hun kinderen doorbrengen
en opvattingen over ouderschap en kinderopvang. Daarna richt de aandacht zich op
de kinderopvang. Verschillende kwesties passeren de revue. Centraal staan ontwikkelingen in het gebruik van en de vraag naar diverse vormen van kinderopvang. Niet
alleen de formele kinderopvang (in kinderdagverblijven, via gastouderbureaus en via
buitenschoolse opvang) krijgt daarbij aandacht, maar ook de informele opvang (de al
dan niet betaalde oppas). De wisselwerking tussen formele en informele opvang
wordt eveneens belicht. Van belang is ook om na te gaan in hoeverre specifieke categorieën kinderen gebruikmaken van kinderopvang. Dit vanwege de rol die kinderopvang krijgt toebedacht bij opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering.
Met name het gebruik van kinderopvang door kinderen van laagopgeleide en allochtone ouders is in dat licht relevant.
Ten slotte wordt kort ingegaan op de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling
van kinderen en op de rol van kinderopvang bij vroegtijdige onderkenning van
achterstanden en problemen van kinderen. Tevens komen de voor- en vroegschoolse
educatie aan bod en opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering.

3.2.2 Veranderingen binnen gezinnen
Er is de afgelopen decennia veel veranderd in het Nederlandse gezinsleven. Het voert
op deze plaats te ver om daar een uitputtend overzicht van te schetsen, maar enkele
veranderingen worden hier kort belicht.
Een van de belangrijkste maatschappelijke veranderingen is wel de sterk toegenomen
arbeidsdeelname van vrouwen. Vrouwen zijn tegenwoordig veel vaker blijvend actief
op de arbeidsmarkt, ook wanneer zij kleine kinderen hebben. Dit geldt overigens niet
voor alle vrouwen: in de jaren negentig stopte nog altijd zo’n 30% van de vrouwen
met werken op het moment dat hun eerste kind werd geboren.
Tabel 3.1 biedt een overzicht van de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van
vrouwen naar de leeftijd van hun jongste kind. Volgens de officiële definitie van
arbeidsparticipatie zijn personen met een baan van minder dan 12 uur per week niet
werkzaam. Aangezien die kleine banen echter juist onder moeders relatief veel voorkomen, zijn die in de tabel wel vermeld. De tabel laat duidelijk zien dat vooral vrouwen
met (jonge) kinderen veel vaker betaald werk verrichten dan een aantal jaar eerder het
geval was. In 1998 maakte het wat dat betreft zelfs nog maar weinig verschil of vrouwen
jonge kinderen thuis hadden of niet; waarbij opgemerkt moet worden dat de omvang
van de arbeidsduur wel verschilt tussen vrouwen met en vrouwen zonder kinderen.
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Tabel 3.1 Arbeidsparticipatie van vrouwen van 15-64 jaar naar leeftijd van het jongste kind,
1992 en 1998 (in procenten)

vrouwen met een jongste kind van 0-5 jaar
vrouwen met een jongste kind van 6-11 jaar
vrouwen met een jongste kind van 12-17 jaar
vrouwen zonder kinderen

1992

1998

werkt
werkt
≥ 12 uur < 12 uur werkt
per week per week niet

werkt
werkt
≥ 12 uur < 12 uur werkt
per week per week niet

30,5
32,4
32,3
52,2

11,7
15,4
15,1
5,4

57,8
52,1
52,6
42,5

48,0
42,6
39,2
55,1

10,6
15,2
19,2
5,7

41,4
42,2
41,5
39,2

Bron: CBS (EBB’92-’98) SCP-bewerking

Vrouwen gingen dus meer werken, maar mannen niet minder. Een logische consequentie daarvan is dat ouders in veel gezinnen in principe over minder tijd beschikken
die zij aan hun kinderen kunnen besteden. Opvallend genoeg blijkt echter dat ouders
tegenwoordig niet minder, maar juist meer tijd aan hun kinderen spenderen (Van den
Broek et al. 1999). De gegevens uit het tijdsbestedingsonderzoek maken het weliswaar niet mogelijk om vast te stellen hoeveel tijd ouders aan de opvoeding besteden2,
maar de dagboekjes van ouders geven wel enige indruk van de aandacht van ouders
voor hun kinderen. Vooral activiteiten die onder de noemer ‘contact met kinderen’
aangeduid kunnen worden – voorlezen, praten, spelletjes doen en tochtjes maken –
zijn in dit opzicht illustratief.
In tabel 3.2 is nagegaan hoeveel tijd ouders met een jongste kind van 0-5 jaar
besteden aan het contact met kinderen. De tabel wijst uit dat ouders hier de afgelopen
decennia meer tijd aan spendeerden. Vrouwen doen dit nog altijd meer dan mannen,
maar zowel bij hen als bij mannen is sprake van een stijging. Overigens is het opmerkelijk dat wanneer verschillende categorieën worden vergeleken, de stijging bij de
huisvrouwen het grootst blijkt te zijn. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat
vrouwen die voor het huisvrouwenbestaan kiezen een zeer bewuste keus maken –
meer dan vroeger het geval was – en zij via die keuze veel tijd in hun kinderen willen
investeren.
Tabel 3.2 Contact met kinderen door ouders met een jongste kind van 0-5 jaar, uitgesplitst naar
enkele groepen, 1975-1995 (in uren per week)

hele steekproef
naar geslacht:
mannen
vrouwen
naar arbeidsmarktpositie:
werkende man(≥ 12 uur)
werkende vrouw ≥ 12 uur)
huisvrouw

1975
2,8

1980
3,1

1985
3,3

1990
3,8

1995
4,2

2,2
3,4

2,6
3,6

2,5
4,1

2,8
4,7

3,1
5,1

2,0
–
3,5

2,5
–
3,8

2,2
4,0
4,3

2,5
4,3
4,8

3,0
4,7
5,4

Bron: SCP (TBO’75-’95)
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De toegenomen arbeidsdeelname is dus opvallend genoeg vergezeld gegaan van een
toegenomen contact van ouders met hun kinderen. Een verklaring die daarvoor wel
geopperd wordt is dat de psychologische betekenis van kinderen voor ouders is
toegenomen (Van der Lippe 1997; De Regt en Brinkgreve 1997). Mensen kiezen
tegenwoordig veel bewuster voor kinderen dan vroeger. En wanneer zij die keus
maken, willen zij veel aandacht aan hun kinderen besteden en van hen genieten. Of
de psychologische betekenis van kinderen in de afgelopen decennia daadwerkelijk is
toegenomen, is echter onbekend. Over deze kwestie is geen periodiek herhaald
onderzoek beschikbaar.

3.2.3 Kinderopvang als onderdeel van de sociale infrastructuur
Een terugblik op de motieven die in de twintigste eeuw ten grondslag hebben
gelegen aan het streven naar uitbreiding van kinderopvangvoorzieningen, leert dat
kinderopvang vroeger vooral werd gezien als een instrument om de gezinsopvoeding
en de ontwikkeling van kinderen te beïnvloeden (Singer 1989). Tot voor kort kende
Nederland echter nauwelijks kinderopvang. In 1965 waren er slechts 65 kinderdagverblijven en nog geen peuterspeelzalen (Van Rijswijk-Clerkx 1981). Met de opkomst
van de tweede feministische golf nam de strijd voor meer kinderopvang toe, het
achterliggende motief was nu vooral de bevordering van vrouwenemancipatie: kinderopvang biedt moeders mogelijkheden om te blijven werken en hun economische
zelfstandigheid te behouden. In de jaren zeventig begon de kinderopvang te groeien,
waarbij in eerste instantie vooral de peuterspeelzalen sterk in aantal toenamen.
Peuterspeelzalen zijn echter niet bedoeld, noch vormgegeven om de combinatie van
arbeid en zorg te vergemakkelijken. In 1984 waren er 3.490 peuterspeelzalen en 259
kinderdagverblijven (wkn 1984). Ruim tien jaar geleden nam de aandacht van de
beleidsmakers voor uitbreiding van de kinderopvang toe, daarbij gemotiveerd door
het streven naar bevordering van de arbeidsparticipatie van vrouwen. En hoewel het
kinderopvangbeleid nog altijd primair is ingegeven vanuit het motief om ouders in
staat te stellen deel te nemen aan de arbeidsmarkt, wordt er recent weer meer aandacht besteed aan de mogelijkheden die kinderopvang biedt voor beïnvloeding van
de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Peuterspeelzalen, die in die voorgaande
jaren niet hoog op de politieke agenda stonden, worden in dat licht politiek momenteel weer meer interessant gevonden.
Kinderopvang is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de sociale infrastructuur. In de afgelopen jaren is de overheid hier meer in gaan investeren. Tegelijkertijd
geven ook burgers sinds jaar en dag invulling aan kinderopvang. Zeker in incidentele
gevallen passen familie en kennissen nogal eens op de kinderen van anderen, maar
er is ook sprake van meer regelmatige opvang in dit informele circuit.
In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de verschillende aspecten van het
gebruik van kinderopvang. Allereerst komt de formele kinderopvang aan bod. Hoe
hebben vraag en aanbod van de formele kinderopvang zich onder invloed van het
overheidsbeleid in de afgelopen jaren ontwikkeld? Vervolgens wordt de informele
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kinderopvang behandeld. Zoals zal blijken, maakt een deel van de ouders gebruik van
een combinatie van formele en informele opvang. Dan richt de blik zich op het gebruik
van kinderopvang bij specifieke doelgroepen. In paragraaf 3.2.3 ligt het accent op het
bieden van een kwantitatief beeld, paragraaf 3.2.4 behandelt een aantal meer inhoudelijke vraagstukken rond kinderopvang. Als overgang naar § 3.3, waar het zal gaan om
de positie van scholen binnen de sociale infrastructuur, wordt in § 3.2.5 vervolgens de
voor- en vroegschoolse educatie van kinderen in achterstandsituaties besproken.

3.2.3.1 Ontwikkeling van de formele kinderopvang
Om de ontwikkeling van de formele kinderopvang in kaart te kunnen brengen, is hier
een onderscheid in drie soorten opvang gemaakt. In de eerste plaats wordt gekeken
naar opvang van 0-3-jarigen in kinderdagverblijven en via gastouderbureaus (hierna
samengenomen onder de noemer ‘kinderopvang’). Vervolgens komt de buitenschoolse
opvang aan bod, hierbij gaat het om opvang van 4-12-jarigen (in een kinderdagverblijf, een specifieke voorziening voor buitenschoolse opvang of via gastouderbureaus). Hoewel de primaire functie van peuterspeelzalen een andere is dan die van
de kinderopvang en de buitenschoolse opvang, zal in deze paragraaf ook hiervan een
overzicht worden geboden.
Tabel 3.3 bevat een overzicht van de ontwikkeling van kinderopvang van 0-3-jarigen.
De tijdreeks begint bij 1989, het jaar voor invoering van de Stimuleringsmaatregel
kinderopvang waarmee gemeenten subsidie kregen om het aantal kinderopvangplaatsen uit te breiden. Tussen 1989 en 1999 is het aantal kinderopvangplaatsen en
aantal deelnemende kinderen meer dan verviervoudigd. Aan het eind van de vorige
eeuw bezochten zo’n 150.000 kinderen een kinderdagverblijf, iets minder dan een op
de vijf kinderen van 0-3 jaar.
Hoewel het aanbod aan kinderopvangplaatsen sterk is toegenomen, zijn de wachtlijsten nog altijd groot. En ofschoon er nogal wat haken en ogen zitten aan de interpretatie van wachtlijstgegevens, valt wel vast te stellen dat de vraag naar kinderopvang nog steeds groeiende is. Hoe de vraag zich heeft ontwikkeld en hoe groot deze
vraag momenteel is, is echter onbekend. De periodieke onderzoeken die worden
verricht, richten zich allemaal op het gebruik en op het aanbod.
Tabel 3.3 Overzicht landelijke gegevens kinderopvanga voor 0-3-jarigen, 1989-1999
1989

1993

1996

1997

1998

1999

capaciteit (in plaatsen)
deelnemers (kinderen)
gebruik per 100 kinderen

17.624
34.783
4,6

56.806 62.079 66.085 70.998 78.936
87.955 115.336 125.699 130.828 146.435
11,2
14,5
16,2
16,9
18,5

wachtlijst (in plaatsen)
kinderen op de wachtlijst

23.232
45.852

33.518
51.896

23.855
44.320

16.948
32.237

17.310
35.175

22.736
46.494

a Opvang in kinderdagverblijven en via gastouderbureaus.
Bron: SGBO (Kinderopvang in gemeenten/De monitor over 1999) (VNG 2001)
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Wanneer we de blik vervolgens richten op de opvang van kinderen van 4-12 jaar ziet
het beeld er minder rooskleurig uit (zie tab. 3.4). Ook in de buitenschoolse opvang is
in de afgelopen tien jaar sprake van een toename van het aanbod aan plaatsen. De
capaciteit is echter nog altijd beduidend minder dan die voor 0-3-jarigen, terwijl
tegelijkertijd het aantal kinderen in de leeftijdsgroep 4-12 jaar ongeveer twee keer zo
groot is. Aan het eind van de jaren negentig maakten ruim 60.000 kinderen gebruik
van buitenschoolse opvang: 3,5% van de totale groep kinderen van 4-12 jaar.
Opnieuw kunnen we constateren dat de vraag groter is dan het aanbod. Volgens
de beschikbare gegevens stonden er aan het eind van 1999 ongeveer 17.000 kinderen
op de wachtlijst voor een plaats in de buitenschoolse opvang.
Tabel 3.4 Overzicht landelijke gegevens buitenschoolse opvang (4-12 jaar), 1989-1999
1989

1993

1996

1997

1998

1999

capaciteit (in plaatsen)
deelnemers (kinderen)
gebruik per 100 kinderen

4.883
13.283
0,7

18.796
18.266
1,1

22.868
27.795
1,6

23.139
35.566
2,1

32.513
52.082
3

37.072
62.638
3,5

wachtlijst (in plaatsen)
kinderen op wachtlijst

4.133
11.241

8.167
7.938

7.003
8.512

4.809
7.392

9.524
18.863

8.634
17.188

Bron: SGBO (Kinderopvang in gemeenten/De monitor over 1999 (VNG 2001)

Hoe de ontwikkeling van de situatie van peuterspeelzalen eruitziet, is slechts in
beperkte mate aan te geven. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is met ingang van
1997 opgehouden met het verzamelen van gegevens over aantallen voorzieningen,
plaatsen en deelnemers van peuterspeelzalen. Meer recente gegevens die het CBS
verstrekt over peuterspeelzalen hebben uitsluitend betrekking op voorzieningen die
deel uitmaken van een koepel voor kinderopvang, en bieden dus geen volledig overzicht. Om die reden is de tijdreeks hier beperkt tot de periode 1990-1996.
Tabel 3.5 Aanbod en gebruik van peuterspeelzalena, 1990-1996
1990
voorzieningen
capaciteit (in plaatsen)
deelnemende kinderen
gebruik per 100 kinderen van 2-3 jaarb

1991

1992

1993

1994

1995

3.076
3.705
3.765
3.825
3.890
3.900
3.857
61.100 75.800 75.800 76.600 80.200 81.600
?
1.73.800 1.96.000 1.91.000 1.97.500 2.00.600 1.98.300 1.98.600
46,6
52,2
50,6
50,8
50,3
49,9
50,4

a Vanaf 1991 inclusief peuterspeelzalen in buurthuizen en culturele centra.
b Bij de berekening is ervan uitgegaan dat alle deelnemende kinderen 2 of 3 jaar oud zijn.
Bron: CBS (Statistiek Kindercentra 1997); CBS (Statistisch Jaarboek 1998); CBS (Statline) SCP-bewerking
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Zoals uit de tabel valt te lezen, is het aanbod aan en gebruik van peuterspeelzalen in
de jaren negentig redelijk constant. Ook kan opgemerkt worden dat hoewel het aantal kinderen dat gebruikmaakt van kinderopvang sterk is toegenomen, het aantal
kinderen in kinderen peuterspeelzalen nog altijd veel groter is. Daarbij moet men
bovendien bedenken dat peuterspeelzalen voor een beperktere leeftijdscategorie
toegankelijk zijn (meestal alleen voor 2- en 3-jarigen). Peuterspeelzalen bereiken dus
nog altijd veel meer kinderen dan de kinderopvang. Een nadere berekening leert dat
in 1996 de helft van de kinderen een peuterspeelzaal bezocht (vergeleken met een op
de zeven kinderen die deelnemen aan kinderopvang).
Het is niet bekend hoeveel kinderen er in de verschillende jaren op de wachtlijst
stonden voor een peuterspeelzaal. Recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat er
in 1998/1999 in 57% van de gemeenten wachtlijsten waren voor het peuterspeelzaalwerk (Hilhorst et al. 1999).

3.2.3.2 Informele kinderopvang en combinaties van verschillende soorten opvang
Naast formele opvang maken ouders voor hun kinderen ook gebruik van informele
opvang. De motieven van ouders om informele kinderopvang te gebruiken, kunnen
verschillen: het aanbod aan formele opvang schiet te kort of is te duur, de informele
opvang is in principe flexibeler en via informele opvang kan de eigen gezinssituatie
meer gehandhaafd of nagebootst worden. Verschillende auteurs wijzen erop dat
ouders meestal gebruikmaken van verschillende soorten opvang tegelijk, wat voort
zou vloeien uit een behoefte van ouders aan optimale continuïteit en betrouwbaarheid in combinatie met opvang-op-maat (Du Bois-Reymond et al. 1998; Remery et al.
2000).
Het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (avo) maakt het mogelijk om
na te gaan in hoeverre ouders gebruikmaken van informele opvang en of het gebruik
van een combinatie van verschillende typen opvang inderdaad dominant is. Voor de
goede orde moet opgemerkt worden dat de gegevens van het avo betrekking hebben
op het niveau van het huishouden, niet op percentages kinderen (dit in tegenstelling
tot de gegevens die werden gepresenteerd in paragraaf 3.2.3.1).
Tabel 3.6 biedt allereerst een totaaloverzicht. Te lezen valt dat het percentage huishoudens met ten minste één kind jonger dan 4 jaar dat regelmatig (d.w.z. minstens
een keer per week) voor deze kinderen gebruikmaakt van opvang, is toegenomen van
41% in 1987 tot 64% in 1999. Zoals hiervoor al ter sprake kwam, komt dat deels door
een toename van de deelname aan kinderdagverblijven. Opvallender echter is dat ook
het regelmatig gebruik van een oppas veel vaker voorkomt: in tien jaar tijd is dit meer
dan verdrievoudigd. In 1999 maakte ongeveer een op de drie huishoudens met jonge
kinderen regelmatig gebruik van informele opvang. Bij deze informele opvang kan
nog een onderscheid gemaakt worden tussen betaalde en onbetaalde opvang. Omdat
dat in de oudere avo’s niet werd gevraagd, is dat in de tabel niet onderscheiden.
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Nadere analyse van het avo’99 leert dat het bij informele opvang vaker om onbetaalde
dan om betaalde opvang gaat: 21% van de ouders maakt gebruik van onbetaalde
opvang en 14% van betaalde opvang.
Tabel 3.6 Gebruik van kinderopvangvoorzieningen door huishoudens met een of meer kinderen
jonger dan 4 jaar (in procenten van huishoudens)

kinderdagverblijf
gastouder, waar het kind heen gaat
oppas (betaald of onbetaald)
peuterspeelzaal of -klas
totaala
n = alle huishoudens met kind < 4 jaar

1987

1991

1995

1999

5
5
9
27

9
6
9
33

15
2
20
30

14
3
31
32

41
826

50
687

59
756

64
635

a Het betreft hier het totale aandeel van de huishoudens dat een of meer vormen van kinderopvang gebruikt.
Bron: SCP (AVO’87, ‘91, ‘95, ‘99)

Zoals uit de tabel valt af te leiden, maakt een deel van de ouders gebruik van meer
dan één vorm van opvang. Ook het hiervoor genoemde onderzoek van Du BoisReymond et al. (1998) wijst in die richting. In dat onderzoek, dat betrekking had op
de opvang van 4-14-jarigen, is een typologie van opvangarrangementen ontworpen.
De typologie is gebaseerd op de vraag of ouders een of meer soorten opvang gebruiken
en op de vraag om wat voor type opvang het gaat. Twee typen worden onderscheiden:
geïnstitutionaliseerde opvangvoorzieningen (zoals kinderdagverblijven) en individuele voorzieningen (familie, buren, oppas, e.d.). Analoog aan de typologie van Du BoisReymond et al. is een schema gemaakt van de verschillende opvangarrangementen
voor 0-3-jarigen (tab. 3.7). Daarbij is tegelijk aangegeven hoeveel huishoudens
gebruikmaken van de verschillende vormen en combinaties van kinderopvang.
De tabel leert dat de enkelvoudige arrangementen het meest voorkomen. 73% van de
huishoudens die regelmatig een of andere vorm van opvang gebruikt, benut slechts
één type. Iets meer dan een kwart van de huishoudens maakt gebruik van verschillende
typen opvang. Vooral de combinatie peuterspeelzaal met (betaalde of onbetaalde)
oppas komt daarbij veel voor (16%), wat gezien de beperkte openingstijden van
peuterspeelzalen geen verbazing hoeft te wekken.
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Tabel 3.7 Gebruik van verschillende opvangarrangementen door huishoudens met een of meer
kinderen van 0-3 jaar (in procenten van de huishoudens die gebruikmaken van een of
andere vorm van opvang)a
individueel

individueel/geïnstitutionaliseerd

geïnstitutionaliseerd

enkelvoudig

onbetaalde oppas (16%) gastouderopvang (2%)
betaalde oppas (9%)

kinderdagverblijf (16%)
peuterspeelzaal (30%)

meervoudig

betaalde en onbetaalde
oppas (3%)oppas (3%)

kinderdagverblijf en
peuterspeelzaal (1%)

kinderdagverblijf + onbetaalde oppas (3%)
kinderdagverblijf + betaalde oppas (2%)
peuterspeelzaal + onbetaalde oppas (7%)
peuterspeelzaal + betaalde oppas (6%)
peuterspeelzaal + betaalde + onbetaalde
oppas (3%)
gastouder + peuterspeelzaal (2%)
overige combinaties (1%)

a Het betreft uitsluitend de opvang van de 0-3-jarigen. Het is mogelijk dat in die huishoudens ook andere kinderen
aanwezig zijn en worden opgevangen.
Bron: SCP (AVO’99)

Waar de aandacht hiervoor gericht was op de opvang van kinderen onder de 4 jaar,
volgt hierna een overzicht van de situatie voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Omdat het gebruik van (formele) buitenschoolse opvang voor het eerst in het avo’99
is bevraagd, zijn hier alleen de gegevens voor dat jaar gepresenteerd. Uit de berekeningen blijkt allereerst dat het regelmatig gebruik van opvang van 4-12-jarigen veel
minder voorkomt dan bij de jongere kinderen: 73% van de huishoudens maakt daar
geen gebruik van.
Tabel 3.8 leert dat onder ouders die gebruikmaken van een of andere vorm van
opvang de enkelvoudige opvangarrangementen het meest voorkomen (91%). De
oppas wordt het vaakst gebruikt, maar ook opvang in een kinderdagverblijf of instelling voor buitenschoolse opvang (bso) en op de school komen veel voor.
Tabel 3.8 Gebruik van verschillende opvangarrangementen door huishoudens met een of meer
kinderen van 4-11 jaar (in procenten van de huishoudens die gebruikmaken van een of
andere vorm van opvang)a

enkelvoudig

individueel
oppas (34%)
niet nader aangeduide
opvang (10%)

meervoudig

individueel / geïnstitutionaliseerd
gastouder (5%)

geïnstitutionaliseerd
kinderdagverblijf/BSO (21%)
school (21%)

oppas + kinderdagverblijf/BSO (3%)
oppas + gastouder (3%)
gastouder + school (2%)
overige combinaties (2%)

school +
kinderdagverblijf/BSO (1%)

a Het betreft uitsluitend de opvang van de 4-11-jarigen. Het is mogelijk dat in die huishoudens ook andere kinderen
aanwezig zijn en worden opgevangen.
Bron: SCP (AVO’99)
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3.2.3.3 Gebruik van kinderopvang bij specifieke doelgroepen
Het beantwoorden van de vraag in hoeverre kinderopvang door verschillende doelgroepen wordt gebruikt, kan vanuit uiteenlopende perspectieven geschieden.
Namelijk als onderdeel van de sociale infrastructuur voor ouders en als onderdeel van
de sociale infrastructuur voor kinderen.
Kinderopvang vormt op diverse manieren een onderdeel van de sociale infrastructuur voor ouders. Het gaat hier met name om het arbeidsmarkt- en emancipatiebeleid.
Kinderopvang moet alle ouders (lees: moeders) in de gelegenheid stellen om deel te
nemen aan de arbeidsmarkt. Daarbij rijst de vraag welke categorieën vrouwen hier
daadwerkelijk gebruik van maken. Vaak valt de kritiek te beluisteren dat de formele,
door de overheid gestimuleerde kinderopvangvoorzieningen vooral ten goede komen
aan de hoger opgeleide vrouwen. Om te voorkomen dat laagopgeleide vrouwen er
geen gebruik van maken vanwege de (te) hoge kosten, zijn daarom inkomensafhankelijke richtlijnen voor de hoogte van de ouderbijdrage opgesteld. Een specifieke
doelgroep vanuit het beleid is bovendien de categorie alleenstaande moeders met een
bijstandsuitkering. Om hun arbeidsdeelname te bevorderen, is er een aparte subsidieregeling voor de financiering van kinderopvang (de zogenaamde szw-plaatsen).
Tenslotte wordt kinderopvang ingezet om de sociale integratie te bevorderen van
specifieke groepen, zoals nieuwkomers en andere allochtonen. Om ervoor te zorgen
dat deze categorieën deel kunnen nemen aan inburgeringsprogramma’s, taalcursussen of arbeidstoeleidingstrajecten wordt kinderopvang aangeboden.
Niet alleen de hiervoor bedoelde kinderopvang in dagverblijven en bij gastouders,
maar ook peuterspeelzalen zijn ten dele gericht op ouders. Peuterspeelzalen in
achterstandswijken worden in het beleid opgevat als een middel om het sociaal isolement van sommige groepen (met name allochtone) moeders te doorbreken.
Bovendien worden moeders via verschillende activiteiten ondersteund bij de opvoeding,
waarmee het beleid zich in feite richt op de bevordering van een gezonde en verantwoorde ontwikkeling van kinderen.
Daarmee komen we op de kinderopvang als onderdeel van de sociale infrastructuur voor kinderen. Belangrijke basisfuncties zijn uiteraard de opvang van kinderen en
het bieden van mogelijkheden voor kinderen om elkaar te ontmoeten en met elkaar te
spelen. Daarnaast is er in het beleid echter in toenemende mate aandacht voor specifieke groepen kinderen: kinderen met achterstanden in hun ontwikkeling of
gedragsproblemen en kinderen met een verhoogd risico op ontwikkelings- of
gedragsproblemen. Beleid inzake voor- en vroegschoolse educatie (vve, waarover
later meer), opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering (O&O) en vroegtijdige signalering van ontwikkelings-, opvoedings- en gedragsproblemen (vto)
moet in belangrijke mate gestalte krijgen via de kinderopvang. Daarbij worden vooral
kinderen van laagopgeleide ouders en van allochtone ouders als specifieke doelgroep
aangemerkt.
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In deze paragraaf wordt het gebruik van kinderopvang met name geanalyseerd vanuit
het perspectief van de kinderen. Aangezien bovendien het gebruik van kinderopvang
relatief weinig voorkomt onder kinderen die ouder zijn dan 4 jaar, beperken wij ons
hierna tot de jongere categorie.
De gegevens uit het avo maken het mogelijk na te gaan in hoeverre ouders van
verschillende opleidingsniveaus gebruikmaken van diverse vormen van kinderopvang
(allochtonen zijn te weinig vertegenwoordigd in de onderzoekspopulatie). Hierna
zijn alleen de gegevens gepresenteerd in relatie met het opleidingsniveau van de
moeder, maar uit andere berekeningen blijkt dat eenzelfde beeld resulteert wanneer
de vaders als uitgangspunt worden genomen.
Tabel 3.9 Gebruik van verschillende vormen van kinderopvang door huishoudens met ten minste
één kind jonger dan 4 jaar naar het opleidingsniveau van de moeder, 1999 (in procenten)

kinderdagverblijf
gastouder
oppas (betaald of onbetaald)
peuterspeelzaal
totaal gebruik (verschillende vormen mogelijk)
n (= aantal huishoudens met een kind jonger dan 4 jaar)

laag

middelbaar

hoog

4
2
22
35

13
2
36
31

28
8
31
26

55
137

64
344

72
141

Bron: SCP (AVO’99)

Het is duidelijk dat kinderen van hoogopgeleide vrouwen meer gebruikmaken van
kinderopvang dan kinderen van laagopgeleide vrouwen. Vooral het gebruik van formele vormen van opvang is bij de eerstgenoemde categorie veel groter. Dit verschil
kan in belangrijke mate worden toegeschreven aan de grotere arbeidsparticipatie van
hoogopgeleide vrouwen. De kinderen van laagopgeleide vrouwen bezoeken daarentegen vaker een peuterspeelzaal: in 1999 ging het om een op de drie huishoudens
met een laagopgeleide moeder.
Om zicht te krijgen op het gebruik van kinderopvang door kinderen uit etnische
minderheden kan gebruik worden gemaakt van het Prima-onderzoek. Vooral de gegevens
over het bezoek van peuterspeelzalen zijn bruikbaar3. Over het algemeen bestaat de
indruk dat allochtone kinderen relatief weinig gebruikmaken van peuterspeelzalen.
Volgens de enquête onder gemeenteambtenaren van Hilhorst et al. (1998) bijvoorbeeld
zijn in de grote gemeenten de allochtone peuters sterk ondervertegenwoordigd. In de
kleine gemeenten zouden vooral kinderen van ouders uit lage inkomensgroepen en
uit agrarische en orthodox-christelijke families relatief weinig gebruikmaken van
peuterspeelzalen. In hoeverre klopt deze indruk?
In het Prima-onderzoek is aan ouders van kinderen van groep 2 gevraagd of het kind,
voordat het naar school ging, naar een peuterspeelzaal is geweest. Hoewel inderdaad
blijkt dat het aandeel van kinderen van etnische minderheden dat een peuterspeelzaal
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heeft bezocht lager is dan onder autochtone kinderen, is het beeld in de meeste
gevallen minder somber dan vaak wordt gesuggereerd (zie tab. 3.10). Twee derde van
de Surinaamse en Antilliaanse kinderen bezocht een peuterspeelzaal, bij de Turkse
kinderen zijn het er iets minder. Alleen de Marokkaanse kinderen zijn sterk ondervertegenwoordigd.
Tabel 3.10 Bezoek peuterspeelzaal in de voorschoolse periode door kinderen van groep 2,
uitgesplitst naar etnische minderheden, 1998 (in procenten)
deelnemers
Turken
Marokkanen
Surinamers
Antillianen
autochtonen

59
38
64
69
80

totaala

78

a Dit betreft het gegeven van de landelijk representatieve steekproef.
Bron: ITS/SCO/NWO (Prima’98)

3.2.4 De betekenis van kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen
Het is nog niet zo lang geleden dat kinderopvang in de ogen van de meeste Nederlanders werd afgekeurd. Dit gold overigens niet zozeer voor de peuterspeelzalen en
de informele opvang, maar vooral voor de opvang van kinderen in een kinderdagverblijf gedurende hele dagen en meerdere dagen per week. Het zou voor kinderen
het beste zijn om volledig door de eigen ouders (en dan bij voorkeur door de moeder)
opgevoed te worden. Hoewel dit denken in de afgelopen decennia duidelijk is veranderd, vindt nog altijd een op de drie personen het bezwaarlijk dat moeders buitenshuis werken en dan hun kind in een crèche onderbrengen (Keuzenkamp en Oudhof
2000). De vraag of kinderopvang schadelijk is voor kinderen – of neutraler geformuleerd: de vraag naar de effecten van kinderopvang – is in de afgelopen jaren in verschillende onderzoeken bestudeerd. In deze paragraaf gaan we kort in op wat bekend
is over de effecten van kinderopvang op kinderen.
Kinderopvang vervult niet alleen algemene functies, zoals ontmoeten, spelen, ontwikkeling en opvang, maar krijgt tegenwoordig ook diverse ‘plusfuncties’ toebedeeld:
signaleren van problemen, ontwikkelingsstimulering en achterstandenbestrijding.
Aan het eind van deze paragraaf volgt nog een reflectie op deze specifieke rol van
kinderopvang.
Wat is er nu bekend over de effecten van het gebruik van kinderopvang op kinderen?
De conclusies uit onderzoek hiernaar zijn niet eensluidend. Volgens Cuyvers en Van
Praag zijn de effecten soms positief en soms negatief, maar in alle gevallen gering
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(Cuyvers en Van Praag 1997). Een complicerende factor bij het duiden van de onderzoeksbevindingen is volgens hen dat de kinderopvang vele vormen kent van zeer verschillende kwaliteit. Zij wijzen erop dat de kwaliteit van de opvang een van de belangrijkste variabelen is voor de verklaring van effecten van kinderopvang. Volgens
Riksen-Walraven (2000) kan in zijn algemeenheid worden gesteld dat vergelijking
van grote groepen kinderen met kinderopvangervaring met grote groepen kinderen
van uitsluitend thuis opgevoede kinderen leert, dat die groepen gemiddeld niet verschillen wat betreft hun ontwikkeling op de belangrijkste gebieden. Tegelijkertijd is
het zo dat voor sommige groepen kinderen kinderopvang toch negatieve gevolgen
kan hebben. Daarbij zijn volgens haar drie risicofactoren van belang. Een lage leeftijd, een moeilijk temperament en een ongunstige thuissituatie vergroten de kans op
het ontstaan van gedragsproblemen en problemen in de omgang met leeftijdgenoten.
Daar staat echter tegenover dat er een belangrijke factor is die deze risico’s kan
verminderen of wegnemen, namelijk de ook door Cuyvers en Van Praag genoemde
kwaliteit van de opvang. ‘Als opvang buitenshuis van goede kwaliteit is, hoeft deze
geen negatieve gevolgen te hebben, zelfs niet als er risicofactoren in het spel zijn’
(Riksen-Walraven 2000: 7). Voor kinderen die deze drie risicofactoren niet kennen,
blijkt bovendien dat een goede kwaliteit van opvang buitenshuis langdurige positieve
effecten heeft op de sociale en persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en op hun
taalontwikkeling en schoolprestaties (Riksen-Walraven 2000).
Bij de genoemde bevindingen moet men overigens bedenken dat het hier uitsluitend
gaat om de formele kinderopvang. De effecten van regelmatig gebruik van informele
opvang zijn voorzover bekend nog nooit onderzocht.
Afgezien van de vraag naar de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van
kinderen in het algemeen, kan de vraag gesteld worden wat de betekenis van kinderopvang voor kinderen is (of kan zijn) in het licht van de verschillende plusfuncties die
de kinderopvang krijgt toebedeeld. Zoals eerder vermeld, gaat het daarbij om doelen
vanuit het jeugdbeleid en dan met name de voor- en vroegschoolse educatie, de
opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering en de vroegtijdige signalering
van ontwikkelings-, opvoedings- en gedragsproblemen. Wij beperken ons bij het
reflecteren op die kwestie tot de rol van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.
Allereerst is het goed om een aantal verschillen tussen de kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen naar voren te brengen. Een eerste verschil betreft de tijd die kinderen
binnen de verschillende instellingen doorbrengen. Kinderen bezoeken peuterspeelzalen meestal twee dagdelen en een kleine groep drie dagdelen per week. Bij kinderdagverblijven ligt de doorgebrachte tijd aanzienlijk hoger, namelijk meestal twee of
drie dagen per week. De mate van professionalisering is eveneens verschillend. In
kinderdagverblijven is allang sprake van opleidingseisen die aan de leidsters worden
gesteld. Bij peuterspeelzalen is pas in de cao 1998 vastgelegd dat de nieuwe leidsters
aan bepaalde opleidingseisen moeten voldoen. Bovendien wordt in peuterspeelzalen
veelal (ook) met vrijwilligers gewerkt. Een deel van de peuterspeelzalen (ongeveer een
zesde) heeft zelfs in het geheel geen betaalde krachten in dienst. Een laatste verschil
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wat we hier naar voren willen brengen, betreft de financiële situatie. Veel peuterspeelzalen kampen met ernstige financiële problemen (Van de Weijenberg 2000), wat niet
geldt voor de kinderdagverblijven. Dit vormt niet alleen een reële bedreiging voor het
voortbestaan van diverse peuterspeelzalen, maar tevens een belemmering voor een
adequate uitvoering van de basisfuncties van het peuterspeelzaalwerk.
De vraag in hoeverre peuterspeelzalen en kinderdagverblijven nu zijn toegerust
voor het vervullen van de zogenaamde plusfuncties is niet eenvoudig te beantwoorden.
In het onderzoek van Hilhorst et al. (1998) naar peuterspeelzalen is dit punt weliswaar aan bod geweest, maar aangezien alleen gemeenteambtenaren zijn bevraagd, is
het beeld wat beperkt. De onderzoekers stellen dat de peuterspeelzalen wel goed zijn
toegerust voor hun basisfuncties, maar als het gaat om vroegtijdige signalering van
achterstanden of stoornissen bij peuters, signalering van gezinsproblematiek en om
het ondersteunen van ouders bij opvoedingsvragen of -problemen, blijkt dat er een
grote discrepantie bestaat tussen de mate van toerusting en het percentage gemeenten dat deze functies nastreeft. Opvallend is overigens dat een groot deel (ongeveer
25%) van de geïnterviewde gemeenteambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het
peuterspeelzaalwerk, zegt niet te weten of het peuterspeelzaalwerk is toegerust voor
de verschillende functies.
De toerusting van kinderdagverblijven voor het vervullen van de plusfuncties is
recent niet onderzocht. Het laatste rapport hierover stamt al van 1990 (De Lege et al.
1990) en vooral gezien de forse groei van de kinderopvang sinds die tijd zijn deze
gegevens weinigzeggend. Het valt echter te betwijfelen of kinderdagverblijven wel
voldoende in staat zijn om de plusfuncties te vervullen: zelfs wat betreft het kunnen
vervullen van hun basisfuncties zijn er gerede twijfels. Riksen-Walraven (2000)
constateert bijvoorbeeld dat in de huidige opleidingen onvoldoende aandacht wordt
besteed aan de specifieke pedagogische vaardigheden die de leidsters moeten verwerven. Ook wijst zij erop dat het samenstellen van vaste groepen met vaste leidsters
(een van de randvoorwaarden voor kwalitatief goede kinderopvang) in de huidige
Nederlandse situatie moeilijk realiseerbaar is.
Mede in het licht van de grote politieke belangstelling voor de kinderopvang en de
toename van aanspraken op dit werkveld, zijn er in de afgelopen jaren initiatieven
gestart die gericht zijn op de professionalisering en positieverbetering van de kinderopvang. Met name het project Pedagogische vernieuwing in kindercentra (nizw) en
Sterk peuterspeelzaalwerk (vog) verdienen vermelding. Hoewel deze projecten ongetwijfeld een belangrijke impuls kunnen geven aan de versterking van de professionalisering van de werksoort, zal het daarnaast – bovenal – noodzakelijk zijn om de
basiscondities waarbinnen kinderopvang gestalte krijgt (in de zin van de financiën,
opleiding, huisvesting, e.d.) te verbeteren. Zolang de basisvoorwaarden niet voldoende
gerealiseerd zijn en de kindopvang dus zijn basisfuncties niet goed kan vervullen,
lijkt het investeren in de plusfuncties weinig zinvol. Om de eerder vermelde bevindingen van Riksen-Walraven nog eenmaal in herinnering te brengen: een goede kwaliteit
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van de kinderopvang kan op zichzelf al een belangrijk positief effect hebben op de
ontwikkeling van kinderen en bovendien eventuele risicofactoren compenseren.

3.2.5 Voor- en vroegschoolse educatie (vve)
Tot besluit wordt nog apart aandacht geschonken aan educatieve en voorschoolse
programma’s die zijn ontwikkeld voor kinderen in achterstandssituaties. In 1998
maakten 156 op de 1.000 0-3-jarigen gebruikt van een kinderdagverblijf of van gastouderopvang. In 1990 waren dat 61 per 1.000 0-3-jarigen (cbs 2001: 45). Zoals al uiteengezet, is er in de loop der tijd een duidelijke stijging waar te nemen in het gebruik
van zowel formele als informele kinderopvang. Het gebruik van peuterspeelzalen
bleef daarentegen vrijwel gelijk. Autochtone kinderen participeren vaker in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven dan allochtone kinderen (Mulder et al. 2001). Met
name Turkse en Marokkaanse kinderen blijken aanmerkelijk minder deel te nemen
aan deze voorzieningen in vergelijking met andere groepen kinderen. Al wijst recent
onderzoek wel in de richting van een stijgende participatie van deze groeperingen in
voorschoolse voorzieningen (Mulder et al. 2001).

Startpositie
Studies hebben uitgewezen dat autochtone leerlingen dikwijls een beter aanvangsniveau hebben aan het begin van de basisschool dan allochtone leerlingen. Daarnaast
is aangetoond dat wat hun aanvangsposities op de basisschool betreft er verschillen
bestaan tussen groepen allochtone kinderen (Reezight 1999; Tesser et al. 1999;
Veenman 1999). Met name Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse kinderen hebben
dikwijls een achterstand. De taal- en – in mindere mate – rekenvaardigheden van
deze kinderen zijn dikwijls nog niet zo ver ontwikkeld als die van andere allochtone
en autochtone kinderen (Tesser et al. 1999). Eerste analyses uit het periodieke Primaonderzoek onder leerlingen van de groepen 2, 4, 6 en 8 doen echter vermoeden dat er
sprake is van een opmerkelijke stijging wat de vaardigheidsontwikkeling van deze
kinderen betreft. In 1998 is er, ten opzichte van 1996, een duidelijke stijging in de
taal- (begrippentoets) en rekenscores (toets ordenen) van allochtone kleuters vastgesteld.4 Met name Marokkaanse en Turkse kleuters scoorden hoger dan in voorgaande jaren. Voorlopige bevindingen over 2000 laten geen verdere stijging zien. Wel
blijft het niveau van 1998 gehandhaafd (Mulder et al. 2001).
Tabel 3.11 Ruwe scores begrippentoets groep 2 in 1996 en 1998 voor de Prima-referentiesteekproef
naar sociaal-etnische achtergrond (totaalaantal opgaven 60)
sociaal-etnische achtergrond

1996/’97

lbo Turks/Marokkaans
lbo overige allochtone groep
lbo autochtoon
mbo
hbo/wo

35,4
39,5
45,0
47,3
49,0

sd

1998/’99

sd

9,9
10,3
8,2
7,6
7,4

40,2
43,2
47,5
49,4
50,8

9,6
9,2
7,2
6,7
6,5

toename
4,8
3,7
2,5
2,1
1,8

Bron: ITS/SCO in Mulder et al. (2001)
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Tabel 3.12 Ruwe scores ordenen toets groep 2 in 1996 en 1998 voor de Prima-referentiesteekproef
naar sociaal-etnische achtergrond (totaalaantal opgaven 42)
sociaal-etnische achtergrond

1996/’97

sd

1998/’99

sd

toename

lbo Turks/Marokkaans
lbo overige allochtone groep
lbo autochtoon
mbo
hbo/wo

21,2
23,7
26,3
28,7
30,3

6,6
7,7
7,3
6,7
6,5

25,6
27,2
29,2
31,1
32,5

7,0
6,9
6,3
6,1
5,7

4,4
3,5
2,9
2,4
2,2

Bron: ITS/SCO in Mulder et al. (2001)

Volgens Mulder et al. zijn diverse verklaringen voor deze stijging aannemelijk.5 De
toenemende participatie in voorschoolse programma’s door allochtone kinderen is
één mogelijke verklaring. Andere verklaringen zijn: kleinere klassen, verschuivingen
in de opleidingsachtergrond van leerkrachten (van kweekschool en k.l.o.s. naar pabo),
toenemend gebruik van systematische programma’s en meer voorbereidende taal- en
rekenlessen in de kleutergroepen. De onderzoekers sluiten niet uit dat er nog andere
verklaringen denkbaar zijn. Verdere analyses zullen hier meer uitsluitsel over moeten
geven.
Tegelijkertijd komen Mulder et al. tot de conclusie dat de stijging die geconstateerd
is in groep 2 zich niet doorzet in groep 4. Voorlopige analyses laten geen duidelijke
verschillen zien tussen de leerlingen van groep 4 uit 1998 en uit 2000. De onderzoekers
vermoeden een ‘uitdoving’ van het effect op langere termijn. Dit zou betekenen dat
gerichte ontwikkelingsstimulering ook gewenst is na de kleuterjaren.

Educatieve voor- en vroegschoolse programma’s in Nederland
In Nederland zijn diverse initiatieven ontwikkeld ter optimalisering van de cognitieve
ontwikkeling van kinderen en ter compensatie voor hun achterstandspositie. De
bekendste zijn Kaleidoscoop, Piramide en een reeks programma’s zoals Opstapje,
Opstapje opnieuw, Overstap en Stap door (Tesser et al. 1999). Deze projecten zijn
gericht op allochtone en autochtone achterstandskinderen. Kaleidoscoop en Piramide worden hoofdzakelijk aangeboden in peuterspeelzalen en de laagste groepen
van de basisschool. Het zijn centrumgerichte programma’s. De Stapprogramma’s
zijn primair gericht op de gezinssituatie.
Kaleidoscoop tracht kinderen een leerrijke omgeving aan te bieden waar kinderen
eigen activiteiten kunnen ontplooien en belangrijke sleutelervaringen kunnen opdoen
(Cordus 2001). Kaleidoscoop werkt daarbij met dagschema’s. Piramide vertrekt vanuit een thematische aanpak. Bovendien vindt er meer sturing op de activiteiten van
kinderen plaats (Cordus 2001; Tesser et al. 1999). Piramide vertrekt daarbij vanuit
gestelde ontwikkelingsdoelen (Cordus 2001). Ouders worden zo veel mogelijk bij de
projecten betrokken om de continuïteit tussen de opvoeding thuis en op de peuterspeelzaal zo veel mogelijk te garanderen. De Stapprogramma’s zijn gericht op ouders
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en kinderen. Getracht wordt spel tussen ouders en kinderen te stimuleren en ouderlijk gedrag dat de cognitieve ontwikkeling van kinderen stimuleert te bevorderen.

Effecten
Naar de effecten van educatieve voor- en vroegschoolse programma’s is vooral in de
Verenigde Staten veel onderzoek gedaan (overzicht Eurydice 2001). Door een statistische meta-analyse uit te voeren, hebben Leseman et al. (1998) getracht systematiek
aan te brengen in het Amerikaanse onderzoek naar centrumgerichte voorzieningen.
Zij vonden dat met educatieve voor- en vroegschoolse programma’s op het cognitieve
vlak en op het gebied van de taal met name positieve effecten worden bereikt. Verder
vonden zij het startpunt en de duur van programma’s van belang voor het optimaliseren van voorschoolse educatie. Later starten dan op 4-jarige leeftijd blijkt minder zinvol en een duur van 2 à 3 jaar wenselijk. Programma’s die worden uitgevoerd door
professioneel getrainde leid(st)ers blijken het meest effectief te zijn.
Wat betreft de Nederlandse projecten Kaleidoscoop en Piramide blijkt uit analyses na
anderhalf jaar looptijd, dat het laatste project in het bijzonder resultaat boekt. In vergelijking met achterstandskinderen die wel peuteropvang hebben genoten, maar geen
speciaal educatief programma hebben gevolgd, blijken Piramide-kinderen een grotere
cognitieve groei te hebben doorgemaakt (Leseman et al. in Tesser et al. 1999: 237).
Tabel 3.13 Cognitieve ontwikkeling in het tweede jaar na start van het voorschoolse project,
naar project, 1998 (na controle voor verschillen in achtergrondkenmerken)

woordenschat eigen taal
woordenschat Nederlands
denkprocessen
sorteertaak
taak blokpatronen
n=

gestandaardiseerde
controlegroep verschillen

Kaleidoscoop

Piramide

gem. sd

gem. sd

gem. sd

20,5
16,7
21,0
3,2
8,5

20,8
18,0
22,8
3,4
8,2

18,9
15,7
20,2
2,4
7,4

3,8
7,1
6,3
1,5
3,6
52

3,6
6,8
6,2
1,8
4,7
67

Kal.-contr.Pir.-contr.

5,0
7,2
7,2
1,9
3,9

0,41 0,48
0,14 0,33
0,12 0,39
0,43 0,58
0,26 0 ,18

47

99 114

Gecursiveerde effecten zijn niet-significant.
Bron: Leseman et al. (1999: 38) SCP-bewerking in Tesser et al. (1999)

De vraag doet zich voor of deze effecten ook op langere termijn blijven bestaan. Of is
er sprake van ‘uitdoving’? Latere metingen laten bescheiden en soms ook wisselende
effecten zien (Veen, Roeleveld en Leseman 2000). Veen et al. (2000) komen tot de
conclusie dat, wat Kaleidoscoop betreft, er sprake is van een prolongatie van het succes. De minder gunstige resultaten, die eerder werden gevonden, zouden onder meer
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samenhangen met een moeilijkere implementatie van het programma. Inzake
Piramide lijkt het succes niet met dezelfde kracht te zijn opgetreden. Veen et al.
(2000) wijzen erop dat ook hier implementatieproblemen een rol kunnen spelen, met
name voor de rol van de tutor, welke is aangesteld om leerlingen die extra oefenstof
nodig hebben te begeleiden.

3.3

Scholen en onderwijs

3.3.1 De positie van scholen in de sociale infrastructuur
De centrale positie van de school
Scholen vormen, samen met gezinnen, belangrijke schakels in de sociale integratie
van kinderen en jeugdigen. Scholen zijn binnen de sociale infrastructuur dan ook
buitengewoon belangrijk. De centrale positie van de school heeft een aantal achtergronden.
Een eerste reden is dat alle kinderen naar school gaan. Vanaf hun vijfde jaar is dat
zelfs verplicht. De meeste kinderen gaan overigens al op hun vierde jaar naar school.
De school bereikt dus alle kinderen. Bovendien worden via de school ook alle ouders
bereikt. Alleen het consultatiebureau voor zuigelingen benadert zo’n hoog bereikpercentage. De grote toegankelijkheid wordt met name van belang geacht als het
gaat om ondersteuning van gezinnen in achterstandssituaties. Scholen komen via
hun leerlingen vaak als eerste in aanraking met sociale problemen (echtscheiding,
werkloosheid, armoede, discriminatie, criminaliteit) en met de gevolgen van sociale
veranderingen (immigratie, secularisatie, relativering van waarden en normen,
arbeidsparticipatie).
De centrale positie van scholen heeft ook te maken met hun grote bereikbaarheid.
Nederland heeft een fijnmazig netwerk van basisscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs. Daarbij bieden schoolgebouwen, zowel binnen en buiten schooltijd, de
nodige accommodatie om allerlei activiteiten te organiseren. Binnen scholen werken
bovendien relatief hoogopgeleide professionals. Bij andere instituties is het opleidingsniveau van de werknemers vaak lager of wordt er met vrijwilligers gewerkt. Wellicht
de belangrijkste reden voor de centrale positie van scholen is echter dat de overheid
er via beleid invloed op kan uitoefenen. Dat beleid kan voorwaardenscheppend,
stimulerend maar ook tamelijk dwingend zijn. Het richt zich niet alleen op de
scholen zelf, maar ook op de onderwijsinhouden en de pedagogisch-didactische
aanpak. Sinds een aantal jaren is bovendien niet alleen de rijksoverheid verantwoordelijk voor het onderwijs, maar hebben ook gemeenten belangrijke bevoegdheden,
op terreinen als het onderwijsachterstandenbeleid, de huisvesting van scholen, het
onderwijs in allochtone levende talen (oalt), het volwassenenonderwijs (educatie) en
de inburgering van nieuwkomers.
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Functieverbreding van scholen
Scholen vervullen van oudsher een centrale rol als leverancier van onderwijs. Daarnaast wordt aan scholen vaak ook een belangrijke functie toegedacht in de socialisatie
en opvoeding van kinderen en jongeren.
De laatste tijd worden scholen in toenemende mate gezien als plaats om allerlei
maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. Daarbij wordt niet alleen gekeken
naar de school als institutie of accommodatie, maar ook naar het onderwijs dat binnen
de school wordt gegeven. Zo zijn de kerndoelen voor het basisonderwijs in de jaren
negentig aangevuld met nieuwe aandachtsgebieden, die duidelijk terug te voeren zijn
op actuele maatschappelijke problemen en vragen (normen en waarden, respect voor
andere culturen, beheersing van gedragsimpulsen). Inmiddels worden aan (basis)
scholen naast hun onderwijs-, socialisatie- en opvoedingsfunctie, impliciet dan wel
expliciet, tal van functies toegedacht. Bijvoorbeeld:
– de school als bindende factor in de samenleving (sociale cohesie);
– de school als ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders uit diverse sociale en
culturele groeperingen (sociale en culturele integratie);
– de school als plek waar ouders bij de opvoeding kunnen worden ondersteund
(opvoedingsondersteuning);
– de school als instelling waar tijdens en na schooltijd kinderopvang plaatsvindt
(kinderopvang);
– de school als plaats waar tekorten in de opvoeding kunnen worden gecompenseerd (compensatie);
– de school als vindplaats van kinderen met individuele problemen (signaalfunctie
voor de jeugdzorg/-hulpverlening);
– de school als jeugdvoorziening (brede school);
– de school als centrale voorziening in de buurt (accommodatie-/buurt-/wijkfunctie).
De verschillende vormen van functieverbreding zijn niet alleen gericht op individuele
doelstellingen (ontwikkeling kinderen, dagindeling ouders), maar dienen ook maatschappelijke doelen (integratie, veiligheid, arbeidsparticipatie). Maatschappelijke
taakstellingen worden niet alleen door de rijksoverheid, maar in toenemende mate
ook door gemeenten bij de scholen neergelegd. Als uitvloeisel van het decentralisatiebeleid van de rijksoverheid valt er in gemeenten een groeiende beleidsactiviteit waar
te nemen onder noemers als lokaal jeugdbeleid, lokaal veiligheidsbeleid of lokaal
sociaal beleid. Scholen worden op de verschillende beleidsterreinen geacht een
belangrijke rol te vervullen.
De eisen en verwachtingen wat de scholen en het onderwijs betreft, zijn hooggespannen. Dit roept de vraag op naar de praktijk van alledag. In hoeverre vervullen basisscholen de eerdergenoemde functies? Hieronder zal worden bezien in hoeverre
basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de praktijk aan al die wensen
en verwachtingen (kunnen) voldoen. Daarbij zal worden aangesloten bij bevindingen
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die eerder in de scp-publicatie Scholen onder druk zijn verwoord (BronnemanHelmers 1999). Daarna zal worden stilgestaan bij het onderwijs zelf, zowel bij de
functie van het onderwijs als opstap naar een maatschappelijke positie (sociale integratie) als bij de inhoud van het onderwijs (sociale competentie). Ten slotte zal worden
ingegaan op een ontwikkeling waarin de vermaatschappelijking van de school het
meest zichtbaar wordt: de brede school. Begonnen wordt met enkele algemene gegevens die betrekking hebben op het vrijwilligerswerk dat voor scholen wordt verricht.

3.3.2 De rol van scholen in de sociale infrastructuur
Betrokkenheid bij het onderwijs manifesteert zich onder andere in de vorm van onbetaald vrijwilligerswerk voor scholen. In de onderwijssector gaat het om twee soorten
activiteiten: geïnstitutionaliseerde vormen van participatie zoals deelname aan schoolbestuur, medezeggenschapsraad of ouderraad, en meer informele, niet-geïnstitutionaliseerde vormen zoals activiteiten in de klas (leesouder, overblijfouder) of klusjes
voor de school.
Tabel 3.14 geeft een inzicht in de ontwikkeling van de deelname aan het onbetaald
vrijwilligerswerk in scholen gedurende de afgelopen tien jaar.
Tabel 3.14 Deelname van de bevolking (18 jaar en ouder) aan onbetaald vrijwilligerswerk in scholen,
totaal, en naar geslacht, opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie, 1989-1999 (in procenten)

deelname aan vrijwilligerswerk in scholen
totaal
geslacht
man
vrouw
opleidingsniveau
laag
midden
hoog
arbeidsmarktpositie
betaalde baan (12 uur of meer)
huisvrouw/man
anders (wao, studerend, werkloos)

1989

1991

1993

1997

1998

1999

9,3

11,0

9,2

8,9

9,1

8,2

6,4
12,0

7,0
14,7

6,1
12,2

4,8
12,9

5,0
13,1

5,1
11,4

6,9
10,3
13,9

8,1
11,9
16,7

6,5
9,5
14,7

6,7
10,1
12,3

6,4
10,9
12,0

6,5
10,0
9,5

8,4
14,8
4,2

9,0
18,3
5,1

8,6
15,9
4,4

6,6
14,9
5,7

6,6
15,3
5,4

6,8
13,6
4,7

Bron: CBS (DLO’89-‘93) (POLS’97-‘99)

Uit de tabel blijkt dat er niet alleen sprake is van een lichte teruggang in de deelname
aan onbetaald vrijwilligerswerk in scholen, maar ook van een zekere verschuiving in
de vrijwilligerspopulatie. In de afgelopen tien jaar nam de deelname van werkenden
en hoogopgeleiden aan vrijwillige activiteiten binnen scholen af. De toename van het
opleidingsniveau en de toegenomen arbeidsparticipatie hebben kennelijk hun tol
geëist. Met name de betrokkenheid bij allerlei informele hand- en spandiensten voor
de school nam af (van 6,5% naar 5,5%; niet apart in de tab. opgenomen).
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3.3.2.1 Basisscholen
De basisschool als bindende factor
De basisschool is de plaats waar ouders van jonge kinderen elkaar ontmoeten. Dat
gebeurt bij het naar school brengen en weer ophalen van de kinderen, bij ouderavonden, bij festiviteiten en schoolreisjes, maar ook bij activiteiten voor de school.
Hiervoor is al het onderscheid gemaakt tussen formele en informele activiteiten. In
november 2000 heeft het scp een schriftelijke enquête laten houden onder meer dan
1.200 ouders met kinderen in het basisonderwijs en bijna 1.100 ouders met kinderen
in het voortgezet onderwijs. In die enquête is in de eerste plaats gevraagd naar hun
lidmaatschap van formele organen zoals schoolbestuur, medezeggenschapsraad en
ouderraad. De vragenlijst moest door een van de ouders worden beantwoord.
Verreweg de meeste respondenten voor het basisonderwijs waren vrouwen (90%).
Tabel 3.15 laat zien hoeveel ouders er participeren in formele organen binnen de
basisschool en welke ouders er naar verhouding het meest aan deelnemen.

Tabel 3.15 Lidmaatschap van ouders met kinderen in het basisonderwijs aan schoolbestuur,
medezeggenschapsraad en/of ouderraad, totaal, naar geslacht, opleidingsniveau en
arbeidsmarktpositie, 2000 (in procenten)
huishoudena
lidmaatschap
lidmaatschap schoolorgaan
moederb lid
vaderb lid
beiden lid
opleidingsniveau
laag
midden
hoog
arbeidsmarktpositie
geen baan
wel baan

ouder-respondent

partner

16,7
11,6
3,6
1,5
13,1
16,7
19,9

11,2
15,1
14,8

3,4
5,9
9,8

15,1
12,4

6,7
5,7

a Onder huishouden is gekeken naar het lidmaatschap van de beide ouders en naar het hoogste opleidingsniveau
van de ouders.
b Formeel: de vrouwelijke of mannelijke verzorger van het kind; er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van
pleegouderschap.
Bron: SCP (Ouders en Kwaliteit Funderend Onderwijs 2000)

Uit tabel 3.15 blijkt dat moeders vaker dan vaders lid zijn van een formeel orgaan
binnen de school. De grotere betrokkenheid van moeders bij het basisonderwijs
bleek ook al uit het gegeven dat het vooral moeders zijn die de schriftelijke vragenlijst
hebben beantwoord.
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Met het opleidingsniveau van het huishouden neemt ook de deelname aan de verschillende schoolorganen toe. Die samenhang met opleidingsniveau geldt met name
voor de partners; dat zijn overwegend (89%) vaders. Vaders nemen naar verhouding
vaker deel aan het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad, terwijl moeders zich
meer aangetrokken voelen tot de ouderraad (gegevens niet in tabel). De arbeidsmarktpositie doet er minder toe.
In tabel 3.16 wordt de deelname van ouders aan allerlei informele activiteiten binnen
de school belicht.
Tabel 3.16 Deelname van ouders aan activiteiten op de basisschool van hun kinderen, totaal,
naar geslacht, opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie, 2000 (in procenten)
huishoudena ouder-respondent
deelname aan activiteiten
deelname aan schoolactiviteiten
moederb
vaderb
beiden
opleidingsniveau
laag
midden
hoog
arbeidsmarktpositie
geen baan
wel baan

partner

57,6
41,0
4,3
12,2
52,2
53,8
53,6

17,5
25,0
28,1

59,2
49,3

50,9
20,8

a Onder huishouden is gekeken naar deelname op het niveau van het huishouden.
b Formeel: de vrouwelijke of mannelijke verzorger van het kind; er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van
pleegouderschap.
Bron: SCP (Ouders en Kwaliteit Funderend Onderwijs 2000)

Uit deze tabel blijkt dat er sprake is van een hoge ouderparticipatie. Bijna 60% van de
huishoudens met kinderen in de basisschool is betrokken bij activiteiten op school,
bijvoorbeeld als leesouder, overblijfouder of in de naschoolse opvang, of doet anderszins iets voor de school. Ook bij informele activiteiten zijn moeders actiever dan
vaders. Bij partners is er een significant verschil in activiteit met het stijgen van het
opleidingsniveau. Voor zowel moeders als vaders geldt een significant hogere deelname
aan activiteiten indien er geen betaalde arbeid wordt verricht.

De basisschool als ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders uit verschillende
sociale en culturele milieus
In de afgelopen jaren zijn scholen in sociaal en cultureel opzicht steeds homogener
geworden. Dat wordt in de eerste plaats veroorzaakt door sociale en culturele segregatie in de woonsituatie. Daarnaast speelt ook de schoolkeuze door ouders een rol.
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Hoger opgeleide autochtone ouders in de grote steden brengen hun kinderen bij
voorkeur naar een witte school, ook al moeten ze daarvoor dagelijks grote afstanden
afleggen. Allochtone ouders en laagopgeleide autochtone ouders kiezen in het algemeen voor de dichtstbijzijnde school in de eigen wijk.
Het percentage basisscholen met meer dan 60% allochtone leerlingen (leerlingen
met een gewicht 1.9) nam landelijk toe van 4% in het schooljaar 1992/’93 tot 6% in
het schooljaar 1999/’00. In de vier grote steden liggen die percentages veel hoger: in
Amsterdam was dat in 1999/’00 51%, in Rotterdam 50%, in Den Haag 37% en in
Utrecht 33%. In gemeenten met minder dan 100.000 inwoners was slechts bij 1% van
de basisscholen sprake van een dergelijke hoge concentratie allochtone leerlingen
(CBS 2000).
Door voornoemde segregatieprocessen functioneren scholen steeds minder als
ontmoetingspunt voor kinderen en ouders uit verschillende sociale en culturele
milieus. De segregatie in leerlingenpopulatie heeft ook gevolgen voor de schoolprestaties van de leerlingen. Kinderen uit lagere sociale en culturele milieus hebben
vaak al bij de start in het basisonderwijs een grote ontwikkelingsachterstand. De
meeste scholen blijken niet in staat om die achterstand tijdens het basisonderwijs in
te halen. Aan het eind van de basisschool zijn de schoolresultaten bij zwarte scholen
in het algemeen lager dan bij scholen met een meer gemêleerde of witte leerlingenpopulatie. Dat gegeven versterkt op haar beurt het proces van segregatie.
Scholen zijn in de praktijk dus steeds minder in de gelegenheid om vorm te geven
aan sociale en culturele integratie. Als gevolg van de ontwikkeling naar meer marktwerking en ouderinvloed – bijvoorbeeld door informatie met vergelijkende gegevens
over de resultaten van scholen – zal het segregatieproces vermoedelijk verder doorzetten.

De basisschool als opvoedingsinstituut
Van scholen wordt niet alleen verwacht dat zij onderwijs geven; ze hebben ook een
pedagogische taak. Uit onvrede over het teruglopend besef van normen en waarden
en de toename vandalisme, criminaliteit en calculerend burgerschap stelde de toenmalige minister van OCenW in 1993 een Platform pedagogische opdracht van het
onderwijs in om een discussie over de pedagogische opdracht van scholen te organiseren. Uit het in 1995 verschenen eindrapport van het platform blijkt dat de discussie
zich vooral had gericht op de omgangsvormen binnen scholen, dat wil zeggen op de
pedagogische verhouding tussen leraar en leerlingen, zowel binnen als buiten de
klas. Richtinggevende uitspraken over waarden en normen of over de pedagogische
taak van de school deed het platform niet (ppoo 1995). Het denken over waarden en
normen is daarvoor kennelijk te ambivalent. Enerzijds vinden velen dat de school
aandacht moet schenken aan normen en waarden, anderzijds bestaat er een grote
angst voor moraliseren en staatspedagogiek. Over de reikwijdte van de pedagogische
opdracht van de school verschillen de meningen aanzienlijk, niet alleen in het onderwijs zelf maar ook in de samenleving.
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Uit onderzoek onder ouders blijkt dat zij, als het gaat om de wenselijke taakverdeling
tussen school en gezin, vaak in meerderheid voorstander zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid.
Desgevraagd was zowel in 1992 als in 1996 een meerderheid van ouders met
kinderen jonger dan 21 jaar, van mening dat doelstellingen als ‘kinderen vormen tot
evenwichtige mensen’, ‘kinderen leren rekening te houden met elkaar’ of ‘kinderen
respect bijbrengen voor mensen uit andere culturen’ zowel een taak is van de school
als van het gezin. ‘Het bijbrengen van goede manieren’ zien de meeste ouders echter
overwegend of uitsluitend als een taak van het gezin (Bronneman-Helmers 1999).
De behoefte aan pedagogisch partnerschap tussen school en gezin komt ook naar
voren bij een onderzoek onder docenten en ouders in het basisonderwijs. Daarin
werd zowel een brede als een smalle visie op de pedagogische taak van de school
vastgesteld. In de brede visie ligt het accent op de persoonlijkheidsvorming van leerlingen; op de begeleiding van kinderen en jongeren bij hun groei naar volwassenheid.
In de smalle visie wordt de nadruk gelegd op het stellen van regels en het oplossen
van conflicten. In het laatste geval wordt de pedagogische opdracht vooral gezien als
voorwaarde voor het lesgeven en het leveren van prestaties.
Docenten in het basisonderwijs opereren overwegend vanuit de smalle optiek. De
sfeer in de klas staat voor hen voorop. Docenten zijn vaak uiterst kritisch over de
wijze waarop ouders opvoeden. Ouders stellen te weinig eisen en zadelen hun kinderen op met te veel sociale verplichtingen. Binnen gezinnen zou meer rust moeten
heersen, ouders zouden meer regels moeten stellen en consequenter moeten optreden.
Ouders van hun kant, bekritiseren docenten vanwege het ontbreken van een doordacht pedagogisch beleid en het gebrek aan communicatie met ouders over waardeopvoeding. Scholen zouden alleen met ouders over opvoeding praten als er concrete
problemen zijn (Klaassen en Leeferink 1998).
Kortom, er is in de schoolpraktijk van alledag de nodige onduidelijkheid als het
gaat om de pedagogische taak van de school.

Opvoedingsondersteuning door de school
Leerkrachten, en ook andere aan de school verbonden professionals, vervullen soms
ook een rol bij de opvoedingsondersteuning van moeders. Van de autochtone moeders
maakt een kwart een paar keer per jaar of vaker gebruik van de steun van een groepsleidster of leerkracht. Een vijfde tot de helft van de Turkse moeders met schoolgaande
kinderen praat naar eigen zeggen met mensen van de school over opvoedingsonderwerpen.
Bij Marokkaanse moeders geldt dat voor meer dan een derde. Leerkrachten lijken
dus voor een deel van de Turkse en Marokkaanse moeders minstens zo’n belangrijke
bron van steun als voor autochtone moeders. Ook bij school- en gedragsproblemen
of bij twijfels over disciplinering, blijken moeders de weg naar school in groten getale
te hebben gevonden (Pels en Distelbrink 2000). Wel gaat het bij de communicatie
vaak om eenrichtingsverkeer. Het contact bestaat meestal uit het eenzijdig informeren
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van ouders over de doelen en werkwijzen van de school, maar niet uit wederzijdse
informatie- en ervaringsuitwisseling. Leerkrachten lijken vooral steun van de ouders
bij hun werk te verwachten en worden daarin vaak teleurgesteld. School en gezin
vormen, volgens Pels en Distelbrink, bepaald geen sluitend pedagogisch netwerk.

Basisschool en kinderopvang
Met de toenemende arbeidsparticipatie door moeders is de vraag naar kinderopvang
aanzienlijk toegenomen. In paragraaf 3.2 is uitvoerig op de rol van de kinderopvang
in de sociale infrastructuur ingegaan. De groeiende deelname aan geïnstitutionaliseerde vormen van kinderopvang laat ook de scholen niet onberoerd. Met de capaciteitsuitbreiding in de kinderopvang raken steeds meer ouders gewend aan opvang
tijdens kantooruren. Zodra het kind vier jaar wordt en naar school gaat, ontstaat er
een groot aantal opvangproblemen: problemen met de kwaliteit van de opvang tijdens
het overblijven (ook wel aangeduid met tussenschoolse opvang), problemen bij opvang
voor en na schooltijd, problemen bij onverwachte uitval van lessen en problemen met
de opvang van de kinderen tijdens de schoolvakanties. Het slecht op elkaar afgestemd
zijn van arbeidstijden en schooltijden veroorzaakt veel zorgstress bij ouders.
Sinds 1985 zijn basisscholen wettelijk verplicht om hun leerlingen tussen de middag
overblijfgelegenheid te bieden. Uit het eerdergenoemde onderzoek onder ouders met
kinderen op de basisschool kan worden opgemaakt dat aan het eind van het jaar 2000
in 43% van de huishoudens het kind een- tot viermaal per week tussen de middag op
school overbleef; in de overige 57% van de huishoudens bleef het kind nooit over.
Het gebruik van tussenschoolse opvang hangt duidelijk samen met de arbeidsparticipatie:
als beide ouders een baan hebben, blijft 49% over; indien slechts een van de ouders
een baan heeft 34%.
De verantwoordelijk voor het bieden van tussenschoolse opvang ligt bij de school.
Wat de kwaliteit betreft, is echter niets geregeld. Scholen regelen het op verschillende
manieren. Een groeiend aantal scholen kiest ervoor om de middagpauze in te korten
en de kinderen verplicht op school te laten eten (continurooster).
Er is veel onvrede over de kwaliteit van de tussenschoolse opvang. De lokalen zijn
in de regel niet geschikt, en ook de kwaliteit van de begeleiding – door vrijwilligers
(meestal overblijfmoeders) – schiet vaak tekort. Veel kinderen hebben een hekel aan
overblijven op school: ze vinden het er te druk, ze worden gepest, de overblijfkrachten zijn te streng of juist niet streng genoeg, ze vervelen zich en de dag duurt te lang,
aldus enkele klachten van leerlingen (Du Bois-Reymond et al. 1998). Inmiddels is er
een experiment Professionalisering tussenschoolse opvang gestart (Kroneman 2001).
De Commissie Dagindeling stelde in 1998 voor om de verantwoordelijkheid voor
de tussenschoolse opvang bij de schoolbesturen te laten, maar de regeling van de
kwaliteit en financiering van die opvang onder te brengen in een algemene kaderregeling voor alle vormen van opvang (Commissie Dagindeling 1998).
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Hoewel de capaciteit van de buitenschoolse opvang de afgelopen jaren is toegenomen, is
er nog steeds sprake van een aanzienlijk tekort. Ongeveer 20% van de huishoudens
met een kind in de basisschoolleeftijd maakt gebruik van naschoolse opvang op
school. Er wordt daarnaast ook gebruikgemaakt van andere opvangmogelijkheden
(zie § 3.2.3.2).
Als gevolg van het lerarentekort en problemen bij ziekte en vervanging, worden
ouders steeds vaker geconfronteerd met onverwachte lesuitval. Vorig jaar ontstond er
naar aanleiding van een besluit van een school in Diemen om voor de jongste leerlingen in de onderbouw eenmaal per twee weken een vierdaagse schoolweek in te voeren
een heftige discussie over de lestijden in het basisonderwijs. Er werden door ouders
diverse rechtszaken tegen scholen aangespannen. De regering heeft de regelgeving
rond de lestijden inmiddels enigszins verruimd, maar houdt om onderwijskundige
redenen – kinderen zouden ‘s ochtends het beste leren – vast aan de vijfdaagse
lesweek. Alleen in geval van noodsituaties kan de school daar van afwijken.
In de praktijk proberen basisscholen, als het enigszins mogelijk is, bij lesuitval
zelf voor de opvang te zorgen (bv. door het spreiden van de kinderen over andere
groepen). Uit het Onderwijsverslag over het jaar 2000 blijkt dat inmiddels twee derde
van de basisscholen naast de vrije woensdagmiddag voor de kleuters (groep 1 en 2)
een tweede vrije middag heeft geregeld. Meer dan de helft van de basisscholen heeft
ook voor de groepen 3 en 4 een tweede vrije middag in het rooster opgenomen
(Inspectie 2001).
Voor de opvang tijdens de schoolvakanties worden in het algemeen minder problemen
gesignaleerd. Toch zijn schoolvakanties aanzienlijk langer (12 weken per jaar) dan de
gemiddelde vakantie in het bedrijfsleven. Schoolgaande kinderen die gebruikmaken
van de buitenschoolse opvang kunnen daar meestal terecht. Sommige gemeenten
organiseren tijdens de zomervakantie speciale activiteiten voor de jeugd. Daarnaast
biedt de informele opvang (familie en vrienden) vaak uitkomst.

De compensatiefunctie van de basisschool (verlengde schooldag)
De afgelopen jaren hebben in een aantal achterstandswijken in de grote steden
experimenten plaatsgevonden met een zogenoemde verlengde schooldag. Kinderen
uit het basisonderwijs werden in de gelegenheid gesteld een keer per week gemiddeld
1,5 uur vrijwillig en gratis mee te doen aan een activiteit na schooltijd (bv. fotografie,
judo of jazzballet). De activiteiten waren met name bedoeld voor kinderen die na
school weinig gebruikmaken van vrijetijdsactiviteiten en hadden – anders dan de
buitenschoolse opvang die zich vooral op ontspanning richt – uitdrukkelijk een
educatief en compensatorisch doel. Voor deze activiteiten werkten de scholen samen
met het sociaal en cultureel werk. Er werden ook activiteiten verzorgd door diverse
verenigingen en clubs (bv. muziek- en sportscholen) (Du Bois-Reymond et al. 1998).
Inmiddels zijn de experimenten beëindigd. In een aantal gevallen worden de activiteiten onder een andere noemer (bv. ‘brede school’) voortgezet (zie § 3.3.4).
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Basisschool en veiligheid
Sinds de publicatie van het onderzoek Leerlinggeweld in het voortgezet onderwijs (Mooij
1994) waaruit naar voren kwam dat op Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs geweld een gebruikelijk fenomeen is, is de aandacht voor veiligheid op school
aanzienlijk toegenomen. In 1995 startte er een campagne, gericht op het voorkomen
en bestrijden van geweld in scholen onder de titel ‘De veilige school’.
In het basisonderwijs gaat het bij geweld vooral om pesten. Vrijwel alle scholen
hebben te maken met incidentele pesterijen. Leerkrachten in het basisonderwijs
schatten dat een kwart van de leerlingen wel eens anderen pest. Ernstige gevallen van
pesten, deden zich in het schooljaar 1998/’99 op de helft van de basisscholen voor.
Bedreiging met geweld of verbale intimidatie kwam in dat jaar op vier van de tien
basisscholen voor. Op de helft van de scholen werd fysiek geweld gesignaleerd; een
enkele keer komt hier een wapen (zakmes) aan te pas. Ook seksuele intimidatie of
seksueel geweld komt voor. Scholen verschillen in de mate waarmee zij met geweld
worden geconfronteerd. In de grote steden en in scholen met veel leerlingen uit
achterstandssituaties komen bedreigingen en fysiek geweld wat vaker voor. Van een
systematisch verband tussen schoolkenmerken en geweld is echter geen sprake
(Van der Vegt et al. 1999).
Veel basisscholen hebben de afgelopen jaren deelgenomen aan een pestproject of
hebben een pestprotocol. Bij de preventie wordt door driekwart van de basisscholen
samengewerkt met andere instanties, meestal met de politie. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat dergelijke preventieve maatregelen leiden tot een afname van het
pesten op school, zijn leerkrachten positief over het veiligheidsbeleid op school (Van
der Vegt et al. 1999).
De Onderwijsinspectie kijkt bij het schooltoezicht ook naar het pedagogisch klimaat
op school. Daarbij wordt bijvoorbeeld gelet op de omgangsvormen tussen leerlingen
onderling en op de persoonlijke aandacht van de leerkracht voor de leerling.
Leerlingen moeten zich veilig voelen in de klas. Ook is orde een belangrijk gegeven
voor een veilig klasklimaat. Volgens de inspectie bieden vrijwel alle basisscholen hun
leerlingen een veilig en structurerend klimaat (Inspectie 2000a). Die bevinding sluit
aan bij de beroepsopvatting van veel onderwijsgevenden in het basisonderwijs. Uit
onderzoek van Hoogeveen met de veelzeggende titel Het kunnen allemaal je eigen kinderen zijn blijkt dat onderwijsgevenden in het basisonderwijs (meer dan 80% vrouwen)
een beroepsbeeld hebben waarin de zorg voor kinderen vooropstaat (Hoogeveen
1999). Een dergelijk beroepsbeeld staat overigens haaks op het meer opbrengst- en
prestatiegerichte beleid van de overheid.
Ondanks de zorgzaamheid is het geweld op school, en met name het pesten, nog
lang niet uitgebannen, zo leert het eerdergenoemde onderzoek. Vaak gebeurt het
pesten ook niet in de klas, onder het toeziend oog van de leerkracht, maar tijdens het
buitenspelen, overblijven of na schooltijd. Voor kinderen die gepest worden (naar
schatting een op de vier leerlingen in het basisonderwijs) zijn het overblijven en de
naschoolse activiteiten bepaald geen tijdstippen om naar uit te zien.
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3.3.2.2 Scholen voor voortgezet onderwijs
De positie van scholen voor voortgezet onderwijs is een andere dan die van basisscholen. In de eerste plaats zijn de leerlingen ouder. Tot de leeftijd van 16 jaar zijn ze
nog volledig leerplichtig. Jongeren in het voortgezet onderwijs zitten in een levensfase waarin zij zich geleidelijk losmaken van hun ouders. Dat gaat vaak gepaard met
de nodige conflicten, zowel met ouders als met leerkrachten. Vrienden worden steeds
belangrijker. De functie van de school verandert dan ook. Voor een deel van de leerlingen is de school vooral een ontmoetingsplaats met leeftijdgenoten. Andere leerlingen zien de school als een noodzakelijk kwaad; ze gaan er alleen naartoe omdat er
een diploma moet worden behaald. Een deel van de leerlingen raakt door persoonlijke
problemen en/of slechte schoolresultaten zo gefrustreerd, dat zij voortijdig de school
verlaat.

De school voor voortgezet onderwijs als bindende factor
In de leeftijdfase van het voortgezet onderwijs (12 t/m 18 jaar) gaan leerlingen niet
langer onder begeleiding van hun ouders naar school. Het contact tussen ouders en
school is er dan ook veel minder frequent dan bij de basisschool. Toch zijn ook op
scholen voor voortgezet onderwijs ouders actief. Tabel 3.17 geeft een inzicht in de
deelname van ouders aan formele schoolorganen in het voortgezet onderwijs. De
cijfers zijn afkomstig uit het eerdergenoemde onderzoek onder ouders met kinderen
in het voortgezet onderwijs. Op de schriftelijke enquête werd iets vaker dan in het
basisonderwijs door vaders geantwoord. Toch waren ook hier bij de respondenten de
moeders in de meerderheid (75%).
Tabel 3.17 Lidmaatschap van ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs aan schoolbestuur,
medezeggenschapsraad en/of ouderraad, totaal, naar geslacht, opleidingsniveau en
arbeidsmarktpositie, 2000 (in procenten)
huishoudena
lidmaatschap schoolorgaan
moederb lid
vaderb lid
beiden lid
opleidingsniveau
laag
midden
hoog
arbeidsmarktpositie
geen baan
wel baan

ouder-respondent partner

5,3
3,0
1,8
0,5
4,6
5,0
6,4

3,6
4,4
4,8

1,5
1,4
3,5

3,3
4,5

0,0
2,0

a Onder huishouden is gekeken naar lidmaatschap en hoogste opleidingsniveau binnen het huishouden.
b Formeel: de vrouwelijks of mannelijke verzorger van het kind; er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van
pleegouderschap.
Bron: SCP (Ouders en Kwaliteit Funderend Onderwijs 2000)
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In scholen voor voortgezet onderwijs zijn veel minder ouders betrokken bij formele
schoolorganen dan in het basisonderwijs (5,3% tegenover 16,7%). Er zijn ook veel
minder scholen voor voortgezet onderwijs dan voor basisonderwijs. Bovendien zijn
ouderraden in het voortgezet onderwijs niet erg gebruikelijk.
Moeders zijn ook in het voortgezet onderwijs vaker lid dan vaders (58% moeders).
Vaders zijn er echter bestuurlijk actiever dan in het basisonderwijs (33% tegenover
21% in het basisonderwijs).
Ook de deelname aan andere allerlei activiteiten op school is in het voortgezet onderwijs veel minder gebruikelijk dan in het basisonderwijs, zoals kan worden afgelezen
uit tabel 3.18.
Tabel 3.18 Deelname van ouders aan activiteiten op de school voor voortgezet onderwijs van hun
kinderen, totaal, naar geslacht, opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie, 2000
(in procenten)
deelname aan activiteiten
deelname aan schoolactiviteiten
moederb
vaderb
beiden
opleidingsniveau
laag
midden
hoog
arbeidsmarktpositie
geen baan
wel baan

huishoudena

ouder-respondent partner

10,7
7,1
1,4
2,1
6,3
10,2
12,5

4,0
4,8
5,5

9,5
8,9

6,3
4,3

a Onder huishouden is gekeken naar deelname op huishoudensniveau.
b Formeel: de vrouwelijke of mannelijke verzorger van het kind; er kan, bijvoorbeeld ook sprake zijn van
pleegouderschap.
Bron: SCP (Ouders en Kwaliteit Funderend Onderwijs 2000)

Van de ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs doet bijna 11% wel eens iets
voor de school. In het basisonderwijs lag dat percentage veel hoger (58%). Hoe hoger
het opleidingsniveau, hoe vaker er iets voor de school wordt gedaan (bij de respondenten is dat verband significant, bij de partners niet). Ook in het voortgezet onderwijs participeren ouders zonder baan meer, zij het dat het verschil niet-significant is.
Ouders krijgen de meeste informatie over de school via hun kind. Uit een onderzoek
onder ouders met kinderen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs, komt naar
voren dat negen van de tien ouders ten minste enkele keren per week met hun kind
praten over hun belevenissen op de school. Over wat het kind op school geleerd
heeft, wordt minder (vaak) gepraat: een kwart van de ouders praat hier nooit over.
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Hoogopgeleide ouders praten vaker met hun kind over belevenissen op school, laagopgeleide ouders praten juist vaker over het geleerde op school. Ouders van eersteklassers vinden het erg belangrijk dat hun kind het leuk vindt op school; 80% vindt
dit even belangrijk als de prestaties die het kind op school levert. Allochtone ouders
vinden goede prestaties belangrijker dan autochtone ouders. Ook vaders hechten,
meer dan moeders, aan prestaties (Reep 2000).
Ouders vinden het sociale klimaat op de school van hun kinderen kennelijk van
veel belang. Zij zien dat vermoedelijk als een noodzakelijke voorwaarde voor schoolsucces. Daarin hebben ze niet helemaal ongelijk.

Het schoolklimaat in het voortgezet onderwijs
Uit een recent onderzoek onder 250 voortijdige schoolverlaters uit het voortgezet
onderwijs (vbo, mavo, havo, vwo) en het voltijds middelbaar beroepsonderwijs (bol)
blijkt, dat in de beleving van jongeren 60% van de redenen voor voortijdig vertrek op
een of andere manier samenhangen met de school; een derde met de jongeren zelf,
en een klein deel met de arbeidsmarkt (Inspectie 2000b). In 11% van de gevallen
speelde het schoolklimaat een doorslaggevende rol bij het verlaten van de school;
bij mavo- en vbo-opleidingen gold dat zelfs voor 25 tot 33%. Suggesties voor verbetering liggen in de eerste plaats in de omgang met leerkrachten: een persoonlijke en
leervriendelijke benadering zal de sfeer en de binding van de mensen op school ten
goede komen. Leerlingen worden naar eigen inzicht vaak als kinderachtig, respectloos
en als nummer behandeld. Ze willen zich gekend voelen. Kennelijk is er vaak onvoldoende binding in de school, zowel tussen de leerlingen onderling als met de leerkrachten. Op vbo/mavo-scholen blijkt een goed sociaal schoolklimaat minder
makkelijk te realiseren dan in het havo/vwo.
Die grotere binding met school bij havo- en vwo-leerlingen blijkt ook uit andere
gegevens: ze spijbelen minder, ze ervaren minder agressie, en hebben meer vriendschappen met school- en klasgenoten. Scholieren in schooltypen als het vbo en mavo
– naar verhouding vaker afkomstig uit lagere sociale en allochtone milieus – ervaren
in het algemeen veel minder binding met de school, zowel met de leerkrachten als
met hun medeleerlingen.
Het naar verhouding slechtere schoolklimaat bij vmbo-scholen (voorheen vbo en
mavo) blijkt ook uit recente gegevens over agressie tegen leraren in het voortgezet
onderwijs. Leraren die uitsluitend aan havo/vwo-leerlingen lesgeven, worden het
minst vaak met agressie geconfronteerd (32% in het afgelopen kalenderjaar).
Docenten die uitsluitend aan vmbo-leerlingen lesgeven, worden veel vaker geconfronteerd met agressie van leerlingen, ouders of collega’s (63%). Bij docenten die
lesgeven op een praktijkschool (voorheen speciaal onderwijs voor moeilijk lerende
kinderen) of in het leerwegondersteunend onderwijs (voorheen individueel beroepsonderwijs en speciaal onderwijs voor leerlingen met leer- en opvoedingsproblemen)
komt agressie het meest voor (94%) (KPC Groep 2001).
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Ontwikkelingen in het schoolklimaat worden ook wel in verband gebracht met de
schaalvergroting die de afgelopen jaren in het voortgezet onderwijs heeft plaatsgevonden. Zo wijst de Raad voor maatschappelijke ontwikkeling erop dat grootschaligheid leidt tot verlies aan vormingscontext (rmo 2000). Kleinschaligheid biedt meer
mogelijkheden tot identificatie; leraren en leerlingen kennen elkaar beter en zijn
nauwer bij elkaar betrokken. Door de grotere onderlinge betrokkenheid zou het
schoolklimaat in een kleinschalige organisatie beter zijn. Hoewel het verband tussen
schoolgrootte en schoolklimaat aannemelijk lijkt, blijkt het in empirisch onderzoek
niet echt te kunnen worden vastgesteld. Het welbevinden van leerlingen op school
blijkt veel meer verklaard te worden door het schooltype (hoe lager het schooltype,
hoe minder het welbevinden) en door leerlingkenmerken (scholieren uit de lagere
sociale milieus scoren lager op welbevinden) dan door de omvang van de school.
Mogelijk speelt een rol dat leerlingen in grote scholengemeenschappen in veel gevallen over meerdere vestigingen verspreid zitten. De schoolomgeving is daardoor in
veel gevallen nog steeds relatief kleinschalig. Bij spijbelen is er overigens wel een
verband met schoolgrootte; op grote scholen wordt meer gespijbeld (scp 2002).
In het voortgezet onderwijs geven de landelijke exameneisen in hoge mate sturing
aan de organisatie van de leerstof en de werkwijze van docenten. De examendruk
biedt in de regel weinig mogelijkheden voor individuele arrangementen die wat meer
tijd in beslag nemen, of voor een actieve bijdrage van leerlingen buiten de directe
orde van de lesstof om. De Winter signaleert een doorgeschoten trend naar uniformiteit, bijvoorbeeld via de leerboeken: ‘alsof de school een efficiënte leermachinerie
moet zijn, met een eenduidige, gestroomlijnde en vooral meetbare productiewijze’.
Hij bepleit een schoolbeleid waarin de stem van de leerlingen wordt gewaardeerd en
gerespecteerd. Daarbij zet hij zich af tegen een scheiding tussen de pedagogische en
de didactische opdracht van de school, als zouden dat twee verschillende dingen zijn
(De Winter 1997).

De sociale en culturele integratiefunctie van scholen voor voortgezet onderwijs
Na het basisonderwijs worden leerlingen over verschillende schooltypen voor voortgezet onderwijs verdeeld: vbo en mavo (sinds kort vmbo), havo en vwo. Leerlingen
die extra zorg nodig hebben, krijgen binnen het vmbo zogenoemd leerwegondersteunend onderwijs of in aparte scholen praktijkonderwijs. Deelname aan de verschillende schooltypen hangt sterk samen met het milieu van herkomst. Leerlingen
uit lagere sociale milieus en allochtone leerlingen zijn oververtegenwoordigd in het
praktijkonderwijs en het (leerwegondersteunend onderwijs binnen het) vmbo.
Autochtone leerlingen uit de middenklasse en hogere sociale milieus gaan overwegend
naar het havo en vwo.
In de jaren negentig van de vorige eeuw stond het voortgezet onderwijs in het
teken van schaalvergroting.
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Het aantal brede scholengemeenschappen (vbo t/m vwo) nam sterk toe; het aantal
smalle scholengemeenschappen (bv. havo/vwo) en kleine categorale scholen (bv.
mavo of gymnasium) nam sterk af.
Het aantal scholen is ten opzichte van het begin van de jaren negentig meer dan
gehalveerd. Het gemiddeld aantal leerlingen per school steeg in de periode 1993-1999
van 697 naar 1.364. Die leerlingen zitten in de regel niet allemaal in één gebouw.
Brede scholengemeenschappen hebben vaak diverse vestigingen. Vbo-leerlingen en
zorgleerlingen zitten vaak in aparte gebouwen.
Als gevolg van milieuspecifieke selectieprocessen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs, was de sociale segregatie in het voortgezet onderwijs altijd al hoog.
De schaalvergrotingsoperatie heeft aan de segregatie nog een extra impuls gegeven.
Ouders van potentiële havo/vwo-leerlingen in stedelijke gebieden, die een keuzemogelijkheid hebben uit meerdere scholen, sturen hun kinderen bij voorkeur naar
een avo-/vwo-school: mavo/havo/vwo, havo/vwo of alleen gymnasium. Het aantal
leerlingen op categorale gymnasia nam de afgelopen jaren dan ook sterk toe. De leerlingenpopulatie binnen scholen en vestigingen is daardoor qua samenstelling nog
homogener geworden. Mogelijkheden om op school contacten te leggen of vriendschappen aan te gaan met jongeren uit ander sociale of etnisch milieus zijn eerder
af- dan toegenomen. De baan in de supermarkt en het uitgaansleven bieden daartoe
vermoedelijk meer mogelijkheden.

De pedagogische taak van de school voor voortgezet onderwijs
Net als in het basisonderwijs is er ook in het voortgezet onderwijs grote overeenstemming over het gegeven dat de school en het gezin beide een taak hebben bij de
opvoeding. Leerlingen, ouders en docenten zijn het er echter ook over eens dat het
primaat van de opvoeding thuis ligt (Veugelers en De Kat 1998). Dat neemt niet weg
dat ten minste eenderde deel van de ouders, leerlingen en docenten van mening is
dat de school geen pedagogische taak heeft. Ouders blijken in het algemeen slecht
op de hoogte van de opvoedingsactiviteiten van de school.
Uit onderzoek blijkt dat zowel ouders, als leerlingen en docenten meer aandacht
in het onderwijs willen voor het ontwikkelen van zogenoemd strategisch handelen.
Dat wil zeggen: het ontwikkelen van een eigen mening, die mening kunnen onderbouwen, kunnen omgaan met kritiek, maar ook kunnen doorzetten en zelfdiscipline
kunnen opbrengen – met andere woorden – voor een actieve, zorgvuldige weloverwogen manier van denken en handelen bij waarden en normen. Veugelers en De Kat
constateren echter dat zo’n ontwikkeling feitelijk om een verbinding vraagt tussen
twee belangrijke discussies in het onderwijs – die over het ‘leren leren’ en over de
pedagogische opdracht. In de praktijk wordt die verbinding echter niet gelegd. Bij de
pedagogische opdracht gaat het met name om gedragsregulering bij leerlingen en
niet om het ontwikkelen van reflexief vermogen op normatief gebied.
Ook de ontwikkeling van sociaal gevoel zou volgens betrokkenen in het onderwijs
meer aandacht moeten krijgen. Door de eerder geschetste milieuspecifieke scheiding
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in leerlingenstromen komen leerlingen in toenemende mate alleen nog maar in aanraking met medeleerlingen uit een eenzelfde milieu met een vergelijkbaar cultureel
en moreel kapitaal. Door de toenemende segregatie wordt de taak die scholen wordt
toegedacht op het punt van de sociale cohesie een stuk moeilijker.
De sociale vorming op school kan ook in het gedrang komen door nieuwe vormen
van individualiserend leren, waarbij klassikaal onderwijs gedeeltelijk wordt vervangen
door zelfstandig leren (al dan niet met behulp van ict). Op sommige scholen wordt
daarom veel aandacht besteed aan samenwerkend of coöperatief leren, in combinatie
met een actieve inbreng van leerlingen bij de vormgeving van het onderwijs.
Ook de veranderende didactiek in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs
(studiehuis) kan, in combinatie met de verzwaring en overladenheid van het programma
(profielen), een bedreiging vormen voor de pedagogische taak van de school. Dat zal
met name het geval zijn bij een invulling van het studiehuis, waarbij leerlingen overwegend zelfstandig werken binnen een door docenten strak gepland studieschema.
De gereduceerde lestijd wordt in dat geval instructietijd, waarin weinig gelegenheid
is voor individuele begeleiding. Zo’n invulling van het studiehuis biedt weinig ruimte
voor het vertellen van verhalen, in te gaan op de actualiteit, voor een dialoog tussen
docenten en leerlingen of voor het werken in groepen (Veugelers en De Kat 1998).

De opvangfunctie van de school
Jongeren in het voortgezet onderwijs zijn 12 jaar of ouder. De behoefte aan opvang
houdt op die leeftijd niet plotsklaps op. Het Scholierenonderzoek 1996 leert dat 13%
van de scholieren van 12-15 jaar na schooltijd niemand thuis treft. Uit onderzoek
onder ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs blijkt dat volgens de ouders
op 29% van de scholen buiten lestijd niets wordt georganiseerd. Slechts 13% van de
leerlingen neemt minimaal eenmaal per week deel aan een door de school georganiseerde activiteit buiten de officiële lestijd.
Uit zorg om het toenemend aantal jongeren dat na schooltijd op straat zwerft of
alleen thuis zit, zijn in 1999 enkele projecten ‘Tieneropvang’ gestart voor scholieren
van 12 tot 16 jaar. Deze projecten zullen nog tot 2002 doorlopen.

3.3.3 Onderwijs met het oog op sociale integratie en sociale cohesie
Sociale integratie en sociale cohesie kunnen niet alleen worden bevorderd door
ouders bij de school te betrekken of door speciale activiteiten voor leerlingen en
ouders buiten schooltijd te organiseren. Hierboven is al aangegeven dat de sociale
cohesie ook via de inhoud van het onderwijs en de pedagogisch-didactische aanpak
op school kan worden bevorderd, maar ook verminderd. De concentratie van leerlingen uit achterstandsgroepen in bepaalde schooltypen en schoolvestigingen kan eveneens een belemmering vormen.
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Onderwijs als middel tot sociale integratie
Onderwijs is bij uitstek het middel tot sociale integratie. Diploma’s zijn niet alleen
een toegangsbewijs voor een eventuele vervolgopleiding, maar hebben ook een
signaalfunctie op de arbeidsmarkt.
Voortijdig schoolverlaten, zonder diploma, wordt dan ook algemeen beschouwd
als een fenomeen dat krachtig moet worden bestreden. Uit een analyse van gegevens
van de Regionale meld- en coördinatiecentra blijkt dat in het schooljaar 1999/’00
bijna 40.000 jongeren hun schoolopleiding voortijdig hebben afgebroken; 28% van
deze voortijdige schoolverlaters was leerplichtig, 20% partieel leerplichtig en 53%
niet-leerplichtig.
Uit onderwijsmatrices van het CBS kan worden afgeleid dat in 1998 ruim 15% van
de leerlingen het voortgezet onderwijs zonder diploma heeft verlaten: 7,2% was
afkomstig uit het basis- of speciaal onderwijs, 4,5% uit het vbo of mavo en 3,7%
keerde het havo/vwo zonder diploma de rug toe. Met name het percentage leerlingen
met enkel basis- of speciaal onderwijs nam de afgelopen jaren toe; in 1985 was dat
nog geen 5%.
Inmiddels is een groot aantal maatregelen en voorzieningen in het leven geroepen
om het verschijnsel tegen te gaan. Omdat voortijdig schoolverlaten zich vooral in het
vmbo manifesteert – waar ruim 60% van de kinderen na de basisschool naartoe gaat
– richten de meeste maatregelen zich op dat schooltype: praktijkonderwijs voor leerlingen die het minimale niveau niet aankunnen, leerwegondersteunend onderwijs
voor leerlingen die extra zorg behoeven, versterking van de controle op de leerplicht
en de instelling van Regionale meld- en coördinatiecentra, die voortijdige schoolverlaters moeten registeren en terugleiden naar het onderwijs.
Het is zeer de vraag of die maatregelen voldoende zullen zijn om de omvang van
de drop-outverschijnsel te doen afnemen. Uit de eerste ervaringen blijkt dat een betere
registratie vooralsnog tot hogere cijfers leidt. Belangrijker voor het volume aan dropouts is echter dat de maatschappelijke eisen voortdurend toenemen. Dat uit zich
onder andere in meer aandacht voor schoolprestaties in het basisonderwijs.
Leerlingen worden nauwkeuriger gevolgd in hun schoolprestaties en basisscholen
worden in toenemende mate afgerekend op hun resultaten en toegevoegde waarde.
Toetsen en testen kunnen behulpzaam zijn bij het verbeteren van het onderwijs, maar
ook veel schade aanrichten. Kinderen kunnen zich gediskwalificeerd gaan voelen,
wat hun onderwijsmotivatie niet zal vergroten en docententeams kunnen frustreren.
Een verkeerd gebruik van toetsen kan veel ellende veroorzaken.
In het voortgezet onderwijs is er een tendens naar steeds vroegere selectie; een
ontwikkeling die weliswaar niet bedoeld is, maar wel mede mogelijk werd door de
vorming van brede scholengemeenschappen. In grote scholen is het makkelijker
leerlingen in niveaugroepen in te delen. Jongeren komen dus al snel hetzij in het
vmbo, hetzij in het havo/vwo terecht. Het vmbo (voorheen vbo en mavo), dat toch al
de zwakkere leerlingen in huis heeft, krijgt bovendien tot taak ook leerlingen die

108

Sociale cohesie binnen een aantal maatschappelijke sectoren

voorheen naar het speciaal onderwijs (vso-lom en -mlk) en het individueel beroepsonderwijs gingen, een plaats te bieden en op te leiden voor een regulier diploma (via
zogenoemd leerwegondersteunend onderwijs). Tegelijkertijd wordt het examenniveau
in het vmbo verhoogd. De kans op het niet behalen van een diploma neemt door de
combinatie van al deze ontwikkelingen toe.
Terwijl de eisen toenemen, groeit het percentage leerlingen dat extra zorg behoeft.
Niet alleen vanwege persoonlijke beperkingen of in verband met opvoeding- en
gedragsproblemen, maar ook als gevolg van de toename van het aantal allochtone
leerlingen en van nieuwkomers in het Nederlandse onderwijs (bv. Antilliaanse jongeren
en minderjarige asielzoekers). Deze leerlingen hebben op het moment dat ze het voortgezet onderwijs instromen meestal een enorme leerachterstand (Tesser et al. 1999).
Als gevolg van de invoering van het leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo
worden leerlingen steeds vaker getest op iq, leerachterstanden en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Leerlingen die op twee van de drie testen laag scoren, krijgen het
predikaat ‘zorgleerling’. Voor zorgleerlingen ontvangen scholen per leerling een
extra subsidie van ruim 5.000 gulden per jaar (13.000 gulden in plaats van 8.000 gulden). De recente sterke groei van het aantal zorgleerlingen kan dan ook gedeeltelijk
worden herleid tot de nieuwe zorgstructuur. De capaciteit in aparte voorzieningen
voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen (vso-lom en -mlk, ivbo) was tot nog
toe beperkt. Toch was er ook toen al sprake van groei. Leerlingen die extra aandacht
nodig hadden, kregen die in het verleden kennelijk niet altijd.
Drop-outs uit het onderwijs zijn in een samenleving die steeds hogere eisen stelt
buitengewoon kwetsbaar. Er is een groot risico op sociale uitsluiting: geen baan,
geen geld, geen toekomstperspectief. Bij gebrek aan perspectief glijdt een deel van
hen gemakkelijk af naar werksferen waar niet gelet wordt op diploma’s, maar wel
veel geld kan worden verdiend (zwart werk, criminaliteit). Wat schijnbaar eerst een
individueel probleem was, wordt vervolgens voor de samenleving een sociaal probleem
of veiligheidsprobleem.

Onderwijs als instrument ter bevordering van de sociale cohesie
Het onderwijs komt de laatste tijd steeds vaker in het nieuws met verhalen over
onaangepast gedrag en agressie (vooral door leerlingen, maar ook door ouders).
Ook buiten de school is verbaal en fysiek geweld aan de orde van de dag. Tijdens de
Kohnstamm-lezing van dit jaar schetste Schuyt de paradox, dat enerzijds van scholen
wordt verwacht dat zij het cement aanmaken om de maatschappij bij elkaar te houden,
maar dat dezelfde samenleving anderzijds in haar denken en doen juist aanstuurt op
het vergroten van de verschillen (Schuyt 2001). Schuyt richtte zijn kritiek ook op de
afrekencultuur in het onderwijs, die volgens hem bijdraagt aan het onherbergzame
klimaat op de scholen. Hij ziet deze afrekencultuur als een afspiegeling van het
instrumentalisme in de maatschappij. Alles wat niet meteen nut oplevert of bijdraagt
aan de winst, wordt terzijde gelegd. In het onderwijs leidt dat tot hoge uitval.
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Iedereen met lage scores wordt gemarginaliseerd. Met ‘slow starters’ wordt geen
rekening gehouden. ‘Zo creëer je een ongeschoolde onderklasse, die de zo gewenste
maatschappelijke cohesie verstoort’, aldus Schuyt.
Waar Schuyt zijn vermanende vinger richt naar het beleid, probeert diezelfde overheid
ondertussen op verschillende manieren de gerezen sociale problemen het hoofd te bieden.
– In de kerndoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming zijn sinds 1998
zogenoemde leergebiedoverstijgende doelen opgenomen. Daarin worden allerlei
wenselijk gedragingen en houdingen genoemd die scholen bij hun leerlingen
zouden moeten bevorderen. Kerndoelen voor het basisonderwijs richten zich
bijvoorbeeld op sociaal gedrag in een groep: ‘ze gaan respectvol met de anderen
om’, ‘ze handelen naar algemeen geaccepteerde normen en waarden’, ‘ze houden
rekening met gevoelens en wensen van anderen’. In de praktijk zijn er echter grote
verschillen tussen scholen – en vaak ook binnen scholen tussen leerkrachten – als
het gaat om het gedogen van ongewenst gedrag. Ook verschillen scholen in de
mate waarin ze leerlingen betrekken bij het onderwijs en bij de school, en hen zelf
verantwoordelijkheid geven voor een goed schoolklimaat.
– Faciliteren en stimuleren van diverse projecten om de veiligheid op school te verbeteren, zoals het eerdergenoemde pestproject en het project ‘de veilige school’.
– Ook op lokaal niveau (in het kader van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, het lokale jeugdbeleid en het lokale veiligheidsbeleid) is er de nodige
aandacht voor sociale competentie. Veel gemeenten vinden het van belang dat
leerlingen worden gestimuleerd in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
De vraag wat de gevolgen zullen zijn van het eerdergenoemde segregatieproces laat
zich niet eenvoudig beantwoorden. Op het eerste gezicht lijkt segregatie langs sociale
en culturele scheidslijnen schadelijk voor sociale cohesie. In de tijd dat er in Nederland nog sprake was van verzuiling op levensbeschouwelijke grondslag, werd deze
vorm van segregatie niet onmiddellijk als bedreigend voor de samenhang binnen de
samenleving gezien. Dat kwam omdat de elites van de verschillende zuilen op landelijk niveau nauwe contacten onderhielden, die voorkwamen dat de samenleving in
verschillende segmenten uiteenviel. Bovendien waren de zuilen weliswaar in levensbeschouwelijk opzicht gescheiden, maar in sociaal opzicht intern heterogeen.
Katholieke werkgevers, middenstanders en arbeiders ontmoetten elkaar in dezelfde
zuil. De situatie is nu een andere. Op dit moment missen de allochtone groeperingen op
landelijk niveau nog een duidelijke elite. Etnische scheidslijnen zijn bovendien gekoppeld aan sociale. Dat vergroot de afstand tussen de verschillende etnische en autochtone
groeperingen aanzienlijk. Een afstand die verder vergroot wordt door de gebrekkige
taalvaardigheid van veel allochtonen en hun soms afwijkende culturele gebruiken.
Segregatie leidt nu dus – anders dan ten tijde van de verzuiling – tot vermindering
van sociale cohesie. Terwijl de sociale cohesie binnen de afzonderlijke sociale en culturele groepen mede als gevolg van hun concentratie toeneemt, nemen de bindingen
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tussen groepen eerder af. Een gemeenschappelijk fundament aan kennis en vaardigheden en aan waarden en normen is in zo’n situatie van cruciaal belang. Het basisen voortgezet onderwijs zullen dat gemeenschappelijke fundament moeten leggen,
ook al gebeurt dat in aparte scholen voor de diverse sociale en culturele groeperingen.

3.3.4 Brede scholen
Het begin van de gedachtevorming rond de brede school ligt begin jaren negentig in
Rotterdam. Ondanks alle inspanningen die in het kader van het onderwijsvoorrangsbeleid plaatsvonden, bleven de gemiddelde leerprestaties van de Rotterdamse schoolbevolking uitzonderlijk laag. Niet alleen in relatie tot het landelijk gemiddelde, maar
ook in verhouding tot het gemiddelde in de andere grote steden. Er was een gedeeld
besef van maatschappelijke urgentie en ook van de sleutelrol van scholen, aldus
Jantien Kriens, die vanaf de start bij de brede school ontwikkeling betrokken was.
Besloten werd alle inspanningen te richten op het verbeteren van de maatschappelijke
kansen van kansarme kinderen. De kern van het beleid was gericht op kwaliteitsverbetering van het onderwijsleerproces met het oog op de leerprestaties en schoolloopbanen van deze jongeren. Het medio jaren negentig opkomende lokale jeugdbeleid
gaf een extra stimulans aan de ontwikkeling. Instellingen voor kinderen en jongeren
zouden niet alleen beter moeten samenwerken, maar ook als bondgenoten van de
scholen moeten meehelpen aan de ontwikkeling van de Rotterdamse schooljeugd.
De overdracht van verantwoordelijkheid voor de huisvesting van scholen van het rijk
naar gemeenten gaf een extra impuls. De idee van de brede school nam een hoge
vlucht. In veel gemeenten – vooral de grotere – werd de gedachte van een ontkokerde
inspanning voor betere onderwijskansen van de jeugd enthousiast omarmd. In
Groningen kwam er een Vensterschool; elders spreekt men over (open) Wijkscholen
of Forumscholen. In veel gemeenten wordt de samenwerking ook fysiek vormgegeven,
in de zin van multifunctionele gebouwen waarin naast de school ook veel andere
instanties voor de jeugd en hun ouders zijn ondergebracht. In veel Vinex-wijken moet
de brede school het sociale centrum van de wijk worden.
Inmiddels hebben vrijwel alle grotere gemeenten plannen ontwikkeld om de idee
verder uit te werken. Gaandeweg is echter ook de oorspronkelijke doelstelling – verbetering van onderwijsprestaties en schoolloopbanen van kansarme kinderen – wat
op de achtergrond geraakt. Brede scholen zijn scholen die voor alle kinderen toegankelijk moeten zijn. Ook met het oog op de wenselijkheid van een betere afstemming
van arbeid en zorg (dagindeling) wordt de gedachte van het onder één dak brengen
van school en buitenschoolse voorzieningen (waaronder kinderopvang) breed
omarmd. Brede scholen zijn niet langer alleen scholen voor kansarme kinderen;
alle scholen die op enigerlei wijze samenwerken met andere instanties of buiten de
officiële lestijd activiteiten organiseren, vallen nu onder de noemer brede school.
Ondanks alle enthousiasme is er inmiddels in veel gemeenten wel een situatie
ontstaan waarin niemand meer keuzes lijkt te maken. Kriens – inmiddels makelaar
Brede School voor het Procesmanagement Primair Onderwijs (pmpo), die de lokale
ontwikkelingen goed kan overzien – formuleert dat als volgt:
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‘Men realiseert zich heel goed dat de brede school nooit wat wordt als er niet een
inhoudelijke visie onder zit, die start bij de ontwikkelingskansen van de lokale
jeugd. Als echter de school als eenheid van verandering en als uitgangspunt van
handelen wordt gedefinieerd, ontstaan Babylonische spraakverwarringen. Dan
blijkt de gemeente niet in de positie en/of het gezag te hebben om vanuit een
inhoudelijke visie het debat zo te leiden dat uiteindelijk de vraag wordt beantwoord wie welke bijdrage levert. Steeds weer blijkt de discussie dan te worden
teruggevoerd naar de vraag wie welke positie heeft en vooral waar de gemeente
zich niet mee mag bemoeien. Sommige gemeenten kiezen voor het buurt- of wijkniveau. Maar daar wordt de spraakverwarring niet minder van. Voor schooldirecteuren betekent dat bovendien soms een eindeloos vergadercircuit met weinig
directe resultaten voor de eigen schoolbevolking. Andere gemeenten kiezen ervoor
de nadruk te leggen op multifunctionele nieuwbouw. Helaas is het niet denkbeeldig
dat veel van die nieuwbouw dezelfde weg zal gaan als de multifunctionele gebouwen
die in de jaren zestig en zeventig werden neergezet; de gangen tussen het buurthuis
en de school zijn alweer jaren geleden dichtgemetseld.’
De problemen zijn dus zowel inhoudelijk als bestuurlijk van aard. Inhoudelijk lopen
de meningen ver uiteen. Onderwijs, opvoeding en vorming zijn over verschillende
instellingen verdeeld en als het ware in partjes opgedeeld, elk met een eigen taalgebruik, eigen gewoonten, eigen methodieken en een eigen manier van kijken naar
kinderen. De een wil achterstanden compenseren, de ander talenten ontwikkelen. De
een wil zorg bieden, de ander emancipatie bevorderen. De een wil zich richten op de
cognitieve ontwikkeling, de ander vindt het veel belangrijker dat kinderen leren
samenspelen.
Ook in bestuurlijk opzicht is er veel onduidelijkheid. De overheid heeft de regie in
het jeugdbeleid, maar mag zich niet met de pedagogische uitgangspunten bemoeien.
De school is van de ouders, maar het schoolbestuur moet professionaliseren,
waardoor er steeds minder ouders inzitten. De cultuur van verdelende rechtvaardigheid
belemmert het maken van echte keuzes. Ongelijke scholen worden gelijk behandeld.
Sommige scholen profiteren daarvan, andere raken nog meer op achterstand.
Om de brede school echt tot een instituut te maken dat kinderen en jongeren helpt in
hun ontwikkeling en scholen ondersteunt bij hun maatschappelijke taak, zullen er
nog heel wat discussies nodig zijn en knopen moeten worden doorgehakt. Er zal
allereerst een debat moeten plaatsvinden over de pedagogisch uitgangspunten van de
brede school. Daarnaast zal de verantwoordelijkheidsverdeling voor de verschillende
onderdelen van het onderwijs-, vorming- en socialisatieproces duidelijker moeten
worden gemarkeerd, aldus Kriens (2000).
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3.4

Netwerken rond zorg

3.4.1

Informele hulp

3.4.1.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt een kostbaar onderdeel van de sociale infrastructuur belicht:
de informele hulp. Met informele hulp wordt hier de instrumentele steun bij het
dagelijks functioneren bedoeld, die vrijwillig en onbetaald wordt verleend aan personen uit het sociale netwerk. Instrumentele steun is de hulp op het vlak van de huishoudelijke en de persoonlijke verzorging en de assistentie bij het voeren van de regie
over het dagelijks leven. Iedereen kan van tijd tot tijd op dit soort hulp zijn aangewezen. Hier gaat het vooral om personen die – door welke oorzaak dan ook en tijdelijk
dan wel permanent – fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen hebben.
Paragraaf 3.4.1.2 bevat enige informatie over de ontvangers van informele hulp zoals
hiervoor omschreven, paragraaf 3.4.1.3 over de verleners van die hulp. Paragraaf 3.4.1.4
handelt over voorzieningen en faciliteiten die de verleners van informele hulp tot
steun (kunnen) zijn. Paragraaf 3.4.2 gaat vervolgens in op de positie van (ex-)psychiatrische patiënten.

3.4.1.2 Ontvangers van informele hulp
Ruw geschat, zijn er in Nederland ruim 400.000 zelfstandig wonenden die grote moeite
hebben met de huishoudelijke verzorging; een deel van hen (ruwweg 180.000 personen)
heeft grote moeite met de persoonlijke verzorging (De Klerk en Timmer-mans 1998).
Hoe lossen deze mensen hun problemen op? In tabel 3.19 staan cijfers over hulp bij de
persoonlijke en huishoudelijke verzorging aan huishoudens van zelfstandig wonenden.
Tabel 3.19 Hulpbronnen van huishoudens met een hulpbehoevend gezinslid waarin van minstens
één vorm van hulp gebruik wordt gemaakta, naar samenstelling van het huishouden en
leeftijd van de meest beperkte in het huishouden, gemiddelde over 1991-1999 (in procenten)

allen
alleenwonend
samenwonend
< 65 jaar
alleenwonend
samenwonend

gezin
14
3
23
20
4b
25

≥ 65 jaar
alleenwonend
samenwonend

7
3b
15

familie
26
28
24
28
34
26
24
25
21

1 of meer
partibronnen thuis- culiere
buren vrienden inform. zorg hulp
(n)
5
9
45
30
39 (3.795)
6
10
41
38
35 (1.642)
5
8
48
23
42 (2.153)
6
11
51
19
42 (2.179)
6
18
53
21
37
(532)
5
9
51
18
43 (1.647)
4
5
3

5
6
4

37
35
40

44
47
38

36 (1.593)
34 (1.089)
39
(504)

a Het gaat om hulp bij persoonlijke verzorging en/of huishoudelijke activiteiten.
b Deze combinatie zou men niet verwachten, maar ze is ontstaan doordat de samenstelling van het huishouden de
situatie op het moment van enquêteren weergeeft en de ontvangen hulp die in de 12 maanden die daaraan
voorafgingen.
Bron: SCP (AVO’91-’99)
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Wie hulp nodig heeft, vindt deze doorgaans in de zeer nabije omgeving. Onder de
samenwonenden jonger dan 65 jaar, vormen gezinsleden een vanzelfsprekende hulpbron. Bij de oudere bevolking is dit minder het geval, doordat de partner van de hulpbehoevende oudere zelf ook vaak met gezondheidsproblemen kampt (scp, avo’99;
niet gepubliceerd). De draagkracht binnen zo’n huishouden is hierdoor geringer en
ouderen krijgen dan ook vaker hulp van buiten.
Informele hulp is binnen huishoudens vaak zo vanzelfsprekend dat mensen nogal
eens taken op zich nemen die eigenlijk te zwaar voor hen zijn (Janssen en Woldringh
1993). Dat geldt in het bijzonder voor de zware draaglast van de zorg voor een dementerende partner (Duijnstee 1992) of van een huisgenoot die aan een psychische stoornis lijdt die met gevaarlijk of psychotisch gedrag gepaard gaat (Van Meer 1991;
Kwekkeboom 2000). In het laatste geval komt het nogal eens voor dat de relatie niet
bestand is tegen de verstoorde gezinsomstandigheden (Oosterbaan 1990).
Naast de gezinsleden blijken ook andere familieleden een zeer belangrijke hulpbron.
Zijn ouderen de ontvangers van hulp, dan domineren onder de gevers hun (schoon)
kinderen. Bij de niet-ouderen is de samenstelling meer gemengd: soms betreft het
ouders die hun zelfstandig wonende kinderen helpen, soms is het juist andersom,
maar ook zussen verlenen onderling nogal eens hulp. Deze verwantschappen in de
eerste en tweede graad verklaren het hoge percentage alleenstaanden dat door familie
geholpen wordt. Net als bij gezinsleden is de hulp van deze verwanten zo vanzelfsprekend, dat het moeilijk is aan te geven waar de normale familieband ophoudt en
het zorgen begint (Dressel en Clark 1990). Ook hier bestaat dan ook een risico op het
ongemerkt ontstaan van overbelasting.
De cijfers in tabel 3.19 hebben overwegend betrekking op huishoudens van personen
die wegens fysieke beperkingen hulp nodig hebben. Als de hulpbehoefte wordt
bepaald door verstandelijke beperkingen of psychische stoornissen, dan staan vaak
wat minder van de genoemde hulpbronnen ter beschikking. Vooral onderlinge hulprelaties tussen broers en zussen blijken in die gevallen minder voor te komen (Oosterbaan 1990). Verstandelijk gehandicapten zullen vaak geen kinderen hebben, en volwassen kinderen van mensen met psychische stoornissen blijken vaak niet in staat
om in de voor hen emotioneel geladen situatie tot praktisch handelen te komen.
Daarentegen blijven moeders meestal onvoorwaardelijk hun kind steunen, ongeacht
de oorzaak van de hulpvraag (Oosterbaan 1990).
Ook vrienden vormen een belangrijke hulpbron, maar dan vooral bij de niet-oudere
bevolking. De omvang van deze hulpbron is opvallend, omdat hulpverlening onder
vrienden minder vanzelfsprekend is dan onder familieleden en alleen gegeven wordt
als de kwaliteit van de relatie goed is (Finch 1989). Mede daarom worden mensen
met psychische stoornissen relatief weinig door vrienden geholpen; de stoornis heeft
de vriendschap al te zeer op de proef gesteld (Oosterbaan 1990). Bij verstandelijk
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gehandicapten is het probleem wellicht eerder dat ze een betrekkelijk kleine vriendenkring hebben.
De cijfers over burenhulp geven maar een beperkte indruk van wat er werkelijk in
buurtnetwerken omgaat. Tussen buurtgenoten worden veel en voor het dagelijks
functioneren belangrijke diensten uitgewisseld, maar over het algemeen geen langdurige en/of intensieve hulp. Dat komt doordat de dienstenruil tussen buurtgenoten
voornamelijk op basis van wederkerigheid plaatsvindt (Thomése 1998). De hulp wordt
over het algemeen dan ook gestaakt als de overdracht van diensten te zeer eenrichtingsverkeer wordt (Klein Ikkink en Van Tilburg 1998).
Burenhulp bestaat veelal uit hand- en spandiensten die belangrijk zijn doordat zo
veel kleine problemen erdoor worden opgelost, maar ook omdat ze kwetsbare mensen
het gevoel geven dat hun leven nog steeds een ordelijk verloop kent.
Over ontwikkelingen in de informele hulp is niet zoveel bekend. Een van de weinige
beschikbare tijdreeksen is die over hulp aan huishoudens waarin degenen die doorgaans het huishouden doet permanent of tijdelijk uitgeschakeld was. Ook deze reeks
vertoont tekortkomingen, omdat de vraagstelling in 1987 en 1999 is veranderd. De
cijfers staan in tabel 3.20.

Tabel 3.20 Informele hulpa en thuiszorg bij huishoudens waarvan degenen die doorgaans het
huishouden doet, was uitgeschakeld, 1979-1999 (in procenten)b

huishoudens in de situatie
waarvan informele hulpa
waarvan thuiszorg
volume in uren per jaar
informele hulpa
thuiszorg

1979

1983

1987

1991

1995

1999

13
34
29

12
34
31

15
25
24

13
27
26

13
24
24

13
21
29

67
101

68
102

103
123

94
111

95
97

102
92

a Hulp door personen die niet tot het eigen huishouden behoren.
b De vetgedrukte cijfers zijn afkomstig uit onderzoeken met een identieke vraagstelling.
Bron: SCP (AVO’79-’99)

De cijfers in tabel 3.20 wijzen – binnen de grenzen die door de verandering in de
vraagstelling wordt bepaald – niet op een significante afname van de ontvangen
informele hulp. Onderzoek naar de tijdsbesteding van Nederlanders wijst op het
tegendeel: de tijd die wordt besteed aan zowel de informele hulp als het vrijwilligerswerk is sinds 1975 toegenomen (Keuzenkamp en Oudhof 2000; Dekker en De Hart
2001a; De Hart en Breedveld 2001).
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3.4.1.3 Verleners van informele hulp
Al zo’n twintig jaar geleden werd verwacht dat de informele hulp in betekenis zou
afnemen (Timmermans 1984). Behalve door pessimisme over de bereidheid tot
onderling hulpbetoon werd deze gedachte ingegeven door een aantal maatschappelijke veranderingen. In dit verband werd gewezen op de toenemende arbeidsdeelname
van vrouwen, de grotere mobiliteit van burgers waardoor verwanten verder bij elkaar
vandaan wonen, de afnemende betekenis van dorps-, buurt- en kerkgemeenschappen
en het kleiner worden van gezinnen. De afname van het aanbod zou tot een steeds
groter verschil met de vraag naar informele hulp leiden. Verwacht werd dat de toename
van het aantal ouderen en in het bijzonder het aantal alleenstaanden onder hen, die
vraag sterk zouden opdrijven.
Veel van de maatschappelijke veranderingen die effect kunnen hebben op het aanbod van informele hulp hebben zich inderdaad voorgedaan. Gezien de cijfers in de
vorige paragraaf hebben ze echter niet of nauwelijks geleid tot de verwachte afname
van de informele hulp.
De vraag naar de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op de informele hulp
kan ook beantwoord worden door te kijken naar de kenmerken die het geven van
informele hulp bepalen. Recent onderzoek van het scp naar de belangstelling voor
betaald langdurig zorgverlof geeft daar inzicht in (Timmermans et al. 2001). Dat
onderzoek werd gehouden onder een selectie van personen die in het recente verleden
een sterfgeval of een geval van ernstige hulpbehoefte in hun naaste omgeving hadden
meegemaakt. Zo’n situatie deed zich in een periode van drie jaar bij 5 miljoen Nederlanders voor. Ruim de helft van hen heeft in dat geval hulp geboden (zie tab. 3.21).
Tabel 3.21 Omvang van het aanbod van informele hulp onder personen van 16 jaar en ouder die een
hulpbehoevend iemand kennen naar type zorgsituatie, 1999 (in procenten; n = 11.349)
hulpbehoevende kennen

waarvan hulp geboden
totaal
werkenden
totaal %
x 1.000
x 1.000

%

x 1.000

chronische ziekte (op moment enquêteren)
tijdelijke ziekte (afgelopen 3 jaar)
sterfgeval (afgelopen 3 jaar)

19
26
14

2.300
3.100
1.700

46
57
40

1.050
1.800
660

600
1.000
350

totaal (laatste 3 jaar)a

40

4.900

53

2.600

1.500

a Het totaal is minder dan de som van de afzonderlijke situaties, doordat dezelfde mensen in meerdere situaties hulp
geven.
Bron: SCP (AVO’99)

In sterfgevallen wordt minder vaak geholpen dan in gevallen van kort- of langdurende
ziekte; dat komt doordat de last van de hulp in deze gevallen zeer zwaar is.
Er wordt vaker geholpen naarmate de sociale afstand tussen potentiële hulpverlener
en hulpbehoevende kleiner is: gezinsleden worden altijd geholpen, elders wonende
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ouders of kinderen niet, maar deze worden wel veel vaker geholpen dan vrienden en
buren. Vrouwen bieden vaker de helpende hand dan mannen (55% tegen 45%), en de
relatief jongeren (16-34 jaar) helpen minder vaak dan anderen. Ten slotte blijkt dat
minder vaak geholpen wordt als hulpbehoevende en potentiële hulpverlener verder
uit elkaar wonen.
Opvallender dan deze verschillen is dat allerlei andere kenmerken geen invloed
hebben op het verlenen van informele hulp. Dat geldt bijvoorbeeld voor de sociaaleconomische positie, de eigen gezondheid van de (potentiële) hulpverleners, maar
ook voor allerlei werkkenmerken en regionale kenmerken. Dit blijkt ook uit de opgave
van de belangrijkste reden om geen informele hulp te geven: het is niet nodig, omdat
anderen al voldoende hulp geven (60% van de gevallen; onder werkenden zelfs 65%).
Het werk of andere verplichtingen worden weinig als reden genoemd.6
Het hiervoor geciteerde onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat informele hulp in de
eerste plaats wordt verleend omdat het nodig is. Dit kan verklaren waarom er door zo
velen zo vanzelfsprekend hulp wordt gegeven en waarom het gebruik van informele
hulp – tegen de verwachting in – niet in omvang lijkt te zijn afgenomen. Dat wil niet
zeggen dat helpen altijd gemakkelijk gaat, integendeel, vaak blijkt het ondanks de
vanzelfsprekende en ook bevredigende kanten ervan een zware last. Enkele gegevens
over de negatieve effecten van hulp bieden, staan in tabel 3.22.
Tabel 3.22 Voorkomen van specifieke tijdsproblemen in de periode dat er hulp nodig was onder
18-61-jarigen, 1997-1999 (in procenten)
werkend

tijdsproblemen
regelmatig tekort aan tijd
combinatie van dagelijkse verplichtingen en
zorg was te zwaar of viel tegena
dagelijkse bezigheden minder zorgvuldig
gedaan dan gewoonlijk door het helpena
meer moeite dan anders met het regelen
van het eigen huishouden
niet toekomen aan activiteiten in vrije tijd,
hobby’s
te moe om iets te ondernemen in de vrije tijd
ziek of overspannen geraakt door te veel
verplichtingen tegelijkertijd
hoge tijdsbelasting
(n)

niet-werkend
significantie

helpt

helpt
niet

helpt

helpt
niet

50

36

42

21

42

sign.

43

–

39

–

42

n.s.

34

–

48

–

38

sign.

46

18

46

18

38

sign.

32
23

7
4

30
20

9
9

24
17

sign.
sign.

totaal

8

2

15

8

8

sign.

55

33

55

25

48

sign.

(615)

(276)

(259)

(103) (1.253)

a Alleen gevraagd aan degenen die informele hulp verlenen (n = 856 respondenten).
Sign.: significant verschil (p < 0,05); n.s. geen significant verschil.
Bron: SCP (Zorgverlof 2000)
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Uit tabel 3.22 blijkt dat het bieden van informele hulp een behoorlijke prijs heeft.
Helpers ervaren regelmatig een tekort aan tijd, ze vinden de combinatie van dagelijkse
verplichtingen vaak zwaar en de uitvoering van hun dagelijkse bezigheden schiet naar
hun gevoel nogal eens tekort.
Opvallend is dat het ‘zorgen voor’ de tijdsbesteding van mensen over het algemeen
zwaarder lijkt te belasten dan werken. Helpers voelen zich significant zwaarder belast,
of ze nu betaalde arbeid verrichten of niet.
Van de werkende helpers in het onderzoek waaruit de cijfers in tabel 3.22 afkomstig zijn, zegt ruim een derde dat ze vakantiedagen hebben moeten opnemen om te
kunnen helpen. Een ander deel is minder gaan werken of is (tijdelijk) met werken
gestopt om te kunnen helpen, of sloeg een aanbod om meer te gaan werken hierom
af. Over een periode van drie jaar gemeten, zijn ruw geschat zo’n 300.000 werkenden
die hulp bieden, gedwongen geweest een van die maatregelen te nemen (Timmermans et al. 2001). Ondanks dit soort maatregelen levert een substantiële groep helpers
flink in op de vrije tijd.
Onderlinge hulp moge dan iets vanzelfsprekends zijn, maar het valt meestal niet mee
om die hulp voor langere tijd te geven. Het probleem van de informele hulp schuilt
niet in het aanbod daarvan, maar in de draaglast die het verlenen van zulke hulp is.
Gezien de belasting van informele helpers valt eenvoudig in te zien dat voorzieningen die hen stimuleren of hun draaglast lichter maken in veel gevallen een zegen
kunnen zijn. In de volgende paragraaf wordt op zulke voorzieningen ingegaan.

3.4.1.4 Stimulering van informele hulp
Er bestaat een aantal voorzieningen dat, bedoeld of onbedoeld, bijdraagt aan de
ondersteuning van informele helpers. Daarnaast zijn er plannen om tot meer substantiële ondersteuning te komen, bijvoorbeeld in de vorm van het betaald langdurig
zorgverlof. In het volgende wordt kort op al deze faciliteiten ingegaan.

De thuiszorg
De thuiszorg is een zeker zo belangrijke hulpbron als verwanten, vrienden en buren
(zie tab. 3.19). Vaak is gesuggereerd dat informele hulp en thuiszorg uitwisselbaar
zijn. Recent onderzoek laat zien dat dit – in elk geval de laatste jaren – niet zo is
(Timmermans et al. 2001). Informele hulp en thuiszorg vullen elkaar aan en dat
houdt ook in dat de thuiszorg de informele hulp in die zin steunt dat de draaglast
zonder thuiszorg veel groter zou zijn.
Het voorgaande betekent niet dat er geen kritiek is op de mate waarin voorzieningen die zorg aan huis leveren de informele hulp ondersteunen; op enkele aspecten
daarvan wordt later kort ingegaan. Dat neemt niet weg dat een zeer groot deel van de
hulpbehoevenden alleen zelfstandig kan blijven wonen als er naast of in plaats van de
informele hulp, thuiszorg wordt geboden.
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Eerlang wordt in het assortiment van de thuiszorg een verstrekking ‘ondersteuning
mantelzorg’ opgenomen. Na toewijzing van die verstrekking kunnen extra uren hulp
worden verleend in die gevallen waarin de informele helper door haar of zijn taak
zwaar belast is (bio 1999).

Tijdelijke opvang
In de loop der jaren is een reeks van voorzieningen voor tijdelijk opvang of opvang
gedurende de dag ontstaan. De aantallen gebruikers staan in tabel 3.23.
Tabel 3.23 Zelfstandig of thuis wonende gebruikers van voorzieningen voor tijdelijke opvang of
activiteitencentra, 1998 (in absolute aantallen)
verpleeg- en verzorgingshuizen
dagverblijven/activiteitencentra gehandicaptena
activiteitencentra psychiatrische patiënten (1997)

65.000
10.000
30.000

a Schatting SCP.
Bron: GGZ-Nederland (1999); Wils en Scholten (2000)

Meer dan 100.000 personen maken jaarlijks gebruik van voorzieningen voor tijdelijke
opvang of van activiteitencentra. Afgezien van de dagverblijven voor verstandelijk
gehandicapten zijn de meeste van deze voorzieningen van vrij recente datum; het
gebruik is dan ook in korte tijd snel toegenomen. Veel van deze voorzieningen hebben
de ondersteuning van de informele hulp niet expliciet tot doel, maar in de praktijk
vervullen ze wel die functie. Ze geven de ouder of partner die 24 uur per dag met de
zorg is belast enige dagdelen per week de gelegenheid aandacht te besteden aan
zichzelf of aan andere zaken die slecht met fulltime helpen verenigbaar zijn.
Naast de in tabel 3.23 genoemde faciliteiten moeten ook de voorzieningen voor
tijdelijke opvang en de oppas voor verstandelijk gehandicapte kinderen worden
genoemd. Tezamen vormen al deze faciliteiten de zogenoemde respijtvoorzieningen;
respijt is wat ze de informele helper beogen te geven.
Ondanks het hiervoor beschreven aanbod aan respijtvoorzieningen geldt dit toch
als te krap. Bovendien verhindert de veelheid aan regelingen op dit gebied het zicht
op de mogelijkheden voor degene wie ze zijn bedoeld (Oudenampsen et al. 1995).

Ondersteuning door vrijwilligers
Binnen het vrijwilligerswerk leveren sinds jaar en dag velen kleine hand- en spandiensten die nauw aansluiten op de informele hulp. De inzet van de vrijwilliger lijkt
hierin op de burenhulp en heeft dan ook dezelfde functie: het verhogen van de
kwaliteit van leven door praktische dienstverlening. De rol van de vrijwilliger bij het
verlenen van instrumentele steun is zeer gering (scp, avo’99; niet gepubliceerd). De
organisaties van vrijwilligers waken ervoor dat ze geen taken op zich nemen die formeel voor rekening van collectief gefinancierde voorzieningen komen. De belangrijkste
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bijdrage van vrijwilligers ligt op het vlak van het sociaal contact en de eventueel daarbij
gegeven emotionele ondersteuning. Dat is belangrijk werk, zeker voor personen met
een klein of slecht functionerend netwerk. Het ontbreken van sociaal contact en
emotionele ondersteuning blijkt namelijk een negatief effect te hebben op het welbevinden en de gezondheid (De Klerk et al. 2001).
Van recentere datum zijn voorzieningen voor begeleiding en ondersteuning, waarbij het
werk overigens vaak door vrijwilligers wordt gedaan. Dergelijke voorzieningen zijn veelal voortgekomen uit de organisaties van gebruikers of uit het welzijnswerk. Voorbeelden
zijn de projecten voor ondersteuning van verzorgers van dementerenden (VernooyDassen 1993) en die van familie van psychotische patiënten (Schene en Van Wijngaarden
1994). Ook worden in steeds meer regio’s zogenoemde Steunpunten mantelzorg opgezet, die ten minste voorzien in informatie en advies over rechten en plichten van informele helpers en over ondersteunende voorzieningen (Tjadens en Duijnstee 1999).
Ondanks de veelbelovende ontwikkelingen geldt de bestaande ondersteuning als
versnipperd en op regionaal niveau onvoldoende onderling afgestemd; ook is lang
niet in iedere regio iedere gewenste vorm van ondersteuning beschikbaar
(Oudenampsen et al. 1996; Tjadens en Duijnstee 1999).

Netwerkontwikkeling
Personen met een klein sociaal netwerk of weinig sociaal contact blijken relatief
kwetsbaar. Zij worden eerder getroffen door gezondheidsproblemen, maar hebben
ook minder hulpbronnen tot hun beschikking om die problemen op te vangen (De
Klerk et al. 20017). Mannen lijken wat dit betreft extra kwetsbaar, omdat ze doorgaans
een kleiner netwerk hebben, dat ze bovendien veelal via hun vrouwelijke partner verwerven (Thomése 1998).
Uit de zorg voor chronisch psychiatrische patiënten is bekend dat deze met succes
aan een nieuw dan wel breder netwerk kunnen worden geholpen; in paragraaf 3.4.2
wordt daar meer over verteld. Ook is er inmiddels en aantal projecten dat op adequate
wijze voorziet in het gewenste sociale contact van eenzame ouderen (Koster en van
der Vleuten 1993). Herstel van sociale netwerken en uitbreiding van de sociale contacten zouden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid en het
welbevinden van personen met chronische gezondheidsproblemen.
Aandacht daarvoor is temeer nodig door de zogenoemde extramuralisering die thans
binnen de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor verstandelijk gehandicapten en die
voor ouderen plaatsvindt. Steeds meer personen die in het verleden in tehuizen
waren of zouden zijn opgenomen, wonen (vaak groepsgewijs) in gewone woningen
in een gewone woonwijk en worden bij dat zelfstandig functioneren begeleid.
Doordat deze begeleiding, anders dan in het tehuis, niet 24 uur per dag beschikbaar
is, zijn de betreffende personen voor bijvoorbeeld sociale activiteiten veel meer op
zichzelf en op een informeel netwerk aangewezen. In de praktijk blijken zich juist op
dit punt nogal eens tekorten voor te doen (Van Daal et al. 1998; Beenackers en
Henkelman 1999).
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Persoonsgebonden budget (pgb)
Sommige gebruikers van awbz-gefinancierde hulp krijgen geen hulp in natura,
maar een bedrag waarmee ze de hulp tot op zekere hoogte zelf kunnen inkopen, het
persoonsgebonden budget (pgb). Het grote voordeel van een pgb is volgens alle
typen gebruikers de autonomie die zij hiermee verkrijgen (Miltenburg en Ramakers
1996; Woldringh et al. 1998; Woldringh en Ramakers 1998: 98; Kerseboom en Geelen
1999).
Overigens blijkt dat budgethouders ook andere voorzieningen kiezen en de hulp
anders organiseren. Dat betreft in de eerste plaats de faciliteiten die de reguliere
voorzieningen kennelijk onvoldoende aanbieden, zoals begeleiding (Kerseboom en
Geelen 1999; Woldringh et al. 1998).
Daarnaast besteedt zo’n 10%-15% van alle pgb-gebruikers het budget ook aan
zaken buiten de strikte zorg, al betreft het wel zaken die met de hulp of ten minste de
hulpbehoefte te maken hebben, zoals vervoer, medicijnen, betaling van mantelzorg,
maaltijdvoorziening, tuinonderhoud of klussen.
Dankzij de zorg op maat die met behulp van een persoonsgebonden budget mogelijk is, hoeven informele helpers veel minder voor allerlei problemen op te draven of
– als dat de keuze is van hulpvrager en informele helper – kan die helper daarvoor uit
het budget financieel schadeloos worden gesteld.

Betaald langdurig zorgverlof
Momenteel wordt discussie gevoerd over de vraag of invoering van het betaalde langdurige zorgverlof gewenst is. Het gaat hier om verlof dat bedoeld is voor werkenden
die langer dan 14 dagen hulp wensen te geven aan iemand uit het sociale netwerk die
veel hulp nodig heeft. In het scp-rapport Vrij om te helpen (Timmermans et al. 2001) is
verslag gedaan van een verkenning naar de belangstelling voor zulk verlof. Blijkens
deze verkenning zouden zo’n 950.000 werkenden in 1,4 miljoen gevallen per jaar verlof willen opnemen.8 De groep belangstellenden bestaat voor 80% uit personen die al
helpen. Zij willen het zorgverlof in de eerste plaats gebruiken om een deel van de
vrije tijd die door het helpen wordt opgeslokt terug te krijgen en wat meer rust in hun
leven te brengen. Degenen die nog geen hulp boden, maar dat met behulp van zorgverlof wel willen gaan doen, gebruiken dat verlof vooral om taken over te nemen van
de huidige – vaak overbelaste – verleners van informele hulp.
Helpen, zo blijkt uit het scp-onderzoek, vormt een zware fysieke en emotionele
belasting. Een deel van de helpers betaalt naast de prijs van de vrije tijd en de volle
agenda, er een van dreigende overbelasting en ziekteverzuim. Betaald langdurig
zorgverlof kan juist in het tegengaan van deze negatieve effecten betekenis hebben.
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3.4.2 Sociale netwerken van (ex-)psychiatrische patiënten
3.4.2.1 Rol van het sociale netwerk in de zorgverlening
Een aantal van de in het voorgaande gesignaleerde ontwikkelingen keert terug in het
beleid met betrekking tot psychiatrische patiënten. In het beleid rond de chronisch
psychiatrische patiënt wordt, zoals rond andere groepen langdurig zorgafhankelijken,
in toenemende mate de nadruk gelegd op het zo veel mogelijk terugdringen van
intramurale zorgverlening. Het accent komt meer en meer te liggen op behoud van
de zelfstandige leefsituatie van de patiënt. De eventueel benodigde zorg en ondersteuning dient ambulant en waar het kan bij de patiënt thuis gegeven kunnen worden. De extramuralisering van de zorgverlening dient eraan bij te dragen dat de psychiatrische patiënt deel blijft nemen aan de samenleving en, ondanks zijn of haar
problemen, een zo normaal mogelijk leven kan leiden (TK 1998/1999).
Deze ontwikkelingen brengen met zich mee dat de directe omgeving van de patiënt
(familieleden, vrienden, buren) in toenemende mate betrokken zal worden bij de
meer praktische kant van de zorg- en dienstverlening. Waar in het verleden immers
het personeel van de intramurale voorzieningen verantwoordelijk waren voor de
dagelijkse ondersteuning, zal dit – voorzover de patiënt het niet altijd alleen aankan –
nu een taak worden voor de leden van het sociale netwerk.
Net zoals dat in de andere caresectoren het geval is, kan het extramuraliseringsbeleid in de geestelijke gezondheidszorg dan ook alleen worden gerealiseerd als het
sociale netwerk bereid en in staat is de ondersteunende taken op zich te nemen. Uit
divers onderzoek blijkt dat de inzet van het netwerk bij de zorg voor ouderen, gehandicapten en mensen met een somatische chronisch ziekte aanzienlijk is (Duijnstee et
al. 1994; nccz 1996). Aan de ander kant is ook naar voren gekomen dat de langdurige
zorgverlening de draagkracht van de zorggevers vaak maximaal belast. Deze belasting is het zwaarst voor degenen die de zorg niet met anderen kunnen delen (Janssen
en Woldringh 1993; De Boer et al. 1994).

3.4.2.2 Omvang en samenstelling van de sociale netwerken van psychiatrische
patiënten
Informele zorgverlening lijkt dus het langst te kunnen worden volgehouden als de
hulpvrager deel uitmaakt van een uitgebreid netwerk, waarbinnen de leden bij elkaar
terecht kunnen voor opvang, ondersteuning en wellicht ook aflossing.
Uit divers onderzoek blijkt echter dat mensen die te kampen hebben met langdurige
psychische problemen, zelden deel uitmaken van dergelijke brede sociale netwerken.
Om te beginnen heeft het merendeel van de chronisch psychiatrische patiënten geen
vaste partner (meer). Zo komt uit een onderzoek onder chronisch psychiatrische
patiënten naar voren dat slechts 22% van hen een intieme relatie onderhoudt. 71%
van hen is formeel ongehuwd en nog eens 24% is gescheiden of verweduwd
(Nieuwenhuizen 1998).9 De uitkomsten van uit enkele regionale prevalentiestudies
wijzen op een hoger percentage gehuwden, maar ook dat is nog altijd de helft kleiner
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dan dat in de bevolking in zijn geheel (Kroon et al. 1998).10 Ook van de bezoekers van
een veertiental DAC’s (dagactiviteitencentra) blijkt 68% geen vaste partner te hebben;
bijna 60% is ongehuwd, 23% is gescheiden (Van Hoof et al. 1999).11 Een vergelijkbaar beeld wordt vertoond door de gebruikers van psychiatrische thuiszorg: ook van
hen is ruim de helft (54%) ongehuwd en bijna een kwart (23%) gescheiden (Van
Hoof et al. 1998)12 (tab. 3.24).
Tabel 3.24 Burgerlijke staat van chronisch psychiatrisch patiënten, zoals gevonden in onderzoek
(in procenten)

quality of lifea
gehuwd
gescheiden
ongehuwd
verweduwd

6
19
71
5

regionale
studiesb
ca. 30
–*
–*
–*

bezoekers
DAC’sc
–*
23
59
–*

cliënten
psychiatrische
thuiszorg d
–*
23
54
–*

* : geen exacte percentages gegeven.
Bron: a: Nieuwenhuizen (1998)
b: Kroon et al. (1998)
c: Van Hoof et al. (1999)
d: Van Hoof et al. (1998)

40% van de deelnemers aan het onderzoek naar de levenskwaliteit van chronisch
psychiatrisch patiënten woont alleen; 10% van hen vormt samen met partner en/of
kinderen een huishouden. Van de chronische patiënten die betrokken zijn in de
regionale studies, blijkt zo’n 23% tot 40% alleen te wonen; 28% tot 44% woont in het
eigen gezin (Kroon et al. 1998). In de groep die min of meer regelmatig een dac
bezoekt, is het aandeel alleenwonenden groter: 51%. 10% woont in het eigen gezin
en 12% in een geestelijke-gezondheidszorginstelling, in de meeste gevallen een
ribw (Van Hoof et al. 1999). De woonsituatie van de gebruikers van psychiatrische
thuiszorg komt sterk overeen met die van de bezoekers van de DAC’s : ook hier
woont ruim de helft (53%) alleen en heeft 13% een gezin. Daarnaast woont 14% van
de cliënten samen met een partner (Van Hoof et al. 1998).
Psychiatrisch patiënten hebben niet alleen minder vaak een vaste partner, zij hebben
naar verhouding ook minder vrienden of kennissen. Ook doen zij minder vaak informele
contacten op via werk of scholing. Uit onderzoek naar het sociale netwerk van ambulante,
chronische psychiatrische patiënten blijkt dan ook dat de omvang en samenstelling van
dit netwerk significant afwijkt van dat van qua geslacht en leeftijd vergelijkbare referentiepersonen (Baars 1994). Dat het verschil in gemiddelde omvang van de netwerken niet
groter is dan vier personen wordt veroorzaakt door het grotere aantal hulpverleners,
waarmee de leden van de onderzoeksgroep geregeld contact hebben (tab. 3.25).
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Tabel 3.25 Omvang en samenstelling van het sociale netwerk van ambulante, chronisch
psychiatrische patiënten in vergelijking met referentiepersonen (gemiddeld aantal
leden per soort relatie)
onderzoekspopulatie (n = 47)

referentiegroep (n = 47)

familie (incl. eigen partner/gezin)
vrienden/kennissen
werk/scholing
hulpverlening

12,3
9
1,6
3,1

12,5
13,3
2,4
1,8

totaal
totaal excl. hulpverlening

26,0
22,9

30,0
28,2

Bron: Baars (1994)

Ook uit door het Sociaal en Cultureel Planbureau uitgevoerd onderzoek onder familieleden en vrienden van mensen met psychiatrische problemen blijkt dat de meeste
psychiatrische patiënten slechts weinig informele contacten onderhouden (Kwekkeboom 2000a). Zo zou van de betrokken patiënten 2% helemaal geen contact hebben
gehad en 32% niet meer dan vijf personen hebben gesproken of gezien (tab. 3.26)13.
Tabel 3.26 Aantal personen waarmee patiënt informeel contact had in 4 weken voorafgaand aan
onderzoek (in procenten)
helemaal geen
1-2 personen
3-5 personen
6-10 personen
11-20 personen
> 20 personen

2
14
28
31
8
17

Bron: SCP (FFP’99)

Van de respondenten geeft bijna 70% aan dat hij- of zijzelf degenen is met wie de
patiënt het meeste contact heeft. Uit een overzicht van de contactfrequentie met de
diverse mogelijke leden van het sociale netwerk blijkt bovendien dat behalve de
respondent ook diens partner (indien aanwezig) en de partner van de patiënt zelf
(indien aanwezig) de belangrijkste bronnen van sociaal contact zijn. Opvallend is
verder de relatief lage contactfrequentie met de kinderen van de patiënt en met diens
eigen vrienden en buren (tab. 3.27).
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Tabel 3.27 Contacten met diverse leden van het sociaal netwerk, allen voorzover aanwezig
(in procenten)
nooit
met partner respondent
met partner patiënt zelf
met (schoon)kinderen respondent
met (schoon)kinderen patiënt zelf
met familieleden respondent
met familieleden patiënt zelf
vrienden/buren respondent
vrienden/buren patiënt zelf

9
9
9
22
23
18
45
21

soms regelmatig vaak
24
10
37
23
50
51
39
39

29
21
35
30
20
21
12
29

14
11
9
11
5
6
3
7

zeer vaak
25
50
10
17
2
4
1
4

Bron: SCP (FPP’99)

Het ontbreken van dergelijke informele sociale contacten wordt door de psychiatrische
patiënten zelf als een gemis beschouwd. Het hebben en kunnen onderhouden van
een sociaal netwerk is voor hen van groot belang voor de kwaliteit van het leven
(Beenackers en Henkelman 1999). Vooral chronisch psychiatrisch patiënten die
alleen wonen, vinden dat hun netwerk te beperkt is, vooral ook omdat hun contacten
zich beperken tot familieleden en lotgenoten. Het ontbreken van een breed sociaal
netwerk alsmede de ontevredenheid over het eigen sociale gedrag, blijken sterk
samen te hangen met gevoelens van depressie, angst en onveiligheid.

3.4.2.3 Beeldvorming rond en acceptatie van (ex-)psychiatrische patiënten
De mogelijkheden voor psychiatrische patiënten om hun netwerk uit te breiden,
lijken eveneens beperkt te zijn. Niet alleen de patiënten zelf vinden dat zij de daartoe
benodigde sociale vaardigheden ontberen. Uit onderzoek onder de bevolking blijkt
ook dat het beeld van ‘de psychiatrische patiënt’ sterk wordt bepaald door vooronderstellingen over hun sociale gedrag. Van de deelnemers aan een in 1997 gehouden
schriftelijke enquête over de beeldvorming rond psychiatrische patiënten was driekwart van mening dat een van de consequenties van een psychiatrische ziekte ‘agressiviteit’ is. Bijna een kwart meende dat psychiatrische patiënten overlast veroorzaakten
en een derde vond dat zij zichzelf verwaarloosden (Modde et al. 1998).
De uitkomsten van een in drie jaar later gehouden telefonische enquête wijzen op
een wat positiever beeld. Toch noemde 39% van de deelnemers ‘teruggetrokkenheid’
als oorzaak voor problemen in de omgang met psychiatrische patiënten. 16% meende
dat psychiatrische patiënten lastig aanspreekbaar waren en 15% schreef hun agressief
gedrag toe. 13% noemde hen onvoorspelbaar (ggz 2000). 14% van de deelnemers
meende een psychiatrisch patiënt altijd aan het uiterlijk te kunnen herkennen, 38%
dacht dat soms het geval zou zijn. Met name de oogopslag, verbaal gedrag en de
motoriek van mensen worden gezien als een indicator voor een psychische stoornis
(tab. 3.28).
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Tabel 3.28 Herkenbaarheid psychiatrische patiënten aan uiterlijke kenmerken (in procenten)
is psychiatrisch patiënt aan uiterlijk herkenbaar?
ja
soms
nee/weet niet

14
38
48

waaraan is psychiatrisch patiënt herkenbaar?
oogopslag
verbaal bedrag
motoriek
verwarde indruk
persoonlijke hygiëne
introvert gedrag

40
36
36
27
15
5

(n)

(750)

Bron: GGZ (2000)

Deze beeldvorming draagt ertoe bij dat men nog wel in meerderheid (80%-90% van
de ondervraagden) bereid is (ex-)psychiatrische patiënten te accepteren als buur,
collega of werknemer in de supermarkt (Van ‘t Klooster 1997; Modde et al. 1998; ggz
2000), maar dat daarmee de grenzen van de tolerantie wel bereikt zijn. De drempels
om iemand met een verleden in de geestelijke gezondheidszorg in het eigen privéleven toe te laten, blijken heel wat hoger te zijn. Bovendien worden ze hoger naarmate
de afstand tot dit eigen privé-leven kleiner wordt. Zo is meer dan de helft van de
ondervraagden nog wel bereid een (ex-)psychiatrisch patiënt te accepteren als onderwijzer van de kinderen. De bereidheid neemt echter snel af als het gaat om acceptatie
als schoonzoon, vertrouwenspersoon of babysitter (Kwekkeboom 2000b). Uit een
vergelijking van de uitkomsten uit 1997 met die uit 1987 blijkt bovendien dat de
acceptatie van (ex-)psychiatrische patiënten in het privé-leven in de tussenliggende
tien jaar is afgenomen (tab. 3.29)14.
Tabel 3.29 Acceptatie van (ex-)psychiatrische patiënten in aspecten van het privé-leven,
1976, 1987 en 1997 (in procenten)
1976 (n = 1.018)
zou deze als onderwijzer
van kind accepterena
zou deze als schoonzoon
accepteren
zou er eigen problemen of
zorgen mee bepreken
zou deze als babysitter
accepterena

ja

weet niet nee

1987 (n = 1.981)
ja

ja

weet niet nee

51

19

29

66

12

22

56

16

28

30

34

37

47

28

25

47

26

28

35

13

51

50

9

41

49

10

42

33

19

47

46

17

36

31

19

51

a De verschillen tussen 1987 en 1997 zijn significant (chi 2 , p < 0,05).
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1997 (n = 2.232)

weet niet nee

Sociale cohesie binnen een aantal maatschappelijke sectoren

Ook onderzoek naar de bereidheid om mensen met psychische problemen te helpen,
wijst op drempels om psychiatrische patiënten in het eigen sociale netwerk op te
nemen. Weliswaar zegt slechts 5% van de respondenten in het geheel geen hulp te
willen geven aan mensen met psychische problemen, 60% beperkt de hulpbereidheid
tot de eigen familie (Kwekkeboom 2000c). Overigens blijkt het voor deze hulpbereidheid wel verschil te maken of men in de eigen familie al eerder in aanraking is gekomen
met psychische problematiek. Sowieso is de bereidheid tot hulpverlening in het algemeen groter onder mensen die in de eigen familie iemand kennen die met psychische
problemen te kampen. Deze ervaring lijkt er echter ook nog toe bij te dragen dat de
betrokkenen minder geneigd zijn hun hulp te beperken tot de leden van het eigen
netwerk (tab. 3.30).
Tabel 3.30 Bereidheid tot het geven van hulp bij psychische problemen, naar mate van bekendheid
hiermee in eigen kring (in procenten)

nee, zou geen hulp geven
zou alleen eigen familielid hulp geven
zou iedereen met psychische problemen hulp geven
n

gehele bevolking
5
60
35
1.502

kent in familie
kent niemand
iemand met
met psychische
psychische problemen problemen
2
7
56
64
42
30
394

764

Bron: SCP (CV’99)

Bij de interpretatie van de informatie in de tabel 3.30 moet overigens wel bedacht
worden dat het hier gaat om hulpbereid in de hypothetische situatie dat iemand met
psychische problemen om hulp zou vragen. Daarbij was geen informatie gegeven
over de ernst van de problematiek, alleen dat hiervoor de hulp van professionele
geestelijke gezondheidszorg was ingeroepen. Gezien de vrij lage prevalentie van
ernstige stoornissen als schizofrenie of manisch-depressiviteit (de Jong et al. 1999)
én de vrij summiere kennis onder de bevolking van deze stoornissen (Modde et al.
1998; ggz 2000), is het zeer goed mogelijk dat men bij de beantwoording is uitgegaan
van een te optimistische inschatting van de belasting die deze hulpverlening met zich
mee kan brengen.

3.4.2.4 Hulp vanuit het sociale netwerk: omvang en gevolgen
Aanwijzingen voor deze belasting, zowel in materiële als in immateriële zin, kunnen
gevonden worden in het al eerdergenoemde scp-onderzoek onder familieleden en
vrienden van psychiatrische patiënten. De deelnemers aan dit onderzoek waren voor
het merendeel een van de ouders (64%) – meestal de moeder – of de partner (14%).
Bij 43% van de bij dit onderzoek betrokken patiënten was de diagnose ‘schizofrenie’ vastgesteld, 18% leed aan een borderlinestoornis en 16% had te kampen met een
stemmingsstoornis (depressie of bipolaire stoornis). Bij 60% van de patiënten was
sprake van enige vorm van comorbiditeit, vooral (29%) lichamelijke klachten of
handicaps. Bij 6% gingen de psychische stoornissen gepaard met een verstandelijke
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handicap, terwijl alcohol- en drugsverslaving bij elk 8% van de patiënten voorkwamen.
Een dubbele verslaving kwam relatief vaak voor: 17% van alle psychiatrische patiënten
met een verslavingsprobleem waren zowel drugs- als alcoholverslaafd.
Bij driekwart van de patiënten is het al meer dan vijf jaar geleden dat duidelijk
werd dat zij te kampen hadden met (ernstige) psychische problematiek, bij ruim 40%
zelfs al langer dan tien jaar geleden. Voor slechts 3% geldt dat de problemen van
recente aard zijn, dat wil zeggen minder dan een jaar geleden begonnen zijn15. Bij de
helft van de patiënten is tussen het moment waarop de problemen begonnen en dat
waarop de vragenlijst is ingevuld minstens een keer sprake geweest van een gedwongen opname. In de meeste gevallen (50% van degenen die ooit gedwongen zijn opgenomen) is het bij een keer gebleven, ongeveer een kwart heeft twee keer een gedwongen opname meegemaakt en bij de overigen was drie keer of vaker dwang bij een
opname noodzakelijk.

Materiële belasting – inzet van tijd en geld
Het onderzoek heeft dus betrekking gehad op de zorgverlening aan een groep mensen met ernstige en langdurige stoornissen. Deze zorgverlening blijkt van de leden
van het sociale netwerk het nodige te vragen, ten eerste aan tijd. Hoewel een groot
deel (24%) van de psychiatrische patiënten niet of nauwelijks hulp nodig heeft en de
verzorgers nog geen uur per week ‘kost’, is er ook een bijna even groot deel die 9 uur
hulp of meer vraagt. De hoeveelheid uren hulp die nodig zijn, blijken (uiteraard) samen
te vallen met de huisvestingssituatie van de patiënten. Want hoewel de bewoners van
semi- en intramurale geestelijke-gezondheidszorgvoorzieningen wel enige uren
informele hulp ontvingen, was hun hulpvraag heel wat kleiner dan die van patiënten
die niet waren opgenomen. Vooral het aantal uren dat besteed wordt aan patiënten
die bij de respondent in huis wonen, is aanzienlijk (tab. 3.31).
Tabel 3.31 Aantal uren bestede hulp per week, in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek,
naar woonsituatie psychiatrisch patiënt (in procenten)a
zelfstandig
minder dan 1 uur per week
1-4 uur per week
5-8 uur per week
9 -16 uur per week
> 17 uur per week
(n)

28
41
17
7
7

bij
respondent
15
34
15
14
22

RIBW

intramurale
voorziening

36
48
13
–**
–

a De verschillen zijn significant, p < 0,05.
** Celvulling < 5.
Bron: SCP (FPP’99)
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21
52
11
11
–**

totaal
24
40
16
10
11
(511)

Gezien het tijdsbeslag dat de praktische hulp aan een psychisch ziek familielid of
vriend op iemand kan leggen, is het niet verwonderlijk dat meer dan de helft van de
respondenten opgaf zich hierdoor deels tot ernstig gehinderd te voelen in de verrichting in de dagelijkse bezigheden. Het gevoel gehinderd te worden, was uiteraard het
hevigst onder degenen die minimaal 17 uur per week kwijt waren aan de hulpverlening. Maar ook onder degenen die maximaal 4 uur per week hulp hadden moeten
geven, ervoer ruim 40% dit als een belemmering voor de eigen activiteiten. Daarbij
maakte het geen verschil of deze dagelijkse werkzaamheden een betaalde baan of de
(eigen) huishoudvoering betroffen (tab. 3.32).
Tabel 3.32 Gevolgen praktische hulpverlening voor verrichten dagelijkse bezigheden door
respondent, naar aantal uren hulp per week (in procenten)a

dagelijkse bezigheden niet gehinderd
dagelijkse bezigheden deels gehinderd
dagelijkse bezigheden ernstig gehinderd
(n)

max.
4 uur
55
38
7

4-8
uur
41
50
9

9-16
uur
26
60
14

min.
17 uur totaal
23
47
43
42
35
11
(381)b

a De verschillen zijn significant, p = 0,00.
b Betreft alleen degenen die in de 4 weken voorafgaand aan het onderzoek ongeveer evenveel uren hulp hadden
verleend als normaal.
Bron: SCP (FPP’99)

De zorg voor een psychisch zieke relatie kost niet alleen tijd, maar ook geld, zo blijkt
uit het onderzoek. Slechts ongeveer een derde van de respondenten had in de vier
weken voorafgaand aan het onderzoek totaal geen extra kosten hoeven maken. Van
de overigen had ruim een derde kosten moeten maken in verband met reiskosten om
de betrokkene te kunnen bezoeken en uitgaven voor onder meer het levensonderhoud.
Voor een vijfde van de respondenten had het bestedingsgedrag van de psychiatrisch
patiënt ertoe geleid dat zij extra kosten hadden gehad. Minder dan een op de tien
respondenten had (ook) extra geld uit moeten geven omdat de patiënt schade had
aangericht
Voor iets meer dan een kwart (27%) van de respondenten die extra kosten hadden
gehad, waren deze beperkt gebleven tot maximaal 100 gulden, voor ongeveer een op
de vijf waren zij opgelopen tot meer dan 500 gulden. Hoe hoog de extra kosten in die
periode waren geweest, hing (opnieuw) sterk samen met de woonsituatie van de
patiënt. Met name in die gevallen waar de patiënt zelfstandig of bij de respondent
dan wel andere vrienden of familie in huis woonde, waren de kosten voor de respondent significant hoger. Opvallend is verder dat voor de bewoners van een ribw de
extra uitgaven (veel) lager waren dan voor de inwoners van intramurale geestelijkegezondheidszorgvoorzieningen (tab. 3.33).
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Tabel 3.33 Totaal extra kosten in vier weken voorafgaand aan onderzoek, naar huisvestingsituatie
patiënt in die periode (in procenten)a
zelfst.
< 100 gulden
100-200 gulden
200-500 gulden
500-1.000 gulden
> 1.000 gulden

24
29
28
11
8

bij
resp.
23
18
35
13
11

bij
intravrienden RIBW muraal anders totaal
27
20
27
27
–

42
30
22
–**
–**

23
29
35
10
–**

50
–**
–**
–**
–**

27
26
30
11
7

a De verschillen zijn significant, p < 0,05.
** Celvulling < 5.
Bron: SCP (FFP’99)

De extra kosten voor de psychiatrische patiënt leverden voor driekwart van de respondenten geen financiële problemen op, voor het overige kwart minstens af en toe.

Immateriële belasting – behoefte aan emotionele steun
De zorg voor een psychiatrisch patiënt kost de leden van het sociale netwerk niet alleen
tijd en geld. Diverse onderzoeken onder familieleden en vrienden van psychiatrische
patiënten maken gewag van een emotionele belasting, die in veel opzichten te vergelijken is met de belasting door de zorg voor een dementerende oudere (zie voor een
overzicht Kwekkeboom 2000a). Ook in het scp-onderzoek is gevraagd naar de ervaren
emotionele belasting, onder meer door te vragen naar de mate waarin de respondenten
zich zorgen maken om hun psychisch zieke familielid en naar het voorkomen van
relationele spanningen. Tevens is gevraagd naar de behoefte aan emotionele steun en
naar de mogelijkheden om deze steun ook inderdaad te verkrijgen. Uit de antwoorden
blijkt dat slechts 3% van de respondenten zich nooit zorgen maakt. 85% van hen
ervaart in meer of mindere mate negatieve gevolgen van de psychische problematiek
voor hun onderlinge relatie. Daar staat tegenover dat alle respondenten daarnaast
ook positieve gevolgen ondervinden.
Een en ander brengt voor 94% met zich mee dat zij behoefte aan emotionele steun
hadden, de helft daarvan had deze behoefte regelmatig. Het merendeel slaagde er
weliswaar in deze steun ook te mobiliseren, maar voor ruim 10% bleek dit niet mogelijk en bijna driekwart moest rapporteren dat die slechts ‘redelijk’ lukte.
Als gekeken wordt naar de emotionele belasting voor de ouders respectievelijk
de partners van de psychiatrische patiënt – immers de grootste groepen onder de
respondenten –, dan blijkt dat het vooral de ouders (lees: moeders) zijn die zich het
meeste zorgen maken. Partners signaleren het vaakst negatieve gevolgen voor de
onderlinge relatie en, naar verhouding, het minst positieve ervaringen. Zij zijn ook
minder vaak in staat om de benodigde emotionele steun te verkrijgen. De moeders
daarentegen verkrijgen deze steun vaker dan gemiddeld (tab. 3.34).
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Tabel 3.34 Aspecten van immateriële belasting door psychische stoornissen familielid, naar aard
van de relatie (in procenten)a
totaal

ouder

3
24
36
24
13

2
19
37
28
15

–**
25
34
29
9

voorkomen negatieve relationele gevolgen
nooit
soms
regelmatig
vaak
(bijna) altijd

15
44
28
10
4

16
45
30
8
2

9
33
31
20
7

ervaren positieve relationele gevolgen
min of meer
(zeer) goed

60
39

53
47

64
35

mogelijkheden tot verkrijgen emotionele steun
(helemaal) geen
redelijk
(heel) veel

11
73
16

9
71
21

12
73
15

mate van zich zorgen maken
nooit
soms
regelmatig
vaak
(bijna) altijd

partner

a Verschillen zijn significant, p < 0,05.
** Celvulling < 5.
Bron: SCP (FPP’99)

3.4.2.5 Arrangementen om het sociale netwerk uit te breiden
De zorg voor een psychiatrisch patiënt blijkt dus al met al een behoorlijke belasting
te zijn voor minstens één lid van zijn sociale netwerk. Een belasting waarvoor maar in
beperkte mate ondersteuning gevonden kan worden. Het netwerk zelf is, zoals hiervoor al aangegeven, in veel gevallen zo klein dat aflossing of overdracht van deze zorg
niet mogelijk is. Spontane uitbreiding van dit netwerk lijkt voor (ex-)psychiatrische
patiënten, zoals hiervoor eveneens is uiteengezet, niet eenvoudig te realiseren.
Gezien de negatieve gevolgen van het hierdoor dreigende sociale isolement wordt
daarom steeds vaker gezocht naar mogelijkheden om het sociale netwerk van psychiatrische patiënten uit te breiden, bijvoorbeeld door het inschakelen van vrijwilligers.

Maatjesprojecten of vriendendiensten
Vrijwilligersprojecten, gericht op de sociale ondersteuning van zelfstandig wonende
mensen met psychiatrische problemen, worden meestal aangeduid met de term
maatjesprojecten of vriendendiensten. De geboden ondersteuning bestaat vooral uit
het gezamenlijk ondernemen van voornamelijk recreatieve activiteiten: kopje koffie
drinken, bioscoop bezoeken, fietstocht maken, enzovoort.

Sociale cohesie binnen een aantal maatschappelijke sectoren

131

Het initiatief voor het eerste maatjesproject in de geestelijke gezondheidszorg werd
genomen in Amsterdam Oud-West. De in deze geestelijke-gezondheidszorgregio
ingezette vernieuwingen (kleinschalige woonvormen, arbeidsprojecten, DAC’s)
bleken als keerzijde te hebben dat de deelnemers/bewoners in een sociaal isolement
terecht dreigden te komen (Van Erp en Geelen 1997). Om een oplossing voor dit
probleem te vinden, is er met het IEP-project gestart – Integratie (ex-)psychiatrische
patiënten –, dat zich onder meer richt op het vergroten van de toegankelijkheid van
de maatschappelijke instellingen. Uit een behoeftepeiling onder de deelnemers was
gebleken dat deze graag een vriend of vriendin zouden willen hebben om gezamenlijk ‘leuke dingen’ te gaan doen. Daarom is in 1994 overgegaan tot de oprichting van
een ‘vriendendienst’, waarbij een vrijwilliger en een (ex-)psychiatrische patiënt aan
elkaar werden gekoppeld op basis van gedeelde hobby’s en interesses. Het idee sloeg
aan en was zo’n succes dat er na twee jaar na de start al 75 vrijwilligers in meedraaiden.
Het initiatief voor een maatjes- of vriendenproject in de geestelijke gezondheidszorg heeft snel brede navolging gekregen. Drie jaar na de start in Amsterdam waren
er over heel Nederland verspreid al 15 projecten van start gegaan en waren er evenveel
in voorbereiding (Van Erp en Geelen 1997). Nog weer een jaar later was het aantal
projecten al gegroeid tot 36. De snelle groei van het aantal vriendendiensten was aanleiding voor de oprichting van een landelijk netwerk, waarbinnen ervaringen kunnen
worden uitgewisseld en deskundigheid kan worden overgedragen (Glissenaar en
Reijn 1999). Uit de ledenlijst van dit netwerk kan worden afgeleid dat de initiatieven
voor vriendendienst niet altijd uit hoeven te gaan van een geestelijke-gezondheidszorginstelling. Ook cliëntorganisaties, instellingen voor thuiszorg, welzijnswerk of
verpleeghuiszorg lijken hierbij het voortouw te kunnen hebben.
Dit beeld wordt bevestigd in een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg16. Van de
tachtig respondenten die opgaven als aanbieder of financier betrokken te zijn bij
projecten op het terrein van de ambulante zorgverlening aan psychiatrische patiënten,
noemde bijna de helft maatjesprojecten of vriendendiensten als voorbeeld voor dergelijke projecten. Dit alleen al geeft aan hoezeer deze voorzieningen inmiddels zijn ingeburgerd, en niet alleen onder de geestelijke-gezondheidszorginstellingen. Onder de
aanbieders en financiers bevonden zich, zij het in de minderheid, ook lokale overheden, instellingen voor maatschappelijk werk, instellingen voor thuiszorg en GGD’s.
Uit evaluatieonderzoek van twee maatjesprojecten in Amsterdam blijkt dat vrijwel alle
‘aanvragers’ tevreden zijn over het wekelijkse bezoek door de aan hen gekoppelde
vrijwilliger. Voor de helft van hen is door dit regelmatige informele contact ook de
kwaliteit van leven verbeterd, in die zin dat zij actiever zijn geworden en beter in staat
zichzelf te redden. Een kwart van de aanvragers is dankzij het ‘maatje’ in staat meer
activiteiten buitenshuis te ondernemen en meer andere mensen te ontmoeten. Het
sociale isolement lijkt voor deze mensen dus (enigszins) verminderd te zijn.
Overigens zijn de betrokkenen zelf minder positief over deze vorderingen dan hun
‘maatje’ en de contactpersoon van de organisatie (Kruiswijk et al. 1997).
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Een belangrijk knelpunt in de organisatie van de betrokken vriendendiensten blijkt
het werven en vasthouden van voldoende vrijwilligers te zijn. De belangstelling voor
de projecten van de kant van potentiële vrijwilligers lijkt niet opvallend laag. Gezien
de kwetsbaarheid van de ‘aanvragers’ en het belang van een goede ondersteuning
worden de belangstellenden echter wel streng geselecteerd, zo streng dat circa 40%
van de geïnteresseerden moeten afvallen. Het verloop onder de geselecteerden blijkt
bovendien hoog. Een deel stopt met de vrijwilligerswerk omdat men een (andere) baan
vindt, verhuist, ziek wordt, enzovoort. Een ander deel haakt af omdat de vriendendienst niet aan de verwachtingen voldeed: het contact was niet wat men zich ervan had
voorgesteld, het maatjeschap kostte meer tijd dan verwacht, men raakt meer betrokken bij de problemen van het maatje dan men gewenst vond, enzovoort.
Het gevolg van het vrijwilligerstekort is wel dat de inmiddels wachtlijsten met
aanvragers zijn ontstaan.

Betaalde diensten via het persoonsgebonden budget
De diensten die de vrijwilligers in de maatjesprojecten aanbieden, lijken ook – en
in toenemende mate – door patiënten te worden ‘ingekocht’ en betaald uit hun persoonsgebonden budget. De evaluatie van de experimenten met het persoonsgebonden
budget in de geestelijke gezondheidszorg had al uitgewezen dat dit budget vooral
wordt gebruikt voor het ‘inkopen’ van emotionele begeleiding (‘beetje kletsen’) en
hulp bij het wonen in casu de huishoudvoering (Ramakers en Van de Wijngaart 1998;
Kerseboom en Geelen 1999). Dit zijn juist de terreinen, waarop ook leden van het
sociale netwerk een belangrijke rol blijken te vervullen. De aanvragen blijken dan ook
deels gedaan te zijn om de familieleden of partner enigszins te ontlasten. De hulpverleners komen óf uit de geestelijke gezondheidszorg zelf óf uit vrijwilligersorganisaties. De vraag naar deze diensten is voor een enkeling inmiddels al aanleiding
geweest een particulier bedrijfje voor pgb-hulpverlening op te zetten. Het gaat nu
nog om een eenmanszaak, maar gezien de behoefte bij de budgethouders is uitbreiding
nadrukkelijk aan de orde (Van Rooijen 2001).
De budgethouders zelf zijn in het algemeen erg positief over de mogelijkheden die
een persoonsgebonden budget biedt. De ervaring is ook dat de geboden hulp en
begeleiding inderdaad bijdragen aan een vergroting van de autonomie van de budgethouder en daarmee aan diens welbevinden. Mede daarom wordt het zo storend
gevonden dat de procedures rond aanvraag, toekenning en vooral ook aanpassing
van het persoonsgebonden budget zo tijdrovend en bureaucratisch zijn (Kerseboom
en Geelen 1999; Algra 1999; Van Rooijen 2001).
Ondanks de schaduwzijden lijken zowel de maatjesprojecten als de begeleiding in
het persoonsgebonden budget adequate mogelijkheden te bieden voor geestelijkegezondheidszorgcliënten om hun toch wat beperkte sociale netwerk uit te breiden.
Hierdoor zou ook belasting van de kernleden van dit netwerk (vnl. familieleden,
i.h.b. ouders en partners) kunnen afnemen.
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3.5

Vrijetijdsbesteding. Sport en amateurkunst: organisatiegraad en
vrijwilligerswerk

3.5.1 Inleiding
Een belangrijke voorwaarde voor sociale cohesie is de aanwezigheid van stabiele,
duurzame en hechte relaties tussen mensen. Die relaties kunnen informeel zijn en de
basis vormen van een persoonlijk netwerken, maar die relaties kunnen ook ingebed
zijn in formele organisaties. Over welke kenmerken van interactie voornamelijk bijdragen aan de vorming van sociale cohesie lopen de inzichten uiteen. Wasserman en
Faust (1994) zien de frequentie van informele contacten als het belangrijkste aspect
van sociale cohesie. Anderen noemen de sterkte van onderlinge bindingen als bepalend. Volgens Raub (1997) kan sociale cohesie binnen organisaties worden afgemeten
aan de mate waarin efficiënte coördinatie tussen mensen totstandkomt. De rmo
(1997) noemt het aantal, de aard en de kwaliteit van sociale contacten als basiskenmerken van sociale cohesie. Meer sociale cohesie zorgt ervoor dat personen meer in
elkaar willen investeren, minder geneigd zijn tot opportunistisch gedrag en meer
bereid zijn tot samenwerking (Sanders en Van Duijn 2001).
In de vrije tijd gaan mensen vrijwillig sociale contacten aan en worden deze onderhouden. Deze contacten zijn vaak gebaseerd op geografische nabijheid en gemeenschappelijke afkomst, achtergrond of interesses. Vrijetijdsactiviteiten vormen daarbij
vaak een middel om geïnteresseerden bij elkaar te brengen en te binden. Die activiteiten kunnen informeel georganiseerd zijn of plaatsvinden binnen een formeel organisatiekader zoals een vereniging. Het samenbindende belang van vrijetijdsactiviteiten
lijkt te zijn toegenomen in een tijdperk van ontzuiling en van toenemende vervoersen baanmobiliteit. Traditionele verbanden als kerk- en buurtgemeenschappen komen
hierdoor onder druk te staan. Door toenemende individualisering neemt het belang
van vrijwillig gekozen bindingen toe. Deze zijn bij uitstek in de vrije tijd te lokaliseren.
In deze paragraaf zal de deelname aan twee vrijetijdsactiviteiten worden beschreven,
te weten amateurkunst en sport. Deelname aan deze activiteiten brengt en bindt
mensen samen en vormt daarmee een onderdeel van de sociale cohesie in de samenleving. Evenals andere vrijetijdsactiviteiten worden deze hobby’s soms alleen beoefend,
maar meestal samen met anderen (CBS 1997). De keuze voor sport en amateurkunst
is niet ingegeven door hun uitzonderlijk hoge sociale karakter. Andere activiteiten als
uitgaan en bezoek aan natuur- en recreatiegebieden vinden zelfs vaker in gezelschap
van anderen plaats (Breedveld 1999). De reden is dat sport en amateurkunst regelmatig in georganiseerd verband beoefend worden. Het verenigingsleven is op te vatten
als een indicator van sociale samenhang. In verenigingen kunnen gelijkgeïnteresseerden elkaar ontmoeten; verenigingen kunnen de basis zijn voor sociale netwerken
waarin mensen ook buiten de muren van verenigingsgebouwen contact met elkaar
hebben. Mogelijk zijn ook voor deze activiteiten contactfrequentie en de sterkte van
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bindingen bepalende factoren voor stabiele en hechte relaties tussen mensen. Om na
te gaan hoe sport en amateurkunst bijdragen aan de sociale cohesie in het huidige
tijdsgewricht, wordt hier beschreven hoe de participatie aan deze activiteiten zich in
de jaren negentig heeft ontwikkeld. In die beschrijving komt ook de ontwikkeling
van het verenigingsleven aan bod.
Sport- en amateurkunst doen een beroep op de in de omgeving aanwezige voorzieningen. Deze voorzieningen zijn redelijk goed gespreid over het land en iedere
burger kan er gebruik van maken. Omdat over het accommodatiegebruik van kunstliefhebbers geen gegevens beschikbaar zijn, is de beschrijving van het gebruik van
accommodaties beperkt tot sport.
Het sportieve en kunstzinnige leven binnen en buiten verenigingen vraagt om
coördinatie van activiteit. Deze coördinatie berust voor een groot deel op de inzet van
vrijwilligers. Door dit vrijwilligerswerk is het mogelijk dat een grotere groep van zijn
hobby kan genieten. Er zijn echter aanwijzingen dat het aantal vrijwilligers afneemt
en dat daarmee het cement van het verenigingsleven aangetast wordt (De Hart en
Breedveld 2001). In deze paragraaf zullen daarom ook ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk worden beschreven.
De beoefening van zowel sport als amateurkunst vraagt om een zekere tijdsinvestering. Door onder meer toenemende tijdsdruk en vergrote concurrentie van andere vrijetijdsactiviteiten zouden mensen zich steeds minder willen en kunnen binden voor
regelmatige activiteit als sport en amateurkunst. Met verenigingslidmaatschap als
indicator van sociale cohesie vormen zulke factoren mogelijk de achtergrond van toeof afnemende sociale cohesie.

3.5.2 Amateurkunst
Veel Nederlanders beoefenen in hun vrije tijd kunstzinnige activiteiten. In de populariteit van kunstvakken is over langere tijd bezien nauwelijks verandering gekomen
(De Haan en Knulst 1998, 2000). In de jaren negentig waren wel enkele verschuivingen
zichtbaar in de populariteit van afzonderlijke kunstvakken. Bij de meeste vakken
bleef het aantal participanten constant, terwijl dit aantal bij twee vormen van
amateurkunst daalde: werken met textiel, wandkleden maken en weven alsook fotograferen, filmen en het maken van video (zie tab. 3.35).17
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Tabel 3.35 Deelname aan verschillende disciplines van amateurkunst, personen van 6 jaar en ouder,
1991 en 1999 (in procenten)
deelnemers
(% van bevolking)
1991

1995

1999

20

17

6

waarvan les krijgt
(% van beoefenaren)

waarvan
verenigingslid
(% van beoefenaren)

1991

1995

1999

1991

1995 1999

19

18

18

17

7

6

5

5

6

22

24

19

10

8

4

14
17
16

8
13
13

9
17
15

18
28
38

18
29
37

14
23
32

8
29
20

7
27
22

4
23
19

tekenen, schilderen, grafisch werk
beeldhouwen, boetseren,
pottenbakken, sieraden maken
werken met textiel (textiele
werkvormen), wandkleden maken,
weven
zingen
bespelen van een muziekinstrument
toneel, mime, volksdans, ballet (ook
jazz- en beatballet)
fotografie, film, video (anders dan
vakantie- of familiekiekjes/-filmpjes)

7

5

7

65

59

45

56

45

35

13

7

9

6

9

8

3

4

5

ten minste een van deze disciplines

48

37

39

36

38

35

27

25

25

Bron: SCP (AVO’91, ‘95, ‘99)

Een deel van de beoefenaars volgt les bij kunsteducatieve instellingen of daarbuiten,
en een deel is georganiseerd in verenigingen en clubs. Mogelijk werken deze omgevingen als een stok achter de deur of als een stimulans tot activiteit. Degenen die
lessen nemen of zich bij enig verband hebben aangesloten, tonen ambitie om hun
vaardigheid onder leiding van vakmensen te verhogen, dan wel in samenspel met
anderen de beoefening bij te houden en tot gemeenschappelijke prestaties te komen.
Om zicht te krijgen op de omvang van de groep meer toegewijde beoefenaren, is in
tabel 3.35 tevens informatie opgenomen over het percentage beoefenaren van
amateurkunst dat lessen volgt in de genoemde discipline en het percentage van die
beoefenaren dat lid is van een vereniging. De cijfers zijn uitgedrukt in percentages
van de groep beoefenaren per vak.
Binnen de groep beoefenaren van amateurkunst was sprake van een daling van het
aandeel personen dat lessen volgt en in sterkere mate van het aandeel dat lid is van
een vereniging. Dat beoefenaren steeds minder geneigd zijn om zich bij een vereniging
aan te sluiten, lijkt te wijzen op het afhaken van een deel van de meer toegewijde
beoefenaren.
De percentages cursus- en verenigingsdeelname zijn het hoogst bij de podiumvakken,
en daarvan vooral bij dans en theater. Bij de beeldende vakken, textiele werkvormen
en fotografie/filmen zijn de beoefenaren relatief minder vaak actief in georganiseerd
verband. Voor deze solistische vakken lag dit voor de hand. Van de groep die zich in
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beeldende vakken en textiele werkvormen ontplooit, volgt echter toch een aanzienlijk
deel lessen. Bij de plastische beeldende vakken is dit nagenoeg een kwart, bij tekenen
en schilderen en textiele werkvormen bijna een vijfde deel. Voor fotografen en filmers
ligt de cursusdeelname aanzienlijk lager.
Verenigingsgraad en deelname aan lessen hangen met elkaar samen. Binnen de
vakken waarin veel personen les volgen, zijn eveneens veel personen lid van een
organisatie en zijn er verhoudingsgewijs veel personen die zowel les krijgen als lid
van een vereniging zijn. Die samenhang is door de tijd sterker geworden (De Haan en
Knulst 1998, 2000).
Educatieve begeleiding wordt verzorgd door muziek-, ballet- of theaterscholen, door
creativiteitscentra, maar ook door een les- en cursusaanbod in de particuliere sector.
Tot die laatste horen bijvoorbeeld de professionele musici en schilders die leerlingen
lesgeven, maar daarnaast ook het commerciële (bv. schriftelijkonderwijsinstellingen)
en incidentele cursusaanbod (bv. in combinatie met vakantiearrangementen). In
tabel 3.36 is dit onderscheid kortweg aangegeven met ‘les in instelling’ respectievelijk
‘les elders’.
Tabel 3.36 Deelname aan soorten lessen van het aantal beoefenaren per vak, bevolking van 6 jaar en
ouder, 1991-1999 (in procenten)
les
1991

1995

les in instelling
1999

1991

les elders

1995

1999

1991 1995 1999

alle beoefenaren van kunstvakken

36

38

35

23

27

25

31

31

29

tekenen, schilderen en grafisch werk
beeldhouwen, boetseren, pottenbakken,
sieraden maken
werken met textiel (textiele
werkvormen), wandkleden maken,
weven
zingen
bespelen van een muziekinstrument
toneel, mime, volksdans, ballet (ook
jazz- en beatballet)
fotografie, film, video (anders dan
vakantie- of familiekiekjes/-filmpjes)

18

18

17

8

10

8

16

16

15

22

24

19

11

14

9

18

20

16

18
28
38

18
29
37

14
23
32

8
16
25

11
21
26

6
16
22

16
23
32

15
19
32

12
16
27

65

59

45

50

46

38

53

48

39

6

9

8

4

6

6

4

6

5

ten minste een van deze disciplines

36

38

35

23

27

25

31

31

29

Bron: SCP (AVO’91-‘99)

Het aantal beoefenaren dat op enigerlei wijze les krijgt, bleef in de jaren negentig
nagenoeg constant. In 1991 volgde 36% van amateurs les en acht jaar later was dat
35%. Dit constante patroon geldt zowel voor de kunsteducatieve instellingen, als
voor de niet nader gespecificeerde instanties waartoe formele en informele lessen van
particulieren behoren.
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In vakken waar de neiging tot cursusdeelname hoog is, zoals bij dans en theater en
muziek, is én het gebruik van de instellingen en dat van overige instanties hoog. Bij
fotografie en filmen is de graad van cursusdeelname bij de kunsteducatie gering,
maar evenzeer bij de overige instanties. Bij de podiumvakken (toneel, mime, volksdans, ballet) is wel een daling in het volgen van lessen zichtbaar.
Tabel 3.37 Deelname aan amateurkunst onder de bevolking van 6 jaar en ouder, het volgen van
lessen en het lidmaatschap van verenigingen onder beoefenaren, naar sekse, leeftijd,
opleidingsniveau en maatschappelijke positie, 1991 en 1999.
deelnemers
(% van bevolking)

waarvan les krijgt
(% van beoefenaren)

waarvan verenigingslid
(% van beoefenaren)

1991

1999

1991

1999

1991

1999

totaal

48

39

36

35

27

25

sekse
man
vrouw

41
55

34
44

27
43

27
41

21
31

20
29

leeftijd
6-11 jaar
12-19 jaar
20-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
≥ 65 jaar

70
65
54
44
36
31

61
60
40
34
32
28

49
53
30
32
32
27

43
46
27
30
35
34

27
29
23
27
31
28

27
27
17
24
30
33

opleidingsniveau (vanaf 18 jaar)
lo/lbo/mavo
mbo/havo/vwo
hbo/wo

37
55
58

27
41
46

30
32
35

31
29
34

27
25
25

27
23
22

maatschappelijke positie
werkzaam
scholier/student
geen van beide

46
68
39

35
61
33

31
49
31

29
44
34

25
28
28

21
27
28

Bron: SCP (AVO’91 en ‘99)

In tabel 3.37 is nagegaan of de beschreven ontwikkelingen zich in meer of mindere
mate onder bepaalde bevolkingsgroepen hebben voorgedaan. Vooral vrouwen,
20-34-jarigen, de werkenden en personen die mbo, havo of vwo als hoogst voltooide
opleiding hebben, zijn bij het beoefenen van kunstvakken afgehaakt. Ouderen zijn
meer geneigd om hun activiteit in georganiseerd verband te beoefenen. De hoger
opgeleiden en de werkenden haken iets vaker dan gemiddeld af bij de verenigingen.
In de eerste helft van de jaren negentig is het percentage van de bevolking dat vrijwilligerswerk verricht op het terrein van zang, muziek en toneel ongeveer gelijk gebleven.
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In 1990 was 5,4% als vrijwilliger actief en in 1995 5,7%. Op andere culturele terreinen,
waar ook het vrijwilligerswerk voor musea en monumenten onder valt, nam het aantal vrijwilligers in dezelfde periode toe van 4,1% naar 4,9%. Bij het vrijwilligerswerk
voor de genoemde kunstvakken ware vrouwen, werkenden, hoger opgeleiden en
65-plussers vaker actief, terwijl jongeren, scholieren en studenten juist afhaakten.

3.5.3 Sport
De sportdeelname is tussen 1991 en 1999 gestegen. Deze deelname is afgemeten aan
een tolerante drempelwaarde, namelijk of mensen jaarlijks een sportieve activiteit
hebben beoefend. Dan blijkt dat bijna twee derde van de bevolking aan sport doet.
Een belangrijkere conclusie is, dat maar liefst ruim een derde van de bevolking in het
geheel niet sport.
De stijging van het aantal sporters ging gepaard met een daling van zowel het deel
van de sporters dat twee of meer sporten beoefent als het aandeel sporters dat wekelijks sport. Ten opzichte van 1991 groeiden alleen de solosporten in omvang, sporten
waarvoor buiten formele competities geen directe tegenstander is vereist. Deze toename is mede toe te schrijven aan nieuwe sporten als fitness/aerobics en skeeleren/
skaten. Tussen 1991 en 1999 daalden verder het aandeel sporters dat lid is van een
sportvereniging, het aandeel sporters dat deelneemt aan competities of trainingen en
het aandeel sporters dat gebruikmaakt van sportaccommodaties.
Tabel 3.38 Ontwikkelingen in verschillende aspecten van de sport,a 1991-1999, 6-79-jarigen
(in procenten)
1991

1995

1999

sportersb

63

64

65

2 of meer sportenc
wekelijkse sportersc

60
36

57
35

58
33

teamsportersb
duosportersb
solosportersb

19
19
50

18
20
51

17
18
52

lidmaatschap sportverenigingc
competitie/training c
gebruik sportaccommodatiesc

59
48
88

57
43
87

52
38
83

a Excl. wandelsport en toerfietsen/wielrennen.
b Percentage van de bevolking.
c Percentage van de sporters.
Bron: SCP (AVO’79-’99)
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In tabel 3.39 is de sportdeelname beschreven aan de hand van vier achtergrondkenmerken, te weten sekse, leeftijd, opleidingsniveau en maatschappelijke positie.
De kenmerken verwijzen in meer of mindere mate naar facilitatie of juist beperkingen
voor sportdeelname. Deze mogelijkheden of restricties bepalen mede of iemand in
zijn of haar vrije tijd aan sport zal doen. Er zijn immers veel andere mogelijkheden
om de vrije tijd te besteden. Hierdoor moet uit verschillende alternatieven gekozen
worden, waarbij voor- en nadelen tot op zekere hoogte tegen elkaar worden afgewogen.
In deze afweging spelen beschikbare hulpbronnen en ervaren beperkingen een
belangrijke rol. Tot die hulpbronnen behoren de eigen sportieve vaardigheden en de
sportieve belangstelling in de directe sociale omgeving. Voor een deel worden eigen
vaardigheden in het onderwijs verworven. Hier maken leerlingen kennis met verschillende sporten. Mogelijk kan een hogere deelname van hoger opgeleiden worden
toegeschreven aan de bredere introductie in de sportieve wereld tijdens de langere
schoolloopbaan. Bij restricties kan men denken aan beschikbare vrije tijd, financiële
middelen en fysieke belemmeringen. Werkenden beschikken over het algemeen over
minder vrije tijd en meer geld dan niet-werkenden. Ouderen ondervinden meer dan
jongeren hinder van fysieke beperkingen.
In de afgelopen decennia is er verandering opgetreden in de condities die sportdeelname beïnvloeden. Voor velen en dan met name jonge werkenden met hogere
opleidingen, nam de tijdsdruk door de combinatie van werk en zorgtaken toe (scp
1996). Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Ouderen worden door de afname
van lichamelijk belastend werk (minder in fabrieken, mijnen en de agrarische sector),
betere voeding en verzorging, en een gezondere leefstijl gezonder en vitaler oud
(Timmermans et al. 1997). Deze ontwikkelingen vormen de achtergrond waartegen
veranderingen in de sportdeelname in tabel 3.38 bezien worden. Het is achter niet de
bedoeling om hypothesen te toetsen. De sociaal-culturele trends dienen als heuristisch
hulpmiddel om veranderingen in tabel 3.39 te interpreteren.
Vrouwen zijn in toenemende mate het sporten gaan ontdekken. In 1999 lag het deelnameniveau van vrouwen even hoog als dat van mannen. Nog steeds nemen vrouwen
minder vaak deel aan competities of trainingen dan mannen, en deze verschillen zijn
in de loop van de tijd ook niet kleiner geworden. De sportintensiteit van mannen en
vrouwen is wel meer op elkaar gaan lijken, maar dit kwam vooral doordat mannen
het wat rustiger aan zijn gaan doen.
Onder ouderen is de sportdeelname spectaculair gestegen, ook na 1995. Ondanks
deze toename blijft de sportdeelname van ouderen nog achter bij die van jongeren, en
sporten ouderen ook minder intensief en doen minder vaak aan competities of trainingen mee. Een sterke terugval in het sporten in c/t-verband zoals bij andere leeftijdsgroepen waarneembaar is, heeft zich onder ouderen echter niet voltrokken.

140

Sociale cohesie binnen een aantal maatschappelijke sectoren

Tabel 3.39 Sportdeelnamea, lidmaatschap van een of meer sportverenigingen (sporters in procenten)
en deelname aan competities of trainingen (sporters in procenten), naar sekse, leeftijd,
opleidingsniveau en maatschappelijke positie, 1991 en 1999, 6-79-jarigen
sportdeelname

% sporters
verenigingslid

% sporters in training/
competitieverband

1991

1999

1991

1999

1991

1999

totaal

62,6

64,9

59,3

51,8

43,3

37,7

sekse
man
vrouw

62,9
62,2

64,6
65,1

60,3
58,2

53,6
50,0

54,0
42,0

44,8
30,7

leeftijd
6-11 jaar
12-19 jaar
20-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
≥ 65 jaar

87,9
83,8
76,4
62,2
39,0
23,4

91,5
86,1
74,2
63,2
47,8
34,5

75,1
76,7
57,6
54,1
45,1
33,1

74,2
67,5
49,2
45,2
39,6
32,3

63,6
72,1
47,5
40,9
27,2
15,6

58,6
59,7
36,3
29,0
23,7
14,5

opleidingsniveau (vanaf 18 jaar)
lo/lbo/mavo
mbo/havo/vwo
hbo/wo

49,6
73,3
75,6

49,5
71,3
74,8

55,0
56,7
53,2

42,8
48,6
48,8

42,7
44,2
43,1

29,5
34,5
31,7

maatschappelijke positie
werkzaam
scholier/student
geen van beide

67,8
86,7
40,9

67,8
88,6
44,2

57,0
74,2
43,7

47,9
70,9
34,9

46,2
66,8
26,3

33,9
58,8
18,0

a Exclusief fiets-/wandelsport.
Bron: SCP (AVO’91 en ‘99)

Jongeren (tot 20 jaar) blijven de parels van de sportwereld. Niet alleen sporten jongeren het meest en het intensiefst, ze zijn tevens het vaakst lid van sportverenigingen
en nemen het meest deel aan competities. De 6-11-jarigen hebben hun relatief gunstige
positie bij de sportintensiteit en competitiedeelname nog weten te verbeteren door
een relatief geringe terugval. Onder 12-19-jarigen was deze terugval wel groot. Ook
het verenigingslidmaatschap nam onder deze leeftijdsgroep af. Concurrentie van
bijbaantjes lijkt hier een aannemelijke verklaring.
Zoals op basis van de gegevens over leeftijdsgroepen verwacht mocht worden, sporten
scholieren studenten vaker dan anderen. Ook hun deelname aan competities en
trainingen ligt relatief hoog. Wekelijkse participatie zit er echter steeds minder in.
Laten we de scholieren en studenten buiten beschouwing, dan scoren werkenden op
alle terreinen van het sporten gunstiger dan degenen die niet werken. We hebben in
de loop van de tijd iets meer niet-werkenden de sportieve schoenen aangetrokken
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dan de werkenden. Doordat de daling in het wekelijks percentage sporters en het
aandeel competitiespelers van werkenden niet-werkenden ongeveer even groot is,
kan moeilijk volgehouden worden dat tijdsdruk een belangrijke reden is om af te haken.
Een relatief sterke daling in de deelname aan competities en trainingen tussen
1983 en 1999 is er wel onder de 20-49-jarigen. Mogelijk speelt de drukte met het
combineren van uiteenlopende taken, het zogenaamde ‘spitsuur in het leven’ (scp
1998), mensen hier parten.
Voor personen met een opleiding op hbo/wo-niveau zijn tussen 1983 en 1999
vaker gaan sporten, hebben tegen de trend in hun sportintensiteit opgevoerd en zijn
minder dan lager opgeleiden afgehaakt bij de deelname aan competitie en trainingen.
Dat hoger opgeleiden door sterkere toename van de tijdsdruk afhaken bij de regelmatige beoefening wordt dus door de cijfers weersproken. Toename van deze ongelijkheid zou sportdeelname elitairder hebben gemaakt, ware het niet dat de omvang
van de groep hoger opgeleiden in twee decennia sterk is toegenomen. Dit laatste
zorgt juist voor een democratisering van de sport (De Haan en Breedveld 2000).
In de eerste helft van de jaren negentig is het percentage van de bevolking dat vrijwilligerswerk verricht op het terrein van sport gestegen. In 1990 was 9,9% als vrijwilliger
actief en in 1995 12,6%. Bij dit vrijwilligerswerk nam de inzet van mannen, nietwerkenden, lager en hoger opgeleiden en 50-plussers relatief sterk toe.

3.5.4 Conclusie
Aan het begin van het volwassen leven liggen woonplaats, werkgever en levensovertuiging tegenwoordig steeds minder vast dan voorheen. Toenemende sociale en geografische mobiliteit zou leiden tot minder binding aan sociale gemeenschappen die
de dragers zijn van het verenigingsleven. Tot aan in de eerste helft van de jaren negentig
viel deze ontwikkeling niet waar te nemen in de lidmaatschapscijfers. Tussen 1975 en
1995 was het lidmaatschap van verenigingen voor vrijetijdsbesteding juist toegenomen
(scp 1998). De recentere ontwikkelingen wijzen echter wel op een afnemende binding
met traditionele organisatievormen.
Bij de beoefening van zowel sport als amateurkunst liep de organisatiegraad terug.
In de loop van de jaren negentig zijn beoefenaren minder vaak actief geworden in
verenigingsverband. Op basis van deze gegevens kan moeilijk worden volgehouden
dat vrijwillig aangegane bindingen de plaats innemen van traditionele verbanden.
Velen lijken de vrije tijd bij voorkeur willen beleven als een domein waarin men wel
de lusten van sociabele activiteit wil genieten, maar niet de lasten van verplichtingen
wil dragen. Daar staat tegenover dat meer personen zich als vrijwilliger op cultureel
en sportief terrein willen inzetten.
In hoeverre veranderingen in het verenigingsleven en vrijwilligerswerk samenhangen
met veranderingen in de sociale en economische positie valt nog nader te bezien. De
afnemende binding aan traditionele organisaties sluit aan bij processen van individualisering. In die ontwikkeling staan de diverse vormen van vrijetijdsbesteding niet
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alleen. Op tal andere levensterreinen is eveneens sprake van een hang naar meer
autonomie in de eigen tijdsindeling (vgl. Van der Poel 1993, Breedveld 1999). Dat
deze ontwikkelingen zich op meerdere terreinen voordoen, maakt het aannemelijk
dat deze terug te voeren zijn op gezamenlijke achterliggende trends. Toch is met
samenhang niet een causaal verband aangetoond, laat staan dat bekend is wat het
relatieve gewicht is van die achterliggende factoren en of de ontwikkelingen op
verschillende terreinen wel dezelfde oorzaak hebben. Hiervoor is nader onderzoek
gewenst.

3.6

Sociale afstand tussen etnische minderheden en autochtonen: stand van
zaken, ontwikkelingen en analyse

3.6.1 Sociale afstand als dimensie van integratie van minderheden
Zeker in beleidskringen is men gewoon om de integratie van etnische minderheden af
te meten aan de positie die leden van deze groepen innemen in belangrijke instituties
van de samenleving als het onderwijs en de arbeidsmarkt. Hoewel de aandacht hiervoor, mede vanwege de overwegend ongunstige sociaal-economische positie van
etnische minderheden, valt te begrijpen, is een dergelijk perspectief eenzijdig. Naast
een ‘harde’, structurele dimensie is aan de integratie van etnische minderheidsgroepen
een meer sociale dimensie te onderscheiden (bv. Penninx 1988; Veenman 1995). In
grote lijnen gaat het dan om de mate waarin etnische minderheden sociale contacten
onderhouden met autochtone Nederlanders en dergelijke contacten wenselijk vinden.
Inzicht in dit vraagstuk is om meerdere redenen relevant. In de eerste plaats kan worden vastgesteld in hoeverre groepen onderdeel zijn of worden van de ontvangende
samenleving of dat ze zich daarvan (blijven) onderscheiden. Daarnaast zijn er duidelijke aanwijzingen dat in elk geval een zekere oriëntatie op de Nederlandse samenleving minderheden geen windeieren legt. Onderzoek laat zien dat het onderhouden
van contacten met autochtonen positief uitwerkt op de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van minderheden (Rettab 1995; Dagevos en Veenman 1996; Dagevos 2001a).
In hoeverre minderheden contacten onderhouden met autochtonen is onderwerp
van onderhavig hoofdstuk. Daarbij worden de termen sociale afstand en sociale integratie als synoniemen naast elkaar gebruikt. Beide drukken de mate uit waarin minderheden informele contacten hebben met autochtonen, zij het dat het gezichtspunt van
beide termen duidelijk van elkaar verschilt.
De mate van sociale afstand wordt onder meer afgemeten aan het bezoek dat etnische
minderheden krijgen van autochtonen, de etnische signatuur van de vriendenkring
van etnische minderheden, het lidmaatschap van verenigingen waar vooral leden van
de eigen groep of juist vooral autochtonen lid van zijn en aan de contacten met
autochtone buren en inwoners van de buurt. Het gaat anders gezegd om de etnische
samenstelling van alledaagse contacten. Aan sociale afstand is ook een houdingscomponent te onderscheiden. Naast de feitelijke contacten gaat ook aandacht uit
naar de mate waarin minderheden contacten met autochtonen wenselijk vinden.
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Paragraaf 3.6.2 is hiervoor gereserveerd. Teneinde inzicht te krijgen in de mogelijke
veranderingen binnen groepen wordt daarbij onderscheid gemaakt naar leeftijdsklassen. Meer duidelijkheid over ontwikkelingen biedt paragraaf 3.6.3 waar veranderingen
in de tijd aan de orde komen. Paragraaf 3.6.4 bevat de uitkomsten van een (multivariate) analyse die licht werpt op de verschillen tussen en binnen groepen – onder
meer naar generatie, geslacht, sociaal-economische positie en etnische samenstelling
van de buurt – in de mate van sociale integratie.
Onderwerp van studie zijn de vier grootste minderheidsgroepen in Nederland, te weten
de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. De gegevens zijn ontleend aan de
survey Sociale positie en voorzieningengebruik allochtonen (spva), die in 1998 is uitgevoerd.
Externe validering wijst uit dat voor genoemde minderheidsgroepen de spva-gegevens
een representatief beeld opleveren. Zie voor deze uitkomst en een uitgebreide toelichting op het bestand Martens (1999).

3.6.2 Sociale afstand: gedrag en opvattingen
3.6.2.1 Bezoek van autochtonen aan etnische minderheden
Tussen en binnen groepen blijken forse verschillen te bestaan in de mate waarin etnische minderheden autochtonen op bezoek krijgen. Dit is te zien in figuur 3.1, waarin
het aandeel huishoudens is weergegeven dat nooit autochtonen over de vloer heeft.
Bijna de helft van de Marokkaanse huishoudens en bijna 40% van de Turkse huishoudens
wordt nooit door autochtonen bezocht. Dit aandeel is met name bij Antilliaanse huishoudens fors lager, Surinaamse huishoudens nemen een tussen-positie in.
Figuur 3.1 Etnische minderheden (hoofden van huishoudens) die nooit autochtone vrienden
op bezoek krijgen, naar etnische groep en leeftijd, 1998
in procenten
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Antil
>

55 jaar

Afgaande op klassieke assimilatietheorieën (bv. Gordon 1964) mag worden verwacht
dat bij jongeren de sociale afstand ten opzichte van de autochtone omgeving minder
groot is dan bij ouderen. De hier gevonden uitkomsten voor de diverse leeftijdsklassen
volgen evenwel lang niet altijd de voorspellingen van deze theorieën. Opvallend bij de
Turkse groep is dat tussen jongeren en personen in de leeftijd van 25 tot en met 54 jaar
de verschillen zeer gering zijn. Jongere Turken krijgen zeker niet vaker bezoek van
autochtonen dan Turken in de ‘middelbare’ leeftijd.18 Het tekent de geringe interne
veranderingen in de sociale integratie binnen de Turkse groep. Bij de Turken zijn het
met name de ouderen (55+) die nooit autochtonen over de vloer krijgen. Dit laatste
geldt ook en in het bijzonder voor de Marokkaanse groep. De verschillen tussen de
leeftijdsklassen bij de Marokkanen beantwoorden beter aan de voorspelling van
integratietheorieën; jongeren hebben beduidend vaker contact met autochtonen dan
ouderen. Meer dan bij de Turken is binnen de Marokkaanse groep sprake van forse
veranderingen. De figuur laat verder zien dat jongere Marokkanen veel vaker autochtonen op bezoek krijgen dan Turkse leeftijdgenoten. Ook het verschil met Surinaamse en Antilliaanse leeftijdgenoten is klein. Het aandeel Marokkaanse jongeren
dat nooit autochtonen op bezoek krijgt, is zelfs kleiner dan bij de Surinaamse jongeren.
Bij zowel de Surinaamse als de Antilliaanse groep zijn de verschillen tussen de leeftijdsklassen niet groot. Jongeren uit deze groepen krijgen niet substantieel vaker
bezoek van autochtonen dan ouderen. Deze uitkomst heeft voor een belangrijk deel
te maken met de migratiegeschiedenis van Surinamers en Antillianen. Nogal wat
ouderen uit deze groepen zijn afkomstig uit de hogere en middenklasse, naar verhouding hoogopgeleid en sterk op de Nederlandse samenleving georiënteerd. De
meesten van hen zijn in de jaren zestig en vroege jaren zeventig naar Nederland
gekomen, doorgaans om een studie te volgen. Zij zijn inmiddels in de Nederlandse
samenleving geworteld, zowel wat betreft de sociaal-economische positie als sociale
contacten (Dagevos, 2001b). Dat jongere Surinamers en Antillianen niet vaker dan de
ouderen autochtonen op bezoek krijgen, is in dit licht dan ook te begrijpen. Dit wijst
niet zozeer op een afnemende sociale integratie binnen deze groepen, maar meer op
de bijzondere positie van de oudere generatie Surinamers en Antillianen.

3.6.2.2 Etnische samenstelling van de vriendenkring
In hoeverre etnische minderheden autochtonen over de vloer krijgen, hoeft op zichzelf nog weinig te zeggen over de samenstelling van de vriendenkring. Dat men veel
autochtonen op bezoek krijgt, betekent niet zonder meer dat de vriendenkring overwegend uit autochtonen bestaat. Informatie over de etnische samenstelling van de
vrienden- en kennissenkring is te vinden in figuur 3.2, waarin het aandeel personen
is gepresenteerd dat in de vrije tijd overwegend contacten onderhoudt met leden van
de eigen groep.
Turken blijken het vaakst een vriendenkring te hebben die overwegend uit leden van
de eigen groep bestaat. Het gaat bovendien om een fors aantal. Bijna 80% van de
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Turken gaat in de vrije tijd vooral om met Turken. Ook veel Marokkanen zijn sterk op
de eigen groep georiënteerd; meer dan 60% van de Marokkanen heeft een overwegend
Marokkaanse vriendenkring. Net als bij de bezoekfrequentie van autochtonen aan
allochtone huishoudens is het verschil met Surinamers en Antillianen groot. Zij hebben
minder vaak dan de Turken en Marokkanen een vriendenkring die vooral uit leden
van de eigen groep bestaat. Dit geldt in het bijzonder voor Antillianen.
Figuur 3.2 Etnische minderheden die in de vrije tijd meer contact hebben met leden van de
eigen groep, naar etnische groep en leeftijd, 1998
in procenten
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Opnieuw zijn de verschillen naar leeftijd interessant. Vooral Turkse en Marokkaanse
ouderen verkeren doorgaans in eigen kring. Meer gemêleerde vriendenkringen treffen
we aan bij jongere Turken en Marokkanen. Nochtans verkeren Marokkaanse jongeren
meer in autochtone vriendenkringen dan Turkse jongeren. Het gaat om substantiële
verschillen. Het aandeel Turkse jongeren met een overwegend uit leden van eigen
groep bestaande vriendenkring is in vergelijking met de jongeren uit de andere groepen
fors hoger. Noemenswaardig is voorts dat de etnische samenstelling van de vriendenkring van Marokkaanse jongeren nauwelijks afwijkt van die van Surinaamse en
Antilliaanse jongeren. Deze uitkomst onderstreept de zojuist gedane constatering
naar aanleiding van de gegevens over de bezoekfrequentie van autochtonen. Terwijl
jongere Turken met name sterk op de eigen groep blijven georiënteerd en om die reden
als een behoorlijk gesloten groep zijn te typeren, laten de bevindingen inzake jongere
Marokkanen zien dat er binnen deze groep sprake is van een grote verscheidenheid
in contactenpatronen, waarbij jongeren sterk zijn gericht op aansluiting op de autochtone samenleving.
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Binnen de Surinaamse en Antilliaanse groep zijn de verschillen in etnische signatuur
van de vriendenkring niet groot. De achtergronden daarvan zijn zojuist al geschetst.

3.6.2.3 Lidmaatschap en etnische signatuur van verenigingen
Etnische minderheden participeren weinig in (sport- en gezelligheids)verenigingen
(fig. 3.3), wat in het bijzonder geldt voor Turken en Marokkanen. De vrienden- en
kennissen worden klaarblijkelijk niet uit het verenigingsleven gerekruteerd. Het aandeel Surinamers en Antillianen dat lid is van een vereniging of deze vaak bezoekt, is
wat groter dan bij de Turken en Marokkanen, maar ook voor hen geldt dat meer dan
de helft niet in een vereniging participeert.
Voorzover Turken lid zijn, gaat het overwegend om verenigingen waar vooral
leden van de eigen groep komen. Ook Marokkanen zijn vaak lid van een eigen vereniging, net als de Surinamers die op dit punt sterk op de Marokkaanse groep lijken.
Antillianen zijn het vaakst lid van autochtone of gemengde verenigingen. In grote
lijnen sporen deze bevindingen met de voorgaande. De Turkse groep is het meest
gesloten, terwijl de Antilliaanse groep de geringste sociale afstand kent. Marokkanen
en Surinamers nemen een tussenpositie in, waarbij, gezien de eerder gepresenteerde
informatie, overigens opvalt dat Surinamers vaak participeren in een Surinaamse
vereniging.
Figuur 3.3 Lidmaatschap en etnische signatuur van vereniging, naar etnische groep,
1998 (in procenten)
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Lidmaatschap van en/of frequent bezoek aan een vereniging blijkt behoorlijk te verschillen naar leeftijd (tab. 3.40). Jongeren zijn vaker lid dan ouderen, waarbij met name
het wel zeer lage aandeel Turkse en Marokkaanse ouderen opvalt dat participeert in
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een vereniging. Ook uit deze gegevens blijkt, afgaande op de verschillen naar leeftijd,
dat de oriëntatie op de Nederlandse samenleving binnen de Turkse groep slechts
mondjesmaat toeneemt. Turkse jongeren participeren in meerderheid in Turkse verenigingen, terwijl dit voor de jongeren uit de andere groepen niet geldt en zeker niet
voor de Antilliaanse jongeren.
Tabel 3.40 Leden/frequente bezoekers van een vereniging en etnische signatuur van een vereniging,
naar etnische groep en leeftijd, 1998 (in procenten)
lid vereniging
Turken
15-24 jaar
25-34 jaar
35-54 jaar
≥ 55 jaar

17
13
11
6

eigen vereniging

Marok- SuriAntilkanen namers lianen
21
10
7
3

33
23
24
18

31
26
20
21

Turken
55
62
72
75

Marok- SuriAntilkanen namers lianen
42
53
60
76

43
38
50
61

17
21
13
30

Bron: ISEO/SCP (SPVA’98)

3.6.2.4 Buurt- en burencontacten
Op grond van het spva-onderzoek is het mogelijk om inzicht te krijgen in de contacten die etnische minderheden in de buurt en met de buren onderhouden en hoe ze
deze contacten beoordelen. Deze gegevens zijn een fraaie aanvulling op de hierboven
gepresenteerde informatie, met name omdat ze duidelijk maken hoe het contactenpatroon van etnische minderheden in de directe fysieke omgeving eruitziet. Eerst
komen contacten in de buurt aan de orde, vervolgens de contacten met de buren.

Contacten in de buurt
Bekend is de mate waarin etnische minderheden in de buurt19 contacten hebben met
leden van de eigen groep en met autochtonen. Van degenen met dergelijke contacten
is ook bekend hoe ze deze waarderen. De bevindingen zijn te vinden in figuur 3.4,
die laat zien dat bijna de helft van de Turken in de buurt (heel) veel contact heeft met
leden van de eigen groep. In vergelijking met de andere groepen is aandeel het
grootst. Tegelijkertijd blijkt dat Turken beduidend minder vaak in de buurt contacten
onderhouden met autochtonen. Ook Marokkanen gaan in de buurt vaker om met
leden van de eigen groep dan met autochtone buurtgenoten. Wel is het aandeel dat in
de buurt veelvuldig met leden van de eigen groep omgaat lager dan bij de Turken.
De situatie bij de Surinamers en Antillianen vormt tot op zekere hoogte het spiegelbeeld; zij gaan in de buurt juist vaker met autochtonen om dan met leden van de eigen
groep. In hoeverre deze uitkomst nu is toe te schrijven aan verschillen in voorkeur
voor contact met leden van de eigen groep dan wel aan verschillen in de etnische
samenstelling van de wijk waar de hier onderzochte etnische groepen woonachtig
zijn, is op basis van deze gegevens niet goed aan te geven. Het is waarschijnlijk dat
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beide factoren een rol spelen. In paragraaf 3.6.4 wordt hier nog nader op ingegaan
door een multivariate analyse waarin de etnische samenstelling van de wijk als determinerende variabele is meegenomen. Wat uit figuur 3.4 naar voren komt, spoort in
elk geval met de eerder in dit hoofdstuk gepresenteerde bevindingen: Turken zijn wat
sociale contacten betreft sterk op de eigen groep georiënteerd. Zij worden gevolgd
door de Marokkanen en Surinamers, en Antillianen sluiten de rij. Laatstgenoemden
onderhouden het vaakst contacten met autochtonen.
Figuur 3.4 Etnische minderheden die (heel) veel contact hebben in de buurt en het contact als
(heel) goed om omschrijven, naar etnische groep en herkomstgroep met wie contact
wordt onderhouden, 1998 (in procenten)
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De verschillen in buurtcontacten met leden van de eigen groep en met autochtonen
lijken niet toegeschreven te kunnen worden aan verschillen in waardering van deze
contacten. De overgrote meerderheid beoordeelt zowel de contacten met buurtgenoten
van de eigen groep als de contacten met autochtonen als (heel) goed. Bij deze – positieve – beoordeling moet worden bedacht dat aan personen zonder contacten in de buurt
deze vraag niet is voorgelegd; het is denkbaar dat slechte ervaringen met dergelijke
contacten hier juist mee te maken hebben.
Wederom leidt het onderscheid naar leeftijd tot interessante bevindingen20. Meer dan
bij de andere indicatoren weerspiegelen de uitkomsten niet alleen de oriëntatie op de
eigen groep, maar ook de wijk waar men woonachtig is, en daarmee de sociaaleconomische positie. Dit is bijvoorbeeld goed te zien aan de verschillen bij Antilliaanse leeftijdsgroepen, waar jongeren vaker omgaan met buurtgenoten uit de eigen
groep dan oudere Antillianen (tabel 3.41). Hoogstwaarschijnlijk hangt deze uitkomst
samen met het feit dat oudere Antillianen in mindere mate woonachtig zijn in wijken
waar veel Antillianen wonen. Voor het overige onderstrepen deze bevindingen het
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eerder geschetste beeld waarbij Turken en in het bijzonder de ouderen onder hen veel
met leden van de eigen groep omgaan en weinig met autochtonen.
Tabel 3.41 Etnische minderheden met (heel) veel contacten in de buurt met leden van de eigen
groep/met autochtonen, naar etnische groep en leeftijd, 1998 (in procenten)
(heel) veel contacten
leden eigen groep
Turken
15-24 jaar
25-34 jaar
35-54 jaar
≥ 55 jaar

35
42
50
65

Marok- SuriAntilkanen namers lianen
35
30
39
43

23
20
24
25

21
13
10
11

(heel) veel contacten
autochtonen
Turken
22
23
28
21

Marok- SuriAntilkanen namers lianen
32
22
27
21

34
29
30
37

32
32
36
38

Bron: ISEO/SCP (SPVA’98)

Contacten met buren
Om een beeld te krijgen van de kenmerken van buren en van de wijze waarop men
met elkaar omgaat, zijn in de spva vragen opgenomen over twee buren van de respondent21. Omwille van de overzichtelijkheid en omdat de uitkomsten over de ene
buur niet substantieel anders zijn dan over de andere buur, worden in het onderstaande uitsluitend de gegevens van één buur gepresenteerd.
Aan respondenten is gevraagd of ze van de buren weten of het een Nederlands of een
buitenlands huishouden is. Het overgrote deel van de ondervraagden is hiervan op de
hoogte, de meesten daarvan kunnen bovendien aangeven om welke groep het gaat
(en zijn dus in staat een specifieker antwoord te geven dan bijvoorbeeld alleen dat het
om een buitenlands huishouden gaat). Omdat weinig mensen het antwoord op de
etniciteit van de buur schuldig moeten blijven, kunnen de gegevens ook in beschrijvende zin worden gebruikt, namelijk in termen van het aandeel huishoudens dat een
autochtone buur of een buur uit de eigen of een andere allochtone groep heeft.
Turken blijken het vaakst een Turkse buur te hebben, gevolgd door Marokkanen en
Surinamers. Antillianen hebben het minst vaak een buur afkomstig uit de eigen
groep. Het is niet eenvoudig om duidelijkheid te krijgen over de factoren die deze
verschillen verklaren. In elk geval speelt de groepsomvang een rol. De Antilliaanse
groep is van de hier onderzochte veruit de kleinste (ruim 100.000 personen). De
Turkse en Surinaamse groep ontlopen elkaar qua omvang evenwel nauwelijks (beide
groepen tellen ruim 300.000 personen). Desondanks is het aandeel Turken met een
buur afkomstig uit de eigen groep behoorlijk groter dan het aandeel Surinamers met
een buur uit eigen groep. Waarschijnlijk is dit deels toe te schrijven aan de ongunstige
sociaal-economische positie van Turken als gevolg waarvan ze zijn aangewezen op
een beperkt deel van de woningmarkt, en de trefkans op een lid van de eigen groep

150

Sociale cohesie binnen een aantal maatschappelijke sectoren

als buur betrekkelijk groot is. Niettemin lijken deze gegevens, in combinatie met
bovenstaande gegevens, er ook op te wijzen dat Turken bij hun keuze van de buurt en
de woning rekening houden met de aanwezigheid van landgenoten.
Tabel 3.42 Etniciteit van buur (eigen opgave respondent) naar etnische groep, 1998 (in procenten)
etniciteit van de buur
autochtoon
Turks
Marokkaans
Surinaams
Antilliaans
gemengd
anders
buitenlands
weet niet

Turken

Marokkanen

Surinamers

Antillianen

50
23
8
7
1
1
7
1
2

54
11
15
6
1
1
6
2
5

58
5
4
14
3
3
8
2
3

63
6
3
6
5
2
8
2
5

Bron: ISEO/SCP (SPVA’98)

Net als bij het contact in de buurt, is nagegaan in hoeverre etnische minderheden vaker
contact hebben met de buren indien zij tot de eigen groep behoren en in hoeverre contacten met buren van verschillende herkomst verschillend worden gewaardeerd. In
figuur 3.5 is weergegeven in hoeverre de contactfrequentie en het oordeel over het
burencontact varieert met de etnische herkomst van de buur.
Figuur 3.5 Etnische minderheden die (heel) veel contact met de buur hebben en het contact
als (heel) goed omschrijven, naar etnische en herkomstgroep met wie contact wordt
onderhouden, 1998 (in procenten)
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Het blijkt dat het contact frequenter is wanneer de buur tot de eigen groep behoort.
Dit geldt in het bijzonder voor de Turken en, zij het in mindere mate, voor de Marokkanen. Ook Surinamers en Antillianen hebben wat vaker (veel) contact met de buur
indien hij of zij tot de desbetreffende groep behoort. Hier is het verschil echter minder groot dan bij de Turken en Marokkanen. Opvallend is dat groepen in ongeveer
dezelfde mate contact hebben met een autochtone buur. Voorts is het oordeel over
het contact met de buur, of het nu een autochtoon of iemand afkomstig uit de eigen
groep is, in overgrote meerderheid positief.22

3.6.2.5 Opvattingen over de wenselijkheid van contacten met autochtonen
Tot nu toe is gekeken naar de mate waarin etnische minderheden daadwerkelijk met
autochtonen omgaan. Aan sociale afstand is evenwel ook een houdingsaspect te onderscheiden, dat wil zeggen: in hoeverre vinden etnische minderheden het wenselijk dat
met autochtonen contacten worden onderhouden. In de spva is naar dit vraagstuk op
indirecte wijze informatie verzameld. Gevraagd is in hoeverre men het vervelend zou
vinden wanneer de kinderen veel Nederlandse vrienden of vriendinnen zouden hebben
of voor een Nederlandse partner zou kiezen.
Figuur 3.6 Opvattingen over etnische herkomst vrienden/partner van kinderen (hoofden van
huishoudens) naar etnische groep, 1998 (in procenten)
herkomst vrienden

herkomst partner

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0
Turk

Marok

Suri

Antil

Turk

Marok

Suri

(heel) vervelend
maakt niet uit

(heel) vervelend
maakt niet uit

(volstrekt) niet vervelend

(volstrekt) niet vervelend

Antil

Bron: ISEO/SCP (SPVA'98)

Tussen groepen zijn de verschillen in opvattingen groot. Er zijn nauwelijks Surinamers en Antillianen die het bezwaarlijk vinden dat hun kinderen Nederlandse
vrienden hebben. Het bezwaar tegen een autochtone Nederlandse partner is wat
groter, maar voor de overgrote meerderheid van de Surinamers en Antillianen vormt
een Nederlandse schoonzoon of -dochter geen enkel probleem. Anders is dit bij de
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Turken en Marokkanen, waar de bezwaren zich in het bijzonder richten op een Nederlandse partner. Rond de 40% van de Turkse en Marokkaanse hoofden van huishoudens
zou het problematisch vinden wanneer een van hun kinderen voor een Nederlandse
partner zou kiezen. Een geringer aandeel maakt bezwaar tegen autochtone vrienden,
maar ook dan vindt niet minder dan 20% het (zeer) vervelend wanneer de kinderen
veel met autochtone vriendjes omgaan.
Opvattingen over de wenselijkheid van contacten met autochtonen blijken sterk tussen de leeftijdsgroepen te variëren. Een grote mate van sociale afstand – zoals met
deze vragen – bestaat vooral bij oudere Turken en, zij het in mindere mate, bij oudere
Marokkanen. Een Nederlandse partner stuit daarbij op de grootste bezwaren. Ook
onder de jongere Turken en Marokkanen vindt meer dan een derde het (zeer) vervelend wanneer een kind van hen voor een autochtone partner zou kiezen. Bezwaren
van dien aard leven bij Surinamers en Antillianen nauwelijks. Met name bij de
Antillianen zijn er geen verschillen naar leeftijd te ontdekken.
Tabel 3.43 Hoofden van huishoudens die keuze van kinderen voor autochtone vrienden/partner
(zeer) vervelend vinden, naar etnische groep en leeftijd, 1998 (in procenten)
herkomst vrienden
Turken
15-24 jaar
25-34 jaar
35-54 jaar
≥ 55 jaar

12
18
24
31

herkomst partner

Marok- SuriAntilkanen namers lianen
5
8
11
17

0
3
3
3

1
1
1
0

Turken
38
41
47
55

Marok- SuriAntilkanen namers lianen
34
36
41
52

3
10
10
6

1
1
1
0

Bron: ISEO/SCP (SPVA’98)

3.6.2.6 Sociale afstand: tussenbalans
Op grond van de voorgaande gegevens ontstaat een duidelijk beeld. Er is sprake van
een tweedeling in groepen, waarbij de Turkse en Marokkaanse groep zich kenmerkt
door een grote sociale afstand ten opzichte van de autochtone samenleving, terwijl
de sociale afstand van de Surinaamse en Antilliaanse groep beduidend geringer is, of
anders geformuleerd: Surinamers en Antillianen zijn in sterkere mate sociaal geïntegreerd. Verder wijzen de gegevens op een betrekkelijk geringe dynamiek bij de Turken.
De verschillen tussen leeftijdsgroepen zijn verhoudingsgewijs gering. Marokkanen
kennen wat betreft het contactenpatroon een grotere interne heterogeniteit.
Interessant is nu in hoeverre de verschillende indicatoren inhoudelijk met elkaar
samenhangen. Dit wordt in paragraaf 3.4 nagegaan, waar ook zicht wordt geboden
op de achtergrond van de verschillen in sociale integratie binnen en tussen groepen.
Eerst wordt evenwel aandacht besteed aan ontwikkelingen in de tijd.
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3.6.3 Ontwikkelingen
Door in het vorenstaande onderscheid te maken naar leeftijdsklassen is inzicht verkregen in de heterogeniteit binnen groepen. Over het geheel genomen blijkt dat jongeren vaker met autochtonen omgaan en in geringere mate dan ouderen contacten
met autochtonen minder wenselijk vinden. Een andere manier om dynamiek in kaart
te brengen, is door een vergelijking in de tijd. In dat geval wordt nagegaan of de contacten tussen etnische minderheden en autochtonen in de afgelopen jaren zijn toe- of
juist zijn afgenomen. Zo’n vergelijking is niet voor alle hierboven besproken indicatoren mogelijk.23 Voor een uitgebreide toelichting op de mogelijkheden van vergelijking op basis van verschillende spva-jaargangen wordt verwezen naar Dagevos (2001a).

Bezoek
Figuur 3.7 geeft aan welk aandeel hoofden van huishoudens in 1988 en in 1998 nooit
autochtonen op bezoek krijgt. Het blijkt dat in de onderzochte tien jaar (1988-1998) het
aandeel Turken en Marokkanen dat nooit bezoek van autochtonen krijgt, is gedaald. De
daling is het grootst bij Marokkanen: in 1988 kreeg 61% nooit autochtonen op bezoek,
in 1998 geldt dit voor 48%. Bij Surinamers en Antillianen is het beeld betrekkelijk
stabiel. In 1988 krijgt iets minder dan een derde van de Surinaamse hoofden van
huishoudens nooit autochtonen op bezoek, in 1998 is dit aandeel precies gelijk. Ook
bij Antillianen zijn de verschuivingen gering, al tenderen ze in de richting van een
dalend aandeel huishoudens dat nimmer autochtonen op bezoek krijgt (1988: 26%,
1998: 22%).
Figuur 3.7 Hoofden van huishoudens die nooit autochtonen op bezoek krijgen,
naar etnische groep, 1988, 1998
in procenten
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Antil

Vooral contact in de vrije tijd met autochtonen of met leden van de eigen groep
Welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in de etnische samenstelling van de
vrienden- en kennissenkring is weergegeven in figuur 3.8, die betrekking heeft op de
periode 1991-1998.24
De gegevens over het bezoek van autochtonen aan etnische minderheden wezen – door
de bank genomen – op toegenomen sociale contacten tussen etnische minderheden en
autochtonen. Heel anders is de trend wanneer het gaat om de vraag of in de vrije tijd
vooral contacten worden onderhouden met leden van de eigen groep of met autochtonen. Het aandeel Turken, Marokkanen en Surinamers dat in de vrije tijd vooral
contacten onderhoudt met de leden van de eigen groep is in de loop van de jaren
negentig toegenomen. Bij Antillianen verandert er door de jaren heen niet veel. Wat
verder uit deze figuur kan worden opgemaakt, is dat voor de verschillende meetmomenten de onderlinge verhouding tussen deze groepen zich nauwelijks wijzigt,
met uitzondering van Antillianen die relatief en door de tijd gezien het vaakst van alle
groepen contact onderhouden met autochtonen.
Figuur 3.8 Hoofden van huishoudens die in de vrije tijd meer contact hebben met leden van
de eigen groep dan met autochtonen, naar etnische groep, 1991, 1998
in procenten
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De sociale integratie, bezien vanuit de etnische signatuur van de vrienden- en kennissenkring, is in de jaren negentig gestagneerd. Hoewel het bezoek van autochtonen
aan etnische minderheden is toegenomen, vertaalt dit zich bij veel allochtone hoofden van huishoudens niet in een overwegend autochtone vrienden- en kennissenkring.
Integendeel, voor de Surinaamse, Marokkaanse en Turkse groep als geheel is juist de
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omgekeerde ontwikkeling waarneembaar. Nu is het wel zo – blijkend uit nadere
analyse – dat in de jaren negentig vooral de ouderen steeds vaker omgaan met leden
van de eigen groep en – partieel – verantwoordelijk zijn voor de verschuivingen op
groepsniveau. Dit is waarschijnlijk niet los te zien van de sterk verslechterde sociaaleconomische positie van oudere Turken en Marokkanen. Langdurige werkloosheid
en arbeidsongeschiktheid hebben ertoe bijgedragen dat zij hun contacten vooral
zoeken bij landgenoten (Dagevos, 2001b). Ook de informele contacten van allochtone jongeren met autochtonen zijn evenwel in de jaren negentig weinig veranderd of
zelfs zijn afgenomen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat in de jaren
negentig het aantal leden van de eigen groep in de woonomgeving is gestegen, met
als gevolg dat de ‘ontmoetingskans’ met leden van de eigen groep is toegenomen.
Ook specifiek voor bepaalde groepen geldende factoren zijn van belang. Dit blijkt
met name wanneer de etnische signatuur van de vriendenkring van Turkse en
Marokkaanse jongeren met elkaar wordt vergeleken. Hoewel Marokkanen vaker dan
Turken in de grote steden wonen (en statistisch gezien een grote kans hebben contacten te onderhouden met leden van de eigen groep), gaan jongere Marokkanen in
hun vrije tijd minder om met leden van de eigen groep dan Turken (zie Dagevos,
2001a). Verschillen in maatschappelijke positie – bijvoorbeeld het opleidingsniveau
of arbeidsmarktpositie – kunnen de verschillen in contactenpatroon evenmin verklaren. De maatschappelijke positie van Marokkaanse jongeren is in vergelijking met
Turkse jongeren zeker niet gunstiger (Tesser et al. 1999). Het lijkt er dan ook op dan
groepsinterne factoren een rol spelen bij de geconstateerde verschillen in contactenpatroon, waarbij Turken sterker op de eigen groep zijn gericht dan de Marokkanen.

3.6.4 Samenhang en analyse
In het voorgaande is aan hand van verschillende indicatoren nagegaan in hoeverre
etnische minderheidsgroepen contacten onderhouden met autochtonen. De achterliggende vraag daarbij is of deze groepen (in toenemende mate) informeel participeren
in de ontvangende samenleving of daar (in toenemende mate) van losstaan. Elk van
de hierboven beschreven indicatoren geeft inzicht in deze vraag. Desondanks is er
behoefte aan een zekere mate van synthetisering. Doel daarvan is om na te gaan of de
diverse beschreven indicatoren onder een noemer zijn te brengen. Of anders gezegd:
vormen de indicatoren niet elementen van hetzelfde begrip, namelijk sociale integratie of zo men wil: sociale afstand. Er zijn goede redenen om te veronderstellen dat dit
inderdaad het geval is. Op veel van de indicatoren laten groepen een overeenkomstig
beeld zien. Het is bijvoorbeeld te verwachten dat minderheden die weinig met autochtonen omgaan dergelijk contact niet of minder gewenst achten.
Een andere doelstelling van deze paragraaf is om de betekenis van diverse factoren
voor sociale integratie te bezien. Daar is in het voorgaande, met uitzondering van het
onderscheid in leeftijdsklassen, nog weinig aandacht voor geweest. De interesse gaat
dan primair uit naar de vraag welke kenmerken van individu (en buurt) de mate van
sociale integratie beïnvloeden. Daartoe maken we gebruik van de overkoepelende
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maat die is opgebouwd uit diverse indicatoren van sociale integratie. Met dit laatste
lopen we derhalve ook al enigszins op de zaken vooruit: de verwachte samenhang
blijkt inderdaad aanwezig te zijn.

Naar een overkoepelende maat voor sociale integratie
Om de samenhang tussen de diverse indicatoren van sociale integratie vast te stellen,
is gebruikgemaakt van schaalanalyse25. Daartoe zijn in eerste instantie alle hier
beschreven indicatoren geanalyseerd. Bij nadere beschouwing bleken de mate van
contact met buren en lidmaatschap van een vereniging geen geschikte variabelen
voor de schaalanalyse. Deze variabelen zijn uit de analyse verwijderd. Er resteert een
Homals-analyse die inhoudelijk goed is te interpreteren en aan de statistische criteria
voldoet (eigenwaarde op de eerste dimensie: .56). Er is sprake van een schaal die is
opgebouwd uit de volgende variabelen: mate van bezoek van autochtonen, mate van
contacten in de vrije tijd met autochtonen/leden van de eigen groep, mate van contacten met autochtonen/leden eigen groep in de buurt, opvattingen over contact van
eigen kinderen met Nederlandse vrienden en vriendinnen en opvattingen over de
keuze van hun kinderen voor een autochtone partner.
De ene kant van de schaal herbergt personen die nauwelijks informeel contact
hebben met autochtonen en dit ook niet wenselijk vinden (afgemeten aan de wenselijkheid dat kinderen omgaan met autochtone vriendjes en voor een autochtone partner
kiezen). Aan de andere kant van de schaal liggen personen die hiervan het spiegelbeeld vormen. In het midden van de Homals-oplossing liggen de categorieën die
uitdrukken dat er soms contacten zijn met autochtonen en tamelijk onverschillig
staan tegenover de etnische herkomst van vrienden en partner van de kinderen. Van
belang is vast te stellen dat opvattingen over de wenselijkheid van contact zeer sterk
blijken samen te hangen met het hebben van feitelijke contacten met autochtonen:
wie het niet wenselijk vindt dat kinderen met autochtonen contact hebben (als
vriendje, vriendinnetje of als partner) gaat ook in geringe mate met autochtonen om.
De schaal heeft een minimumwaarde van 1 (weinig contacten met autochtonen) en
een maximumwaarde van 5,3 (veel contacten met autochtonen). Figuur 3.5 bevat de
resultaten, die gezien het voorgaande vertrouwd voorkomen. Er is een duidelijke
tweedeling zichtbaar tussen Turken en Marokkanen aan de ene kant en Surinamers
en Antillianen aan de andere kant. Gemiddeld gesproken hebben Marokkanen het
minst sociale contacten met autochtonen, Turken liggen daar dicht bij in de buurt.
De sociale afstand van Antillianen ten opzichte van de autochtone samenleving is
het kleinst. Zij onderhouden zeer frequent contacten met autochtonen en weinigen
achten de omgang met autochtonen onwenselijk.
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Tabel 3.44 Mate van sociale integratie naar etnische groepering, geslacht, leeftijd en migratietype,
1998 (gemiddelde scores)
Turken

Marokkanen

Surinamers

Antillianen

totaal

2,7

2,5

3,6

4,0

15-24 jaar
25-34 jaar
35-54 jaar
≥ 55 jaar

2,8
2,7
2,7
2,4

3,1
2,7
2,5
2,2

3,7
3,6
3,5
3,5

3,8
3,8
3,8
3,8

Bron: ISEO/SCP (SPVA’98)

Jongeren onderhouden vaker contacten met autochtonen dan ouderen. De verschillen
zijn met name groot bij Marokkanen, waar jongeren beduidend vaker in hun vrije tijd
omgaan met autochtonen dan oudere Marokkanen. Hier is, zoals eerder naar voren
gebracht, de interne dynamiek derhalve tamelijk groot. Die forse sprong van jongeren
wordt mede in de hand gewerkt doordat oudere Marokkanen zeer weinig met
autochtonen omgaan. Het verschil in gemiddelde score tussen de oudste en jongste
leeftijdscategorie is bij Marokkanen verreweg het grootst.
Marokkaanse jongeren hebben bovendien vaker contacten met autochtonen dan
Turkse leeftijdgenoten: Turkse jongeren tot 25 jaar gaan in vergelijking met leeftijdgenoten het minst van alle groepen om met autochtonen. De geringe verschuivingen
binnen de Turkse groep wijzen op een sterke groepscohesie, die in geringe mate aan
erosie onderhevig is.
Bij de Surinamers en de Antillianen zijn de verschillen in de mate waarin jongeren
en ouderen met autochtonen contacten onderhouden gering of zelfs afwezig.

Analyse
Zoals gezegd, is in het voorgaande – met uitzondering van het onderscheid naar leeftijd – geen aandacht besteed aan de achtergronden van de verschillen in sociale integratie binnen en tussen groepen. In het onderstaande worden de uitkomsten van een
analyse gepresenteerd, waar nagegaan wordt in hoeverre sociale integratie verschilt
naar geslacht, huishoudensvorm, opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie, migratietype,
leeftijd, beheersing van de Nederlandse taal, etnische minderheidsgroep en kenmerken van de buurt.
Een aantal van de verklarende variabelen verdient nadere toelichting. Dit betreft
onder meer het migratietype. Vanwege de grote differentiatie die zich binnen de eerste generatie voordoet, hebben Tesser et al. (1999) een typologie geconstrueerd waarin verschillende subcategorieën worden onderscheiden. Het gaat om:
– personen behorend tot de eerste generatie die voor of in 1980 naar Nederland zijn
gekomen;
– personen behorend tot de eerste generatie die na 1980 naar Nederland zijn
gekomen;
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– personen behorend tot de eerste generatie die in het kader van gezinsvormende
migratie naar Nederland zijn gekomen (‘gezinsvormers’);
– tussengeneratie die bestaat uit personen die tussen hun 6e en 18e jaar naar
Nederland zijn gekomen;
– tweede generatie die bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren of voor
hun 6e levensjaar naar Nederland zijn gekomen.
De kenmerken van de buurt betreft in dit geval het aandeel allochtonen in de wijk. Deze
gegevens zijn ontleend aan de woonmilieudatabase 1998 (abf 1999). In dit bestand is
een groot aantal gegevensbronnen samengebracht die overeenkomen op het punt dat
ze informatie bevatten over alle postcodes in Nederland. In Nederland bestaan circa
3.950 4-cijferige postcodegebieden. Ieder gebied bestaat uit circa 2.000 adressen en is
daarmee op te vatten als een wijk. In de wmd ’98 is per 4-cijferige postcode bekend
welk aandeel van de bevolking bestaat uit niet-westerse allochtonen. Van deze gegevens
over het aandeel allochtonen is per postcodegebied gebruikgemaakt. De gegevens over
het aandeel allochtonen per postcode uit de wmd is gekoppeld aan de spva. Het aandeel allochtonen per wijk ingedeeld in klassen: 0%-10%, 11%- 20%, 21%-30% en
meer dan 30% allochtonen in de wijk. Onderzoek naar de betekenis van kenmerken
van de wijk noodzaakt tot het uitvoeren van een multilevel-analyse.
De beheersing van de Nederlandse taal is door een schaalanalyse geconstrueerde variabele, die de mate aangeeft waarin etnische minderheden problemen hebben met het
spreken en lezen van het Nederlands en de mate waarin ze thuis met partner en kinderen Nederlands spreken. Personen met een lage score spreken geen Nederlands en
gebruiken deze taal (dus ook) niet in de privé-situatie. Terwijl personen met een hoge
score geen problemen hebben met het spreken en lezen van Nederlands en in de
thuissituatie overwegend met partner en kinderen Nederlands spreken. Een uitvoerige
toelichting op de constructie van deze variabele is te vinden in Dagevos (2001a).
Hoewel door de omvang van de tabel mogelijk niet in een oogopslag duidelijk, bevat
de analyse wel degelijk interessante resultaten. De mate van sociale afstand blijkt fors
te variëren tussen minderheden die verschillen qua beheersing van de Nederlandse taal,
opleidingsniveau, lidmaatschap van etnische groep en de kenmerken van de buurt waarin
men woonachtig is.
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Tabel 3.45 Effecten van individuele kenmerken en kenmerken van de buurt op sociale integratie,
hoofden van huishoudens, 1998 (multilevel-analyse, ongestandaardiseerde coëfficiënten)
vrouwen (t.o.v. mannen)
leeftijd (in jaren)
beheersing Nederlandse taal

-,02
,01
,30

opleidingsniveau (t.o.v. geen/bao)
lbo/mavo
mbo/havo/vwo
hbo/wo

,10
,21
,25

arbeidsmarktpositie (t.o.v. niet-participerenden)
langer dan 2 jaar werkloos
korter dan 2 jaar werkloos
elementair beroepsniveau
laag beroepsniveau
middelbaar beroepsniveau
hoog/wetenschappelijk beroepsniveau

,15
,33
,04
,13
,15
,19

migratietype (t.o.v. 2e generatie)
tussengeneratie
gezinsvormers
1e generatie na 1981
1e generatie voor 1980

-,14
-,14
-,22
-,15

huishoudensvorm (t.o.v alleenstaand)
gehuwd
samenwonend
eenoudergezin

-,14
,08
-,11

etnische groep (t.o.v. Turken)
Marokkanen
Surinamers
Antillianen

-,19
,20
,46

aandeel allochtonen in de wijk (t.o.v 0-10% allochtonen)
10-20% allochtonen
20-30% allochtonen
> 30% allochtonen

-,14
-,29
-,43

constante

2,25

Gecursiveerde blauwe effecten zijn niet-significant (p > 0,01); N = 5.122
Bron: ISEO/SCP (SPVA’98); WMD (1998)/CBS

Dat de beheersing van de Nederlandse taal een belangrijke factor is voor de verklaring
van verschillen in sociale integratie is niet zo verrassend. Om contacten met autochtonen te onderhouden, is het machtig zijn van de Nederlandse taal natuurlijk wel zo
behulpzaam. Niettemin is er sprake van een sterk effect. Verder wijst de analyse op de
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betekenis van het opleidingsniveau; hoger opgeleide minderheden (mbo+) gaan in
de vrije tijd vaker om met autochtonen en hebben tegen het onderhouden van dergelijke contacten geen bezwaar. Ook minderheden in hogere en wetenschappelijke
beroepen gaan in de vrije tijd vaker met autochtonen om dan minderheden met een
ongunstiger arbeidmarktpositie. Opvallend is de uitkomst bij personen die kort
werkloos zijn: zij blijken een geringe sociale afstand te hebben. Deze uitkomst was
niet verwacht. Een nadere beschouwing van het materiaal wijst uit dat het hier vaak
om jongeren gaat die, nadat ze het onderwijs hebben verlaten, nog geen werk hebben
gevonden. Kennelijk maakt een korte periode van inactiviteit weinig uit voor het contactenpatroon. Niet uitgesloten mag worden dat langdurige werkloosheid wel tot
gevolg heeft dat minderheden zich meer terugtrekken in de eigen groep. Dit laatste is
onder meer het geval bij oudere Turken en Marokkanen die naarmate de inactiviteit
(werkloosheid, arbeidsongeschiktheid) langer voortduurde, steeds minder contacten
hadden met autochtonen (Van Eekert en Gelderloos 1990; Dagevos 2001b). De analyse
laat ook zien dat personen die niet op de arbeidsmarkt participeren – in het bijzonder
huisvrouwen en arbeidsongeschikten – in geringe mate contacten met autochtonen
onderhouden. Hieruit mag worden afgeleid dat de positie in het sociaal-economische
domein hand in hand gaan met de sociale integratie. Mensen zonder werk verkeren
overwegend in eigen kring.
De uitkomsten wijzen verder op de grote verschillen in sociale integratie van etnische
groepen, ook nu gecontroleerd voor uiteenlopende individuele kenmerken en kenmerken van de buurt. Surinamers en – in het bijzonder – Antillianen gaan vaker met
autochtonen om dan Turken en Marokkanen. Ook in het geval leden van deze groepen
wat betreft bijvoorbeeld het opleidingsniveau, de beheersing van de Nederlandse taal
en kenmerken van de wijk niet verschillen. Klaarblijkelijk spelen bij de Turken en
Marokkanen nog andere, groepsgebonden factoren een rol die maken dat ze in
mindere mate op de ontvangende samenleving zijn georiënteerd.
Zonder meer relevant – en zorgwekkend – is de bevinding dat minderheden in concentratiewijken een hoge mate van sociale afstand hebben. Dit betekent dat, los van
de in het model opgenomen kenmerken, het wonen in een dergelijke wijk een zelfstandig effect heeft op het contact dat minderheden onderhouden met autochtonen.
Het effect is bovendien behoorlijk sterk. Eerder in dit hoofdstuk is erop gewezen dat
het gestegen aantal minderheden in met name de grote steden waarschijnlijk ten
grondslag ligt aan het feit dat in de jaren negentig het aandeel minderheden met een
overwegend uit leden van de eigen groep bestaande vrienden- en kennissenkring is
toegenomen. De ontmoetingskans is simpelweg groter geworden. De hier gepresenteerde modeluitkomsten ondersteunen deze voorstelling van zaken. Daarbij moet
worden bedacht dat het aantal concentratiewijken in de loop der jaren alleen maar is
toegenomen. Gezien de voortgaande migratie is te verwachten dat deze ontwikkeling
in de komende jaren zal doorzetten. Meer etnische minderheden komen terecht in
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dergelijke concentratiewijken te wonen met – ceteris paribus – ongunstige effecten
voor de sociale integratie. Niet ondenkbeeldig is dan ook dat de sociale integratie van
minderheden – zeker indien het opleidingsniveau en de arbeidsmarktpositie niet
fundamenteel verbeteren – met de nodige haperingen zal verlopen. Veel zal afhangen
van het verloop van de immigratie. Niet alleen vanwege het ontstaan van concentratiewijken, maar ook vanwege de opkomst van de tweede generatie. Indien de tweede
generatie steeds meer het stempel op het beeld van een groep gaat drukken, is enig
optimisme over het verloop van de sociale integratie geoorloofd. De sociale afstand
van de tweede generatie, zo blijkt uit de analyse, is duidelijk kleiner dan die van de
eerste generatie. Indien het beeld van een groep evenwel gedomineerd blijft door de
eerste generatie, dan is er voldoende grond om met zorg de sociale integratie van
minderheden te bezien, en die van Turken en Marokkanen in het bijzonder.

3.6.5 Besluit
Tussen en binnen etnische minderheidsgroepen bestaan forse verschillen in de mate
van sociale integratie. Dat leden van minderheidsgroepen die het Nederlands niet
spreken en weinig sociale contacten met autochtonen onderhouden, is niet onverwacht.
Datzelfde geldt tot op zekere hoogte ook voor oudere eerstegeneratie-Turken en Marokkanen die als gastarbeider naar Nederland zijn gekomen. Deze uitkomst past
ook in het beeld dat integratietheorieën scheppen. Eerstegeneratiemigranten hebben
grote problemen om aansluiting te vinden in de economische en sociale structuur
van de ontvangende samenleving. Dit zou meer op de weg liggen van de nakomelingen
van primaire migranten, de tweede generatie. Op zichzelf genomen, zien we deze
ontwikkeling terug bij de etnische minderheden van de tweede generatie die gemiddeld
gesproken sterker sociaal zijn geïntegreerd dan de eerste generatie. Toch kan hier
niet zomaar uit worden afgeleid dat het met de sociale integratie van etnische minderheden vanzelf wel goed zal komen. Dit heeft onder meer te maken met de veranderende context waarin veel minderheden in Nederland wonen. Hun woonomgeving
telt steeds meer leden van de eigen groep en leidt ertoe dat de kans op contacten met
autochtonen niet groot is. ‘Tegenkrachten’ zijn er ook. Niet alleen de woonomgeving
is van invloed op de sociale integratie. Investeringen in het eigen menselijk kapitaal
is dit evenzeer. Participatie in het onderwijs en het leren van de Nederlandse taal
bijvoorbeeld, slaan een brug naar de ontvangende samenleving. Hetzelfde geldt voor
toegang tot de arbeidsmarkt. Het verwerven van een gunstige sociaal-economische
positie versterkt de sociale integratie, en omgekeerd. Het verloop van de sociale integratie is derhalve ook afhankelijk van de vraag of minderheden een succesvolle
onderwijs- en beroepsloopbaan doorlopen. Wanneer evenwel de positieverwerving
van minderheden in het sociaal-economisch domein stokt, moet voor de nabije
toekomst het ergste worden gevreesd voor de sociale integratie van minderheden.
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3.7

Werklozen en sociale activering

3.7.1 Inleiding
Na psychiatrische patiënten en allochtonen, vormen langdurig werklozen de derde
bevolkingsgroep waaraan in dit hoofdstuk afzonderlijk aandacht wordt geschonken
vanuit het oogpunt van sociale integratie. Onder invloed van de economische hoogconjunctuur is het aantal geregistreerde werklozen in de periode 1995-2000 sterk
gedaald, van ruim 460.000 naar minder dan 200.000. Ook het aantal langdurig werklozen is fors verminderd, van bijna 250.000 naar iets meer dan 80.000 (scp 2001).
Deze gunstige ontwikkelingen hebben als neveneffect dat de resterende groep langdurig werklozen over het algemeen zeer moeilijk bemiddelbaar is. Vanwege hun
grote afstand tot de arbeidsmarkt worden deze werklozen door Arbeidsvoorziening
veelal als fase-4-cliënt aangemerkt26. Sociale activering richt zich specifiek op deze
categorie niet-werkenden, waarbij welzijnsbevordering het primaire doel is. Door
intensieve begeleiding wordt getracht de maatschappelijke participatie, in de vorm
van deelname aan vrijwilligerswerk, scholing of gesubsidieerde arbeid, te verhogen en
sociaal isolement te voorkomen. Uitstroom naar de formele arbeidsmarkt vormt
slechts in tweede instantie een doel van sociale activering.
Sociale activering is onderdeel van het lokale sociaal beleid en wordt op gemeentelijk niveau vormgegeven. Een aanzienlijk deel van deze lokale projecten vindt daarbij
plaats in het kader van het experimenteerartikel 144 van de Algemene bijstandswet,
op grond waarvan gemeenten bij wijze van experiment mogen afwijken van een of meer
bepalingen van de bijstandswet. Meestal gaat hierbij om een tijdelijke ontheffing van
de sollicitatieplicht of om vrijstelling van de meldingsplicht van onbetaalde werkzaamheden. Sinds de invoering van de nieuwe Algemene bijstandswet op 1 januari 1996
hebben ruim 10.000 personen aan een activeringsproject in het kader van artikel 144
deelgenomen. Medio 1999 bedraagt het aantal deelnemers iets minder dan 6.500
personen (Jehoel-Gijsbers et al. 2000). De experimenten zijn speciaal bestemd voor
fase-4-bijstandscliënten. Andere doelgroepen, zoals WAO- of WW-ontvangers, maar
ook niet-werkende werkzoekenden zonder uitkering, kunnen deelnemen aan activeringsprojecten die buiten deze experimentele context zijn opgezet (zie ook szw 1999).
In paragraaf 3.7.2 wordt nader ingegaan op de omvang en persoonskenmerken van enerzijds de doelgroep en anderzijds de feitelijke ‘gebruikers’ van sociale activering. Tevens
komt een aantal aspecten van de leefsituatie van de betrokkenen aan de orde, waarbij
ruime aandacht wordt besteed aan de persoonlijke beleving van die situatie. Na een
bespreking van de motivatie voor deelname aan activeringsprojecten, wordt tot slot ingegaan op de effectiviteit van sociale activering en de factoren die hierop van invloed zijn.

3.7.2 Omvang en kenmerken van de doelgroep
De doelgroep van sociale activering bestaat, zoals gezegd, uit niet-werkende werkzoekenden die door Arbeidsvoorziening in fase 4 zijn ingedeeld. Meestal gaat het
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daarbij om ontvangers van een uitkering op bijstandsniveau (ABW, IOAW, IOAZ),
maar ook WAO’ers, ontvangers van een werkloosheidsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden kunnen aan sociale activeringsprojecten deelnemen. Uit eerder onderzoek blijkt dat van de 610.000 niet-werkenden die zich in 1998 als werkzoekende
hebben laten inschrijven bij Arbeidsvoorziening, bijna 10% werd ingedeeld in fase 4.
Onder degenen die destijds langer dan een jaar ingeschreven stonden (337.000 personen), gaat het om bijna de helft. De totale omvang van de doelgroep van sociale
activering bedroeg daarmee dat jaar bijna 220.000 (szw 1999). Momenteel ligt dit
aantal zo’n 13% lager, op bijna 192.000 (Arbeidsbureau Nederland 2001).
Tabel 3.46 biedt inzicht in de samenstelling van de doelgroep van sociale activering.
Het gaat hier om de meest recente gegevens (oktober 2001) over een aantal persoonskenmerken van niet-werkende werkzoekenden die na inschrijving bij Arbeidsvoorziening in fase 4 zijn ingedeeld. Ter vergelijking worden dezelfde gegevens ook weergegeven voor de totale categorie niet-werkende ingeschrevenen.
Tabel 3.46 Kenmerken van niet-werkende ingeschrevenen bij Arbeidsvoorziening, totaal en
ingedeeld in fase 4, 2001 (in procenten)

totaal

fase 4

48,1
51,9

46,3
53,7

leeftijd
18-26 jaar
27-39 jaar
40-59 jaar
60-64 jaar

15,6
34,2
48,7
1,5

9,4
29,3
59,0
2,4

voltooide opleiding
basisonderwijs
vbo/mavo
mbo/havo/vwo
hbo/wo
onbekend

24,6
37,1
22,9
14,1
1,3

36,8
38,0
16,3
8,8
0,1

behorend tot een minderheidsgroepa
nee
ja

69,9
30,1

67,8
32,2

inschrijvingsduur
< 1 jaar
1 jaar of langer

44,6
55,4

23,9
76,1

sekse
man
vrouw

a Gedefinieerd zoals in de Wet SAMEN.
Bron: Arbeidsbureau Nederland (2001) SCP-berekening
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Uit tabel 3.46 blijkt dat fase-4-cliënten, vergeleken met het totale bestand van nietwerkende ingeschrevenen, relatief vaak 40 jaar of ouder zijn en na het basisonderwijs
geen opleiding meer hebben afgerond. Ook staan zij vaker reeds minimaal een jaar
bij het arbeidsbureau ingeschreven. Daarentegen zijn er nauwelijks verschillen in
samenstelling naar geslacht of etnische herkomst te constateren.

3.7.3 Deelnemers aan sociale activering
In tabel 3.47 staan de gegevens over een aantal persoonskenmerken van degenen
die in het vierde kwartaal van 1998 deelnamen aan een experiment in het kader van
artikel 144 van de Algemene bijstandswet (CBS 1998, in Jehoel-Gijsbers et al. 2000).
Daarnaast worden de kenmerken van twee groepen respondenten gepresenteerd.
Door het lokale karakter van de projecten is het onderzoek naar de uitvoering en
de effectiviteit van sociale activering eveneens veelal lokaal van aard. Een uitzondering
hierop vormt de studie van Jehoel-Gijsbers et al. (2000), waarin de experimenten
in het kader van artikel 144 van de Algemene bijstandswet op landelijk niveau zijn
geëvalueerd. In dit onderzoek zijn 487 deelnemers van experimenten ondervraagd
over diverse aspecten van hun leefsituatie, over hun motivatie tot deelname en over
hun oordeel over het experiment.
De studie vormt een van de databronnen voor het vervolg van deze paragraaf.
Daarnaast zal gebruikgemaakt worden van de gegevens uit een enquête onder 281
fase-4-cliënten uit zes verschillende gemeenten die mogelijk in aanmerking komen
voor deelname aan een proefproject in het kader van sociale activering27 (zie ook
Lammerts 1998 en 1999; Lammerts en Swinnen 1999).
Vergelijking van de gegevens in tabel 3.47 met het bestand van fase-4-cliënten (zie de
laatste kolom van tab. 3.46) wordt om verschillende redenen bemoeilijkt. Allereerst
is er sprake van slechts een gedeeltelijke overlap tussen de bijstandsgerechtigden,
waarvan de deelnemers aan de bijstandsexperimenten en de kandidaten voor de proefprojecten deel uitmaken, en de niet-werkende ingeschrevenen. Niet alle bijstandsontvangers staan immers bij Arbeidsvoorziening ingeschreven, terwijl anderzijds een
deel van de niet-werkende ingeschrevenen geen (bijstands)uitkering heeft. Daarnaast
zijn de gegevens uit tabel 3.47 enkele jaren ouder en worden er soms verschillende
indelingscategorieën gehanteerd. Er kan derhalve geen definitief antwoord worden
gegeven op de vraag in hoeverre de feitelijke gebruikers van sociale activering een
afspiegeling vormen van de potentiële doelgroep.
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Tabel 3.47 Kenmerken van de populatie van deelnemers aan bijstandsexperimenten en van de
respondenten aan de Enquête bijstandsexperimenten en de Enquête kandidaten proefprojecten
sociale activering, 1998 (in procenten)
deelnemers
bijstandsexperimentena

enquête
bijstandsexperimenten

enquête kandidaten
proefprojectenb

sekse
man
vrouw

41
59

38
62

33
67

leeftijd
18-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-64 jaar

13
30
34
22

10
33
32
24

18
27
31
24

–
–
–
–
–

26
41
23
8
2

45
37
11
5
1

59
27
14
–

48
28
24
–

54
27
15
3

voltooide opleiding
basisonderwijs
vbo/mavo
mbo/havo/vwo
hbo/wo
onbekend
samenstelling huishouden
alleenstaand
alleenstaande ouder
paar
overig

a Gegevens gebaseerd op circa 30% van de totale groep deelnemers aan de bijstandsexperimenten.
b Afwijkende leeftijdscategorieën: 18-35 jaar, 36-45 jaar, 46-55 jaar, 55 jaar en ouder.
Bron: Jehoel-Gijsbers et al. (2000); Lammerts (1998, 1999)

Tabel 3.47 maakt wel duidelijk dat de geënquêteerden in het onderzoek naar de
bijstandsexperimenten een redelijke afspiegeling vormen van de totale populatie van
deelnemers aan de experimenten. Alleen wat betreft de samenstelling van het huishouden is er een verschil: leden van paren zijn onder de respondenten bijna tweemaal
zo sterk vertegenwoordigd als onder de gehele populatie. Helaas kan niet worden
nagegaan of de respondenten wat betreft hun etnische herkomst vergelijkbaar zijn
met de populatie van experimentdeelnemers, aangezien dit op verschillende wijzen is
vastgesteld28.
Vergelijking van de gegevens van de twee responsgroepen onderling geeft aan dat
vrouwen sterker zijn vertegenwoordigd onder de kandidaten voor de proefprojecten
dan onder de deelnemers aan het onderzoek naar de bijstandsexperimenten.
Hetzelfde geldt voor de (zeer) laagopgeleiden. Terwijl van de laatstgenoemde respondenten tweederde deel alleen het basisonderwijs of een opleiding op vbo- of mavo-
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niveau heeft afgerond, geldt dit voor ruim 80% van de potentiële deelnemers aan de
proefprojecten. Het percentage laaggeschoolden ligt daarmee in beide gevallen aanzienlijk hoger dan binnen de totale beroepsbevolking (29%). Nadere berekeningen
op de gegevens van de proefprojectkandidaten laten geen verbanden met geslacht of
leeftijd zien. Hoewel het aandeel laaggeschoolden iets hoger ligt onder de vrouwen
en de 46-plussers dan onder de mannen en de 18-45-jarigen. Wel is het onderwijsniveau gerelateerd aan de etnische herkomst. Opmerkelijk genoeg is onder de
autochtonen vaker sprake van een lage opleiding dan onder de allochtonen. Het aandeel laaggeschoolden bedraagt respectievelijk 86 en 72%. Een mogelijke verklaring
voor deze bevinding is gelegen in de criteria die in de praktijk worden gehanteerd bij
de fase-indeling. Allochtone werkzoekenden blijken onevenredig vaak in fase 4 te
worden ingedeeld, waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met hun opleidingsniveau. Een relatief groot aandeel hooggeschoolden onder de allochtone fase-4-cliënten is hiervan het gevolg (zie ook Dagevos 2001). Een tweede mogelijke verklaring
voor het relatief kleine aandeel laaggeschoolden onder de geënquêteerden van
buitenlandse afkomst, wordt gevormd door de oververtegenwoordiging van jongeren
binnen deze groep. Zij beschikken over een hogere opleiding dan de oudere allochtonen, maar hebben tegelijkertijd veel minder kans betaald werk te vinden dan jonge
autochtonen. Ten slotte vormt ook het feit dat een relatief groot deel van de allochtone respondenten in dit onderzoek afkomstig is uit zogeheten vluchtelingenlanden,
een mogelijke verklaring. Aangezien vluchtelingen vaker dan andere allochtonen
hoog zijn opgeleid, wordt hiermee het gemiddelde onderwijsniveau van de gehele
categorie allochtonen verhoogd.
Overigens heeft iets meer dan de helft (53%) van de geïnterviewde kandidaat-deelnemers aan de proefprojecten na het reguliere dagonderwijs een of meer cursussen
in het kader van volwasseneneducatie gevolgd. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om
cursussen op het terrein van basiseducatie en om beroepsvoorbereidende opleidingen.
De deelname aan dergelijk onderwijs blijkt niet gerelateerd aan het geslacht of de
etnische herkomst, maar wel aan de leeftijd en het algemene opleidingsniveau. Het
percentage cursisten onder de 18-45-jarigen bedraagt bijna 60%, tegenover 47%
onder de 46-plussers. Daarnaast zijn het vooral degenen die reeds een dagopleiding
op minimaal havo- of mbo-niveau hadden voltooid die geneigd zijn aanvullende
cursussen te volgen (76%, versus 48% onder de laaggeschoolden).
De respondenten van de twee studies hebben allemaal een periodieke bijstandsuitkering. Voor een klein percentage gaat het hierbij om een aanvulling op een WAOuitkering, terwijl enkelen naast de bijstandsuitkering tevens inkomen uit arbeid
ontvangen. Een grote meerderheid van de geënquêteerden, bijna 90%, is reeds langer
dan een jaar zonder werk. Dit hangt samen met het eerdergenoemde feit dat van de
nieuwe instroom in het bestand van niet-werkende werkzoekenden slechts een klein
gedeelte in fase 4 wordt ingedeeld.

Sociale cohesie binnen een aantal maatschappelijke sectoren

167

3.7.4 De leefsituatie van (potentiële) deelnemers aan sociale activering
Persoonlijke problematiek
Wanneer niet-werkende werkzoekenden in fase 4 worden ingedeeld, gebeurt dit veelal
op grond van het feit dat zij wegens persoonlijke belemmeringen niet in staat worden
geacht binnen afzienbare tijd opnieuw toe te treden tot de arbeidsmarkt. Blijkens
onderzoek van Engelen et al. (1999) is van alle bijstandsgerechtigden 42% volledig
vrijgesteld van arbeidsverplichtingen. Naast het feit dat men ouder is dan 57,5 jaar of
dat men als alleenstaande ouder de zorg heeft voor kinderen jonger dan 5 jaar, vormen
medische en sociale problematiek daarbij de belangrijkste redenen. Het is dan ook te
verwachten dat binnen de groep (potentiële) deelnemers aan sociale activering relatief vaak sprake zal zijn van persoonlijke problemen en belemmeringen.
Uit het onderzoek onder de kandidaten voor proefprojecten blijkt inderdaad dat
ruim 90% te kampen heeft met belemmeringen bij het vinden van werk of het verrichten van andere maatschappelijk nuttige activiteiten. Met name zaken als een
slechte gezondheid, schuldenproblematiek of psychische problemen spelen daarbij
een rol. Opmerkelijk is het hoge aandeel cliënten met fysieke, psychische of sociale
problemen dat gebruikmaakt van professionele hulp. In totaal blijkt driekwart van de
betrokkenen hulp te hebben gezocht, waarbij de Riagg, artsen of specialisten, en
instanties op het gebied van schuldhulpverlening het meest worden genoemd. Er zijn
in dit verband geen verschillen naar persoonskenmerken geconstateerd.
Ook de deelnemers aan de bijstandsexperimenten blijken tamelijk vaak gebruik te
maken van professionele organisaties. Bijna de helft van de ondervraagden (45%)
geeft aan contact te hebben met het Maatschappelijk werk, de Riagg, een schuldhulporganisatie of een andere hulpverlenende instantie. Van degenen die op het moment
van het interview geen professionele ondersteuning ontvangen, zegt 12% hier wel
behoefte aan te hebben.

Sociale activiteiten
De mate en aard van iemands activiteiten en sociale contacten zijn van groot belang
voor de leefsituatie. Betaalde arbeid is niet alleen een middel tot inkomensverwerving,
maar zorgt tevens voor een zekere regelmaat in de tijdsbesteding en leidt vrijwel
automatisch tot een groter sociaal netwerk. Gesteld is wel dat niet werken vooral
ongunstig is voor de beleving van de leefsituatie omdat deze en andere latente functies van arbeid (verwerving van sociale status, persoonlijke ontplooiing) niet langer
worden vervuld. Uit eerder onderzoek blijkt inderdaad dat niet-werkenden, mede
door het lage inkomen, minder vaak dan werkenden lid zijn van recreatieve verenigingen, minder vaak uitgaan en vaker te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid en van uitsluiting uit de samenleving (Hoff en Jehoel-Gijsbers 1998).
Ook de respondenten van het onderzoek naar de effecten van de bijstandsexperimenten melden relatief vaak dat zij aanvankelijk, vóór hun deelname aan het
experiment, weinig participeerden in sociale activiteiten. Nog geen 30% van hen was
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lid van een sport- of andere hobbyvereniging, terwijl slechts iets meer dan 20% actief
was in het vrijwilligerswerk. Voor de gehele Nederlandse bevolking van 18 jaar en
ouder gelden beduidend hogere percentages, van respectievelijk 64% en 46% (scp
1998: 750-751). Toch is er geen aanleiding te veronderstellen dat de bij de experimenten betrokken fase-4-cliënten een vereenzaamde groep vormen. Ruim driekwart van
de geïnterviewden blijkt minimaal acht keer per maand contacten te hebben met
familie, vrienden en kennissen. Bij iets meer dan 10% blijft het contact beperkt tot
een- à driemaal per maand en slechts een enkeling (1%) zegt nooit contact te hebben
met zijn of haar primaire sociale netwerk (Jehoel-Gijsbers et al. 2000).
Uit de gegevens van degenen die in aanmerking komen voor deelname aan een
proefproject blijkt eveneens dat de meesten zichzelf niet als eenzaam zien. Zo oordeelt
70% van hen gunstig over de omvang van en het aantal contacten met het sociale netwerk, en is meer dan 60% tevreden over de wijze waarop zij door familie en vrienden
worden ondersteund. Voor beide aspecten ligt het aandeel ontevreden respondenten
op circa 10%. Overigens is ook binnen deze groep fase-4-cliënten sprake van een
geringe mate van maatschappelijke participatie. Minder dan een kwart van de geënquêteerden verricht vrijwilligerswerk, terwijl geldgebrek maakt dat velen (52%) activiteiten in verenigingsverband mijden. Wel volgt zo’n 10% op het moment van het
interview een cursus, voornamelijk in de sfeer van basiseducatie of beroepsvoorbereiding, en is 22% actief op zoek naar een betaalde baan. Op het eerstgenoemde
terrein betonen de allochtone proefprojectkandidaten zich vaker actief dan de
autochtone. Terwijl van deze laatsten slechts 8% bezig is met het volgen van een
cursus, gaat het bij de allochtonen om meer dan 20%. Wat het zoeken naar betaald
werk betreft, speelt leeftijd een rol. Van de jongeren tot en met 35 jaar en de 36-45jarigen is respectievelijk een kwart en ruim een derde actief op zoek naar werk, terwijl
dit voor minder dan 15% van degenen van 46 jaar en ouder geldt. Ook het opleidingsniveau is van belang, getuige het feit dat het aandeel werkzoekenden onder de middelbaar- of hooggeschoolden (38%) bijna tweemaal zo hoog ligt als onder de laagopgeleiden. Tot slot blijken beide activiteiten samen te hangen met het geslacht, waarbij
vrouwen vaker opteren voor het volgen van een opleiding (13%, versus 5% van de
mannen) en mannen voor het zoeken naar werk (38%, versus 14% van de vrouwen).

Tevredenheid met de huidige situatie
Iets minder dan een kwart van de kandidaten voor een proefproject meldt tevreden te
zijn met het huidige bestaan. Daarentegen geeft 30% aan ontevreden te zijn, terwijl
de resterende 47% ambivalente gevoelens heeft. De mate van tevredenheid blijkt
samen te hangen met de etnische herkomst. Terwijl van de allochtonen slechts een
op de tien zich goed kan vinden in de huidige omstandigheden, geldt dit voor meer
dan een kwart van de autochtonen. Het geslacht, de leeftijd en het opleidingsniveau
zijn niet van belang voor het oordeel over de huidige situatie. Evenmin wordt er een
verschil gevonden tussen degenen die vrijwilligerswerk verrichten, een cursus volgen
of actief op zoek zijn naar werk enerzijds, en degenen die niet maatschappelijk actief
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zijn anderzijds. Nadere analyse leert echter dat deze twee groepen hun gevoelens van
tevredenheid aan verschillende zaken ontlenen. Bij degenen die maatschappelijk
actief zijn, komt de tevredenheid vooral voort uit de activiteiten die zij buitenshuis
verrichten. Met name de sociale contacten en het gevoel van eigenwaarde die met
vrijwilligerswerk gepaard gaan, blijken hierbij een rol te spelen. Deze bevinding
onderstreept nog eens dat werk een belangrijke sociale en psychische functie heeft.
De tevredenheid onder de niet-actieven vloeit voornamelijk voort uit berusting. Men
heeft zich neergelegd bij een blijvende afhankelijkheid van de bijstandsuitkering en
tracht er het beste van te maken. Dit wil overigens niet zeggen dat de betrokkenen in
het geheel geen stress ervaren. Eerder onderzoek onder sollicitatieplichtige nietwerkenden heeft aangetoond dat langdurige werkloosheid nauwelijks leidt tot
aanpassing van de normen voor werk en inkomen. Niet-werkenden zonder sollicitatieplicht stellen hun normen wel bij; zij zijn betaald werk en een goed inkomen minder
belangrijk gaan vinden. Het is aannemelijk dat dit laatste met name van toepassing is
op degenen die hun bijdrage aan het arbeidsproces reeds hebben geleverd (ouderen)
of die een alternatieve rol, bijvoorbeeld die van huisvrouw en moeder, voorhanden
hebben (zie ook Hoff en Jehoel-Gijsbers 1998).
Aan degenen die ontevreden zijn met hun huidige situatie is eveneens gevraagd
naar de oorsprong van die gevoelens. Opnieuw blijkt het uit te maken of men reeds
maatschappelijke activiteiten heeft ontplooid. De leden van de actieve categorie zijn
daarbij met name ontevreden over het feit dat hun mogelijkheden niet of te weinig
worden erkend door arbeidsorganisaties, terwijl de niet-actieven zich nutteloos en
afgedankt voelen. Daarnaast voelen beide groepen zich belast door hun afhankelijkheid van de sociale dienst.

3.7.5 Motivatie voor deelname aan sociale activering
Op grond van de bevindingen van de tevredenheid met de huidige situatie, mag
worden verwacht dat van de niet-actieve proefprojectkandidaten een belangrijk deel
gemotiveerd zal zijn om, al dan niet betaald, te gaan werken. De belangstelling voor
de verschillende vormen van maatschappelijke participatie blijkt inderdaad groot.
Van degenen die nog geen vrijwilligerswerk verrichten, geeft bijvoorbeeld 42% te
kennen hier wel geïnteresseerd in te zijn. Hoewel mannen en vrouwen deze interesse
in gelijke mate uiten, is er een verschil wat betreft het soort activiteiten dat zij zouden
willen doen. Mannen denken vooral aan werkzaamheden in het kader van buurtwerk
en het verrichten van klussen, terwijl vrouwen eerder interesse tonen voor de zorgsector. De belangstelling voor vrijwilligerswerk is verder gerelateerd aan de leeftijd.
Terwijl van degenen tot en met 45 jaar bijna de helft dergelijke activiteiten zou willen
gaan verrichten, gaat het bij de groep van 46 jaar en ouder om slechts iets meer dan
eenderde deel. Tevens bestaat er een verband met het opleidingsniveau en met de
etnische herkomst. De hoger opgeleide en de autochtone kandidaten voor sociale
activering tonen daarbij vaker interesse voor vrijwilligerswerk dan de laagopgeleiden
en de allochtonen. Binnen de twee eerstgenoemde categorieën bedraagt het aandeel
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geïnteresseerden respectievelijk 57% en 44%, tegenover respectievelijk 40% en 31%
binnen de twee laatste groepen.
Iets meer dan de helft (53%) van de cliënten die op het moment van ondervraging
nog niet actief op zoek zijn naar betaald werk, meldt dit in de nabije toekomst wel te
willen gaan doen. Met name jongeren tot en met 35 jaar uiten deze wens vaak, evenals hoger opgeleiden. Er doen zich in dit verband geen verschillen naar geslacht of
etniciteit voor.
Tot slot geeft de helft van de ondervraagden te kennen in de nabije toekomst een
cursus te willen gaan volgen waarmee zij hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen
verbeteren. Naast cursussen op het terrein van basiseducatie of beroepsvoorbereiding,
genieten vooral computercursussen veel belangstelling. De interesse voor aanvullend
onderwijs leeft bij de jongere en de hoger opgeleide kandidaten meer dan bij de
oudere en de laaggeschoolde geïnterviewden. Opnieuw worden er geen verschillen
naar geslacht of etnische herkomst gevonden.
Ook de deelnemers aan de bijstandsexperimenten blijken vaak gemotiveerd om weer
aan de slag te gaan. Zo geeft ruim tweederde deel aan dat zij graag zouden willen
werken, en zegt circa de helft van de ondervraagden ‘spontaan’ dat zij aan het experiment deelnemen teneinde hun kans op een baan te vergroten. Wanneer hen ook
andere mogelijke redenen voor deelname aan het experiment worden voorgelegd, ligt
dit percentage wat lager. Vergroting van de arbeidsmarktkansen blijkt dan voor 44%
van de geënquêteerden een belangrijke overweging te zijn geweest, maar te worden
overtroffen door redenen als ‘het weer hebben van een dagbesteding’ (52%) en ‘het
zichzelf nuttig maken’ (49%) (Jehoel-Gijsbers et al. 2000).

3.7.6 De effecten van sociale activering
Een belangrijke vraag is in hoeverre de twee hoofddoelstellingen van sociale activering,
terugdringing van sociale uitsluiting en bevordering van arbeidsparticipatie, worden
bereikt. Bij het eerste doel dat betrekking heeft op de verbetering van de leefsituatie,
gaat het onder meer om de mate waarin deelname aan sociale activeringsprojecten
leidt tot het aangaan van sociale contacten, tot meer maatschappelijke participatie en
tot verhoging van het persoonlijk welbevinden. Het tweede doel betreft de mate waarin
sociale activering helpt bij het verwerven van een betaalde baan dan wel hiertoe een
goede voorbereiding vormt.
Aangezien de kandidaten voor de proefprojecten nog niet feitelijk hebben deelgenomen aan sociale activering, is het onderstaande overzicht geheel gebaseerd op
de evaluatie van de bijstandsexperimenten (Jehoel-Gijsbers et al. 2000). Over de
effectiviteit van sociale activering is de mening gevraagd van zowel de deelnemers
aan de experimenten als degenen die om een of andere reden het project hebben
verlaten.
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Terugdringing van sociale uitsluiting?
De deelname aan de bijstandsexperimenten blijkt voor de deelnemers weinig gevolgen te hebben gehad voor het aantal contacten met familie, vrienden en kennissen.
Wel constateren zij een toename in het aantal contacten buiten de directe familie- en
vriendenkring, waarbij het voornamelijk gaat om relaties met de andere deelnemers.
Ruim eenderde deel van de geënquêteerden geeft aan ook buiten de activiteiten van
het experiment om, contact te hebben met hun lotgenoten. De verruiming van de
kennissenkring blijkt gunstig te zijn voor het welbevinden; ruim een kwart van de
ondervraagden zegt zich minder eenzaam te voelen dan voorheen.
Een grote meerderheid (meer dan 85%) blijkt in hun contacten met familie en
vrienden te vertellen over de activiteiten in het kader van het project, wat suggereert
dat de deelnemers hier een zekere sociale status aan ontlenen. Bijna de helft van de
deelnemers is bovendien van mening dat anderen hen nu meer waarderen, terwijl iets
minder dan 30% het gevoel heeft meer mee te tellen in de maatschappij.
Terwijl vóór de deelname aan het experiment het aandeel vrijwilligers onder de
geënquêteerden slechts iets meer dan 20% bedroeg, ligt dit percentage ten tijde van
de interview op circa 70%. Hierbij dient wel te worden bedacht dat vrijwilligerswerk
vaak als onderdeel van het experiment wordt aangeboden.
Bijna twee derde van de deelnemers is van mening dat ten gevolge van hun deelname
aan het experiment er meer structuur en regelmaat in hun leven is gekomen. Het
merendeel van deze groep stelt dat het om een sterke verandering gaat.
Tot slot blijkt deelname aan het socialeactiveringsproject een positieve invloed te
hebben op het persoonlijk welbevinden. Liefst 70% van de deelnemers zegt zich veel
prettiger te voelen dan voorheen, terwijl ruim een kwart aangeeft veel meer zelfvertrouwen te hebben gekregen. Iets minder dan 20% stelt dat hun vertrouwen in de
toekomst sterk is vergroot.
Al met al duiden deze bevindingen erop dat sociale activering een gunstige uitwerking heeft op de leefsituatie van de deelnemers.
Over het algemeen oordelen ook degenen die het bijstandsexperiment hebben verlaten
positief over de effecten van sociale activering. Wel is dit oordeel sterk afhankelijk
van de reden waarom men het project heeft verlaten. Het zal daarbij weinig verwondering wekken dat degenen die zijn doorgestroomd naar een vervolgtraject (vrijwilligerswerk, een opleiding, een stage of een betaalde baan), vaker van mening zijn dat
sociale activering de leefsituatie gunstig heeft beïnvloed dan de zogenoemde ‘voortijdige uitvallers’. Toch vindt ook van deze laatste groep nog meer dan de helft dat
hun deelname aan het experiment tot verbeteringen in hun situatie heeft geleid.

Bevordering arbeidsparticipatie?
Voor degenen die op het moment van ondervraging deelnemen aan het bijstandsexperiment, kan nog niet worden vastgesteld in hoeverre die deelname de arbeidsparticipatie bevordert. Aan hen is gevraagd of zij het project als een goede voor-
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bereiding op het verwerven van een betaalde baan zien. Meer dan 60% van de ondervraagden is van mening dat de deelname heeft geleid tot meer inzicht in welk werk
men zou willen gaan verrichten, terwijl bijna de helft nu beter voor ogen heeft welk
werk men kan krijgen. Het aandeel dat aan het project een verbetering van de arbeidsmarktkansen toeschrijft, ligt lager, op iets minder dan 40%. Anderzijds beschouwt
driekwart van de deelnemers de activiteiten die zij in het kader van het experiment
verrichten, ook als werk. De activiteiten worden bovendien in vrijwel alle gevallen
zeer gunstig gewaardeerd.
Bij degenen die het bijstandsexperiment hebben verlaten, kan worden vastgesteld of
zij inmiddels een betaalde baan hebben, vrijwilligerswerk verrichten of een opleiding
volgen. In overeenstemming met de verwachting zijn de bevindingen gerelateerd aan
de reden waarom men met het programma is gestopt. Van de doorstromers heeft
bijvoorbeeld eenderde deel inmiddels betaald werk gevonden, tegenover minder dan
5% van de voortijdige uitvallers. Het aandeel dat actief is in het vrijwilligerswerk dan
wel een cursus volgt, ligt eveneens hoger binnen de eerste groep, maar hier is geen
sprake van een statistisch significant verschil. Wel denken de doorstromers aanmerkelijk gunstiger over het effect van de deelname aan het bijstandsexperiment op hun
perspectieven op de arbeidsmarkt. Van hen is meer dan 80%, tegenover minder dan
eenderde deel van de uitvallers, van mening dat de kans op betaald werk is verbeterd.
Om het langetermijneffect van de bijstandsexperimenten op de arbeidsmarktpositie
na te gaan, heeft ruim een jaar na het oorspronkelijke evaluatieonderzoek nogmaals
een meting plaatsgevonden onder 250 ex-deelnemers aan de experimenten (Serail
en Van de Pas 2001). Volgens eigen opgave had 35% van hen op het moment van
beëindiging van de deelname of kort daarna, betaald werk en verrichtte nog eens
42% (uitsluitend) onbetaalde activiteiten. Ten tijde van de nameting bedragen deze
percentages respectievelijk 46% en 36%. De stijging van het aandeel betaald werkenden is enerzijds het gevolg van een geringe uitval. Degenen die een baan hadden op
het moment dat zij het bijstandsexperiment verlieten, blijken in grote meerderheid
(92%) ook ten tijde van de nameting nog te werken. Anderzijds heeft van degenen
die bij de beëindiging van het experiment geen betaald werk hadden, ruim 20%
inmiddels wel een baan. Overigens gaat het op beide meetmomenten voornamelijk
om gesubsidieerde arbeid en/of om deeltijdbanen.
De daling van het percentage ex-deelnemers met uitsluitend onbetaalde activiteiten,
is een voortvloeisel van de toename van het aandeel betaald werkenden. Van degenen
die op het moment van beëindiging van de deelname aan het bijstandsexperiment
uitsluitend vrijwilligerswerk verrichtten of een opleiding volgden, heeft bijna een
kwart inmiddels (ook) een betaalde baan. Daarnaast is er echter een kleine groep
(7%) die ten tijde van de nameting niet langer onbetaald actief is, terwijl er evenmin
sprake is van werkaanvaarding.
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Een kritische kanttekening
De bevindingen van de (voorziene) effecten van deelname aan de bijstandsexperimenten geven al met al een gunstig beeld. Toch dienen hier enkele kanttekeningen
bij te worden geplaatst. Allereerst hebben de betrokkenen pas aan de projecten kunnen deelnemen nadat zij door een selectieprocedure zijn gekomen. Dit houdt in dat
degenen met een te grote persoonlijke problematiek, onvoldoende motivatie, een te
slechte gezondheid of andere kenmerken die de kans van slagen verminderen, reeds
bij voorbaat uitvallen. Bij zo’n 65% van de experimenten valt ten minste de helft van
de kandidaatdeelnemers om dergelijke redenen af. Deze selectie vooraf levert derhalve
een vertekend beeld van de effectiviteit van de bijstandsexperimenten.
De tweede kanttekening betreft de bevindingen van de nameting onder ex-deelnemers aan de experimenten. Het is niet onwaarschijnlijk dat hier een zekere mate
van zelfselectie heeft plaatsgevonden en dat vooral de ‘succesvolle’ ex-deelnemers
aan de evaluatie hebben meegewerkt. Degenen die het minder goed is vergaan, zullen
eenvoudigweg hebben nagelaten de vragenlijst te retourneren, met als gevolg dat er
in feite een te gunstig beeld ontstaat van het langetermijneffect van de experimenten
op de arbeidsmarktpositie.

3.7.7 Doorstromers en uitvallers: succes- en faalfactoren in de sociale activering
In paragraaf 3.7.1 is reeds vermeld dat van de ruim 10.000 personen die sinds januari
1996 hebben deelgenomen aan de bijstandsexperimenten, er medio 1999 nog bijna
6.500 aan een project deelnemen. Bijna 3.800 cliënten (37%) hebben het programma
inmiddels verlaten. Volgens opgave van de bij het programma betrokken gemeentelijke organisaties gaat het daarbij in de meeste gevallen (57%) om doorstroom naar
een vervolgtraject (Jehoel-Gijsbers et al. 2000). Hiertoe wordt betaalde arbeid gerekend,
maar ook scholing, vrijwilligerswerk, stages en werkervaringsplaatsen. Binnen de
categorie doorstromers ligt het aandeel dat betaald werk (gesubsidieerd of regulier)
heeft gevonden iets hoger dan het aandeel dat doorgaat naar een voorbereidend0
traject, op respectievelijk 54 en 46%. Overigens geven de doorgestroomde ex-deelnemers zelf vaker, in 64% van de gevallen, aan dat zij een betaalde baan hebben
gevonden. Meestal blijkt het daarbij om gesubsidieerde arbeid te gaan.
Ongeacht de bestemming kan in het geval van doorstromers worden gesproken
van een ‘geslaagd experiment’. Bij het slagen van een experiment spelen verschillende
factoren een rol. Zo blijken bijstandsexperimenten die specifiek op arbeidstoeleiding
gericht zijn, vaker tot doorstroom naar vervolgtrajecten te leiden dan experimenten
die voornamelijk welzijnsbevordering als doel hebben. Ten opzichte van het totaalaantal ex-deelnemers bedraagt het aandeel doorstromers respectievelijk 72% en 35%.
Hierbij is overigens opnieuw de selectieprocedure waaraan potentiële deelnemers
aan de bijstandsexperimenten worden onderworpen van belang. Personen met
minder gunstige kenmerken voor de arbeidsmarkt, zoals 50-plussers, alleenstaande
ouders en langdurig uitkeringsafhankelijken, komen minder vaak in aanmerking
voor deelname aan een experiment dat op arbeidstoeleiding is gericht.
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Daarnaast is er vaker sprake van een geslaagd project indien er tijdens het experiment
een groter beroep werd gedaan op tijd en inzet van de cliënt. Voor een belangrijk deel
hangt dit opnieuw samen met de primaire doelstelling van het experiment. In de
arbeidsmarktgerichte projecten is er bijvoorbeeld vaker sprake van een aanwezigheidsplicht, wordt er aanzienlijk meer tijd aan projectactiviteiten besteed en krijgen
de deelnemers veelal standaard een opleiding aangeboden.
Behalve kenmerken van de experimenten, spelen ook enkele elementen van het
experimenteerartikel 144 een rol bij de kans dat ex-deelnemers tot een vervolgtraject
toetreden. Hierbij gaat het enerzijds om de hoogte van de toegekende premie bij
afronding van scholing, deelname aan onbetaalde activiteiten of aanvaarding van
betaalde arbeid. Anderzijds gaat het om de vraag of deelname aan het experiment
verplicht werd gesteld en of de deelnemers tijdelijk werden ontheven van de sollicitatieplicht. Lagere premies, een verplichte deelname en een voortdurende sollicitatieplicht blijken de doorstroom naar vervolgtrajecten te stimuleren. Ook nu hangen
deze bevindingen echter grotendeels samen met het feit dat de meeste doorstromers
hebben deelgenomen aan een experiment met een arbeidsmarktgerichte doelstelling.
Er lijkt derhalve geen aanleiding te zijn voor verdere maatregelen op het vlak van
financiële prikkels of sancties.
Overigens suggereert het bovenstaande dat er alleen van een succesvol project kan
worden gesproken ingeval van doorstroom richting arbeidsmarkt of richting op
arbeid voorbereidende trajecten. Gezien de samenstelling van de doelgroep lijkt dit
echter geen recht te doen aan de invloed van de bijstandsexperimenten. Bij een aanzienlijk deel van de (ex-)deelnemers is immers sprake van ernstige belemmeringen
voor toetreding tot de arbeidsmarkt. In hun geval kan het feit dat zij vrijwilligerswerk
of andere projectactiviteiten zijn gaan verrichten, dat zij een beter inzicht in de eigen
wensen en mogelijkheden hebben verkregen, of zelfs dat zij nieuwe sociale contacten
hebben opgebouwd, reeds een succes worden genoemd.
Hoewel de in paragraaf 3.7.6 genoemde selectieprocedure de kans op het slagen van
een experiment verhoogt, blijkt zij hier geen garantie voor te kunnen bieden. Van
degenen die het project hebben verlaten, is bijna eenderde deel (30%) een voortijdige
uitvaller, in welk geval het experiment als mislukt moet worden opgevat. Een belangrijke reden van voortijdige uitval wordt gevormd door een te grote persoonlijke
problematiek van de betrokkene om het programma succesvol te kunnen afronden.
Andere redenen hebben te maken met een gebrek aan motivatie, gebrek aan mogelijkheden om de projectactiviteiten te combineren met de thuissituatie, het niet kunnen voldoen aan de eisen van het project, en psychische of gezondheidsproblemen.
Redenen die wijzen op ‘tekortkomingen’ van het project, worden veel minder
genoemd. Een gering percentage stopt met het experiment omdat het niet aan de verwachtingen voldoet, onvoldoende perspectief op werk biedt of financieel te weinig
oplevert. De genoemde redenen zijn gebaseerd op de perceptie van de projectleiders,
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wat een verklaring vormt voor het feit dat de voortijdige uitval vooral wordt toegeschreven aan de kenmerken van de deelnemers. Voorzover dit terecht is, spelen
inhoud en organisatie van de projecten echter eveneens een rol. Kennelijk zijn zij
immers onvoldoende afgestemd op de individuele mogelijkheden en belemmeringen
van de deelnemers.
Gezien het hoge aandeel ex-deelnemers dat is uitgevallen wegens medische, psychische of sociale problemen, kan gesteld worden dat de selectie vooraf verbetering
behoeft. Immers, indien de omvang van de problematiek beter was ingeschat, zouden
de betrokkenen niet in aanmerking zijn gekomen voor deelname aan het programma
en had voortijdige uitval in deze gevallen kunnen worden voorkomen. Anderzijds
vormt welzijnsbevordering een van de hoofddoelstellingen van sociale activering en
is het niet de bedoeling dat dit alleen voor ‘de elite binnen het fase-4-bestand’
beschikbaar is.
Ook de uitval wegens problemen bij de combinatie van de projectactiviteiten met
de zorg voor kinderen of familieleden, had in een aantal gevallen kunnen worden
voorkomen, bijvoorbeeld door een aanbod te doen voor kinderopvang en/of door
hantering van flexibele ‘arbeidstijden’. De uitval wegens tekortkomingen van het
project zelf, ten slotte, suggereert dat een regelmatige interne evaluatie van de uitvoering en inhoud van de projecten noodzakelijk blijft.

3.8

Enkele conclusies vanuit het perspectief van sociale cohesie

De hier besproken sectoren van de kinderopvang, het onderwijs, informele zorg en
de vrijetijdsbesteding vervullen belangrijke sociale functies vanuit het oogpunt van
sociale cohesie. Soms komen deze aspecten bij elkaar binnen één setting. Zoals in
het geval van de contacten die buurtbewoners hebben rondom de school van hun
kinderen of het optreden door ouders als vrijwilliger voor de sportvereniging van de
kinderen. Scholen en het verenigingsleven fungeren dan ook als plaatsen waar bij
uitstek ontmoetingen plaatsvinden tussen mensen met een heterogene sociale en
culturele achtergrond.
Voor zowel kinderen als hun (werkende) ouders neemt de kinderopvang een belangrijke plaats in onder de voorzieningen die geacht worden de maatschappelijke participatie en maatschappelijke integratie te bevorderen. Net als het onderwijs biedt de
kinderopvang een platform voor de ontmoeting van mensen uit uiteenlopende sociale
milieus.
Jongeren zijn steeds massaler en langer onderwijs gaan volgen. Kinderopvang is
een andere instelling waarvan de betekenis tijdens de jeugdfase sterk is toegenomen.
Ruim 146.000 kinderen van 0-3 jaar en bijna 63.000 kinderen van 4-12 jaar nemen
jaarlijks deel aan alleen al de formele varianten van kinderopvang en buitenschoolse
opvang. Wat betreft de peuterspeelzalen zijn dit er zo’n 200.000 (de helft van alle
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2-3-jarigen). Bij het onderwijs valt een functieverbreding waar te nemen en ook aan
de kinderopvang worden steeds bredere functies toegekend, zoals een vroegtijdige
signalering van problemen die spelen bij het kind of in het ouderlijk gezin, pedagogische ondersteuning en bestrijding van achterstanden. De invoering van educatieve en
voorschoolse programma’s in peuterspeelzalen is een voorbeeld.
Het onderwijs vormt een ware caleidoscoop voor tal van aspecten van sociale cohesie
die in dit rapport de revue passeren. Binnen de sociale infrastructuur – als het stelsel
aan voorzieningen die het de burgers mogelijk moeten maken met elkaar relaties te
onderhouden en maatschappelijk te participeren – neemt het een centrale positie in.
Via het onderwijs kan de overheid ook belangrijke invloed uitoefenen op de vorming
en het welzijn van de burgers. Het onderwijs vormt een milieu waarvan alle Nederlanders gedurende een cruciale levensfase (de leerplichtige jaren) deel uit maken. Het
fungeert als een belangrijke socialisatie instantie en toegangspoort tot maatschappelijke integratie. Scholen vervullen tal van pedagogische taken, bieden opvoedingsondersteuning en verzorgen kinderopvang. Via educatieve voor- en vroegschoolse
programma’s wordt getracht kinderen compensatie te bieden voor een eventuele
achterstandspositie. Veelal wordt aan het onderwijs een seismografische functie
toegekend wat betreft de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en problemen.
Scholen hebben een belangrijke rol als voorhoedeposten waarin problemen die
spelen bij kinderen en het ouderlijk gezin het eerst worden gesignaleerd. Ze vormen
tevens knooppunten van informatie, communicatie en activiteiten binnen de lokale
gemeenschap, behoren tot de centrale voorzieningen binnen een wijk en zijn ontmoetingsplaatsen voor uiteenlopende sociale en culturele milieus. Binnen scholen
worden steeds meer allerlei jeugdvoorzieningen samengebracht. Het belang van het
onderwijs wordt algemeen erkend door de bevolking. In groten getale wordt deelgenomen aan allerlei soorten van vrijwillige en onbetaalde dienstverlening voor
scholen.
Een ander belangrijk onderdeel van de sociale infrastructuur is de informele hulpverlening. Net als bij het onderwijs en de kinderopvang heeft dat belang om te beginnen,
te maken met de ruime schaal waarop het zich voordoet binnen de samenleving en de
urgentie waarmee het verbonden is. Zo’n 400.000 zelfstandig wonenden in ons land
hebben grote moeite met de huishoudelijke verzorging; zo’n 180.000 met de persoonlijke verzorging. De informele hulpverlening heeft tevens niet te onderschatten functies
inzake de sociale cohesie en sociale integratie. Mensen met een klein sociaal netwerk of
weinig sociale contacten kampen eerder met gezondheidsproblemen en beschikken
bovendien over minder hulpbronnen om deze op te vangen. Dat komt pregnant naar
voren bij het voorbeeld van de psychiatrische patiënten. De belangrijkste bijdrage van vrijwilligers in de informele hulpverlening ligt juist in de sfeer van sociale contacten en de
opbouw van sociale netwerken. Bij de beschreven maatjesprojecten en vriendendiensten
voor psychiatrische patiënten wordt deze constatering in praktijk gebracht.
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De wereld van sport en hobby’s vertegenwoordigt weer een andere sector binnen de
sociale infrastructuur. Ook hier vinden veel activiteiten plaats via een samenspel van
enerzijds formele relaties en de dienstverlening door professionele instellingen en
anderzijds informele initiatieven en contacten. De vrije tijd lijkt bij uitstek het domein
te zijn waar de grotere hang naar vrijwillig gekozen, tijdelijke en op de persoonlijke
voorkeur toegesneden bindingen vorm kan krijgen, die vaak als typerend voor de
hedendaagse trend naar individualisering wordt beschouwd. Sport- en hobbybeoefening brengen grote aantallen mensen op de been. Vaak wordt de interesse erin
individueel uitgeleefd, maar meestal samen met anderen en regelmatig in een
georganiseerd verband. De verenigingen die op de betreffende terreinen actief zijn,
vormen de basis voor sociale netwerken en sociale contacten die niet tot het verenigingsverband beperkt blijven. In de loop van de jaren negentig liep de organisatiegraad
op beide terreinen van de vrijetijdsbesteding terug. Het percentage vrijwilligers onder
de bevolking vertoont wel een stijgende tendens.
Verschillende sectoraal besproken ontwikkelingen komen samen in de leefwereld
van twee bevolkingsgroepen waaraan afzonderlijk aandacht is geschonken: etnische
minderheden en langdurig werklozen. Bij de integratie van etnische minderheden
wordt vaak eenzijdig de nadruk gelegd op de structurele dimensie van integratie
(deelname aan het onderwijs en de arbeidsmarkt). Zoals in dit rapport uitvoerig is
beargumenteerd en gedemonstreerd, valt er ook een sociale dimensie aan de integratie
van bevolkingsgroepen te onderscheiden en heeft deze belangrijke effecten in termen
van welzijn, toekomstperspectieven, positie op de arbeidsmarkt en leefbaarheid van
de woonomgeving. Etnische minderheden vormen hierop geen uitzondering.
In paragraaf 3.6 is de sociale dimensie van integratie geoperationaliseerd als de
mate waarin men contacten heeft met autochtone Nederlanders en aan deze hecht,
en als de etnische kleuring van de vriendenkring en de etnische signatuur van de
verenigingen waarbij men eventueel is aangesloten. Gezamenlijk vormen deze een
indicator voor de sociale afstand die er met autochtonen bestaat. Er bleken op dit
punt uitgesproken verschillen te bestaan tussen de vier grootste minderheidsgroepen
in ons land. In variërende opzichten leven Turken en Marokkanen veel meer teruggetrokken in hun eigen etnische sociale netwerken dan Surinamers en vooral
Antillianen. Daarnaast spelen andere factoren een rol. Bij alle groepen bleek de tweedegeneratieminderheden sterker geïntegreerd dan de eerstegeneratiemigranten.
Onderwijsdeelname (bereikt opleidingsniveau), beheersing van de Nederlandse taal
en participatie op de arbeidsmarkt bevorderen de sociale integratie. Daarnaast werd
ook een contextuele factor gesignaleerd. De sociale integratie wordt ook sterk beïnvloed door het aandeel allochtonen in de eigen wijk. Door de aanhoudende toestroom
van immigranten en concentratie-effecten neemt de kans toe dat leden van de eigen
etnische groep in dezelfde buurt woonachtig zijn en vergroot daarmee de druk tot het
aangaan van contacten met autochtonen af.

178

Sociale cohesie binnen een aantal maatschappelijke sectoren

Betaalde arbeid is van groot belang voor niet alleen het welstandsniveau en de verwerving van sociale status, maar ook voor de persoonlijke ontplooiing van mensen
en hun gevoel van eigenwaarde, de structuur die zij verschaft aan het dagelijkse leven
en de toegang tot sociale netwerken. Niet-werkenden zijn minder vaak aangesloten
bij verenigingen en maatschappelijk actief, ze hebben vaker te kampen met gevoelens
van eenzaamheid en sociale uitsluiting. Pregnant komt dit naar voren bij de groep
langdurig werklozen met geringe kansen op toestroom naar de arbeidsmarkt, die in
het beleidsjargon wordt aangeduid als fase-4-cliënten. Het betreft hier ruim 40% van
alle werkzoekenden die zich hebben laten inschrijven bij de Arbeidsvoorziening (en
10% van de nieuwe instroom). Vergeleken met andere ingeschrevenen gaat het vaker
om oudere laagopgeleiden. Veelal is er sprake van persoonlijke problemen en belemmeringen, zoals een slechte gezondheid, schuldenproblematiek en psychische
problemen.
Sociale activering, gericht op deze groep, concentreert zich op welzijnsbevordering.
Elementen van sociale cohesie en integratie nemen daarbij een prominente plaats in:
stimulering van maatschappelijke participatie in de vorm van vrijwilligerswerk,
scholing of gesubsidieerde arbeid en voorkoming van sociaal isolement. De tweede
doelstelling is het verwerven van een betaalde baan. De daartoe in gang gezette
activeringsprojecten hebben een lokaal karakter. Bij de deelnemers is nagegaan in
hoeverre de twee doelstellingen verwezenlijkt worden. De deelname aan bijstandsexperimenten is naar hun zeggen van weinig invloed geweest op de contacten met
personen uit het primaire sociale netwerk (familie, vrienden, kennissen). Wel heeft
deze hen contacten opgeleverd met andere deelnemers en geven zij aan dat dit een
gunstig effect heeft gehad op hun welbevinden, zelfvertrouwen, vertrouwen in de
toekomst en gevoelens van waardering door vrienden en familieleden. Verder zijn zij
van mening dat de deelname aanzienlijk meer structuur en regelmaat in hun leven
heeft gebracht.
Wat betreft de bevordering van de arbeidsparticipatie ziet men de deelname aan
bijstandsexperimenten in meerderheid als bevorderlijk voor inzicht in de eigen wensen en mogelijkheden inzake het verwerven van een betaalde baan. Een omvangrijke
minderheid meent dat door zijn deelname ook zijn arbeidskansen worden verbeterd.
Van degenen die het hele programma hebben gevolgd, heeft inmiddels een derde
betaald werk gevonden, van de voortijdige afhakers is dit nog geen 5%. Bij deze
gunstige resultaten van de bijstandsexperimenten moet wel worden bedacht dat
voorafgaand aan de deelname een selectieprocedure heeft plaatsgevonden, waarbij
personen met een te geringe kans van slagen (onvoldoende motivatie, te grote persoonlijke problemen of te slechte gezondheid) bij voorbaat buiten de experimenten
vielen. Desondanks is bij 30% van de deelnemers sprake van voortijdige uitval, voornamelijk vanwege medische, psychische of sociale problemen. Dit betekent dat de
selectie vooraf voor verbetering vatbaar is.
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Voor de Verkenning sociale infrastructuur is door het scp een meer uitvoerige
beschouwing over dergelijke kwetsbare groepen geschreven, waarin andere
onderzoeksgegevens zijn opgenomen die op hun leefsituatie betrekking hebben. Zie: bzk 2000, bijlage 2.
Een belangrijke reden daarvoor is dat opvoeding voor een groot deel tussen de
bedrijven door plaatsvindt. Het is ook geen activiteit die als zodanig in het tijdsbestedingsonderzoek geregistreerd wordt.
Over informele opvang bevat het bestand geen informatie. Wel is gevraagd naar
het gebruik van crèche/kinderdagverblijf, maar de bevindingen lijken erop te
wijzen dat deze vraag niet goed is begrepen. Om die reden wordt hier niet
gerapporteerd over het bezoek van kinderdagverblijven door kinderen van verschillende etnische groeperingen.
Deze stijging wordt zowel in de referentiesteekproef als in de aanvullende
steekproef gevonden
De onderzoekers sluiten uit dat deze veranderingen worden veroorzaakt door
veranderingen in de steekproef of de onderzoeksopzet.
10% noemt de fysieke afstand, 9% andere verplichtingen als reden om niet te
helpen; 11% mist de vaardigheid om te helpen, kan het emotioneel niet aan of
heeft zelf gezondheidsproblemen die het helpen belemmert (Timmermans et al.
2001: 75).
Gebaseerd op een reeks van oorspronkelijk onderzoek van anderen; zie de
genoemde bron.
Daarbij moet worden opgemerkt dat de belangstellende in het onderzoek geheel
vrij werd gelaten in de vormgeving van het verlof. Beperkingen van de duur van
het verlof of van de verwanten of bekenden voor wie men zulk verlof mag
gebruiken enzovoorts, leiden vanzelfsprekend tot een veel lager aantal rechthebbenden en daarmee ook tot aanzienlijk minder belangstellenden.
Het betreft hier een onderzoek onder ca. 600 mensen met een ernstige (chronische) psychiatrische ziekte naar de door hun ervaren kwaliteit van leven.
Het onderzoek waarnaar hier wordt verwezen, is opgezet om een schatting te
maken van het aantal chronisch psychiatrische patiënten. Daarvoor werden
zeven regionale onderzoeken naar de prevalentie van chronische psychiatrische
problematiek met elkaar vergeleken.
Het onderzoek waarnaar hier wordt verwezen, is gehouden onder een aselecte
steekproef van bijna 400 bezoekers van 14 DAC’s in Nederland. Op basis van
omvang (dagelijks aantal bezoekers), stedelijkheidsgraad van de regio van vestiging en spreiding over het land wordt aangenomen dat deze DAC’s redelijk
representatief zijn voor alle DAC’s in Nederland.
Het betreft hier een onderzoek naar o.a. cliëntkenmerken en zorgdoelstellingen
in diverse projecten voor psychiatrische thuiszorg.
Het betreft hier de antwoorden op de volgende vraag: ‘Met hoeveel personen
(niet de professionele hulpverleners), inclusief uzelf, heeft de betrokkene in de
afgelopen vier weken informeel contact gehad, zoals een praatje gemaakt, een
bezoek gebracht of gezamenlijk iets gedaan?’
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De letterlijke tekst van de vragen luidde:
‘Stel dat een bekende van u, bijvoorbeeld een vroegere collega of iemand uit de
buurt, een jaar lang opgenomen is geweest in een psychiatrische inrichting en
nu weer thuiskomt:
- Stel dat u kinderen heb, zou u dan toestaan dat zo iemand zorgdraag voor uw
kinderen, bijvoorbeeld als onderwijzer?
- Zou u toestaan dat zo iemand met uw dochter – of iemand anders die u na
staat – trouwt?
- Zou u met hem over eigen zorgen en problemen willen praten?
- Zou u toestaan dat zo iemand op uw eigen kinderen pas, bijvoorbeeld als
babysitter?’
Dit wil overigens niet per definitie zeggen dat de respondenten ook al zo lang
voor de door hun beschreven patiënt zorgen. Met name de verzorgende partners
of andere goede vrienden kunnen de patiënt ook hebben leren kennen (enige
tijd) nadat de psychische problematiek zich openbaarde.
Aan het onderzoek is deelgenomen door in totaal 208 vertegenwoordigers van
aanbieders. gebruikers en financiers van zorg- en dienstverlening aan mensen
met (langdurige) psychische problematiek. Hun is onder meer gevraagd informatie te geven over in hun regio/werkgebied lopende projecten op het terrein
van de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Versterking
van de zorgverlening aan huis is hierbij opgevat als een van de aspecten van
deze vermaatschappelijking (Kwekkeboom 2001).
In de tijdreeks neemt 1995 een bijzondere plaats in omdat de cijfers in dit jaar
over het algemeen een daling te zien gaven ten opzichte van 1991 en eerdere
meetjaren. Of dit jaar werkelijk een slecht jaar was voor de amateurkunst of dat
het een eigenaardigheid van de respons op die enquête was, valt niet vast te
stellen. De ontwikkelingen in de amateurkunst zullen hier besproken worden
aan de hand van de gegevens uit 1991 en 1999. Voor de volledigheid van de
informatie staan in de gerapporteerde tabel ook de gegevens van 1995 vermeld.
Voor de goede orde: deze gegevens hebben betrekking op hoofden van huishoudens die zelfstandig wonen.
Wat onder buurt moet worden verstaan is in het vraaggesprek opengelaten. De
vragen hebben steeds betrekking op ‘de buurt’, waarbij wordt uitgegaan van het
beeld dat de respondent daarover heeft.
Omdat de beoordeling van contacten met buurtgenoten van de eigen groep dan
wel autochtone buurtgenoten in geringe mate naar leeftijd verschilt, laten we de
presentatie van gegevens hier verder achterwege.
Welke dit precies zijn, is afhankelijk van de woonsituatie van de respondent.
Het eenvoudigst is dit vast te stellen wanneer het om een (eengezins)woning in
de rij gaat of om een vrijstaande woning. In deze gevallen werden vragen
gesteld over de buren die links en de buren die rechts van de respondent
woonachtig zijn. Ingewikkelder wordt het in het geval van een hoekwoning.
Dan worden als buren aangemerkt degenen die links en degenen die om de
hoek wonen. In een etage- of portiekwoning die niet op de bovenste of onderste
verdieping ligt, zijn vragen gesteld over de buren boven en over de buren onder.
Indien een dergelijke woning op de onderste of bovenste verdieping ligt, dan
zijn de buren boven of onder en de buren links of rechts onderwerp van bevraging. In al deze gevallen bepaalt de enquêteur wie beide buren zijn.
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Het onderscheid naar leeftijd dat in het voorgaande steeds is gemaakt, wordt
hier achterwege gelaten. Het aantal waarnemingen bij met name jongeren is te
gering wanneer het gaat om contacten met de buur uit de eigen groep.
In de spva die in 1988 is gehouden, is op vergelijkbare wijze informatie als in
de spva 1998 informatie ingewonnen over de mate waarin autochtonen etnische
minderheden bezoeken. Voorts is een vergelijking in de tijd mogelijk voor de
etnische samenstelling van de vriendenkring. Deze vergelijking beslaat de periode 1991-1998. Een verschil met de eerder gepresenteerde gegevens is dat in de
spva van 1991 deze informatie uitsluitend is verzameld bij hoofden van huishoudens, terwijl in de spva van 1998 ook gezinsleden (partner en kinderen)
over deze materie zijn ondervraagd. De zo dadelijk gepresenteerde vergelijking
betreft dan ook uitsluitend hoofden van huishoudens. Om die reden zijn de
bevindingen die eerder op basis van de spva 1998 zijn gepresenteerd niet zonder meer vergelijkbaar met de bevindingen die nu voor het jaar 1998 worden
getoond. Voor de andere indicatoren is het niet mogelijk om de ontwikkelingen
in de afgelopen jaren te beschrijven. De gegevens zijn of in 1998 pas voor het
eerst verzameld dan wel is de vraagformulering in eerdere spva-jaargangen
zodanig anders dat vergelijking niet mogelijk is.
De spva 1988 valt af omdat de vraag naar de mate van contacten met autochtonen in de vrije tijd uitsluitend aan werkenden is gesteld. De informatie over
de aard van de contacten is in de spva 1991 op enigszins andere wijze verzameld dan in de spva 1998 is gebeurd. In de spva 1991 is direct de vraag gesteld:
‘Heeft u in uw vrije tijd meer contact met Nederlanders dan met [desbetreffende
etnische groep], of heeft u in meer contact met [desbetreffende etnische
groep]? In de spva 1998 is de constructie anders. Aan de bovengenoemde vraag
gaat de vraag vooraf of men in de vrije tijd wel eens met Nederlanders omgaat.
Aan degenen die aangeven dat ze vaak of soms met autochtonen omgaan, is de
vraag voorgelegd naar de mate waarin dit gebeurt; het gaat dan om dezelfde
vraag als in de spva 1991. Het is nauwelijks in te schatten in hoeverre de doorverwijzing van respondenten, zoals in de spva 1998 gebeurt, tot andere resultaten leidt dan wanneer direct naar de frequentie van het contact wordt
gevraagd. Desondanks is ervoor gekozen om de gegevens van de spva’s van
1991 en 1998 met elkaar te vergelijken. Daartoe zijn personen in de spva 1998
die aangeven dat ze in de vrije tijd nooit met autochtonen omgaan en degenen
die de vraag naar de mate van contacten met autochtonen niet beantwoorden,
ondergebracht in de categorie ‘heeft in de vrije tijd meer contact met [desbetreffende groep]’. Op deze wijze zijn de gegevens ‘vergelijkbaar’ gemaakt.
Concreet gaat het om een Homals-analyse. Homals gaat na in hoeverre er
samenhang is tussen categorieën van de in de analyse opgenomen variabelen
van nominaal of ordinaal meetniveau. Indien bepaalde variabelecategorieën
vaak in combinatie bij respondenten voorkomen, bijvoorbeeld veel contacten
met autochtonen in de vrije tijd en geen bezwaar tegen autochtone vriendjes of
partner, worden zij in de door Homals geproduceerde multidimensionele
afbeelding dicht bij elkaar geplaatst. De respondenten die aan dit profiel voldoen, komen eveneens bij elkaar te liggen. Categorieën die in combinatie juist
weinig voorkomen, worden zo veel mogelijk uit elkaar geplaatst. Datzelfde
geldt weer voor de respondenten.
De indeling in fasen gebeurt aan de hand van de zogenaamde Kansmeter. Aan
de hand van een stappenschema wordt onder meer vastgesteld of er sprake is
van formele vrijstellingsgronden, welke arbeidsmarkt- en persoonlijke kwalifi-
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caties de cliënt heeft en of er sprake is van belemmeringen als gevolg van bijvoorbeeld zorgtaken, schulden, verslaving of lichamelijke problemen. Een cliënt wordt ingedeeld in fase 1 indien hij of zij naar de mening van de medewerker van Arbeidsvoorziening direct bemiddelbaar is. In fase 2 of 3 indien inzet
van arbeidsmarktgerichte instrumenten noodzakelijk is om hem/haar bemiddelbaar te maken. In fase 4 indien hij/zij als gevolg van zware persoonlijke belemmeringen in eerste instantie is aangewezen op een traject dat is gericht op zorg,
hulpverlening of sociale activering.
In elk van de zes gemeenten is een aselecte steekproef getrokken uit het
bestand van fase-4-cliënten. Deze cliënten zijn vervolgens uitgenodigd deel te
nemen aan een mondeling interview. Doel van het interview was het in kaart
brengen van hun mogelijkheden en belemmeringen en het op grond hiervan
opstellen van een individueel actieplan, gericht op maatschappelijke en – waar
mogelijk – arbeidsparticipatie. In elke gemeente heeft ongeveer 80% van de
benaderde cliënten ingestemd met deelname aan het interview.
In de Statistiek Algemene Bijstand, waarop de populatiegegevens zijn gebaseerd, is de nationaliteit geregistreerd, terwijl aan de deelnemers aan het onderzoek naar de bijstandsexperimenten is gevraagd of men altijd in Nederland
heeft gewoond. Beide methoden hebben overigens hun nadelen. Registratie van
de nationaliteit heeft tot gevolg dat onder meer een groot deel van de
Surinamers, Antillianen en Arubanen niet als allochtoon wordt herkend, terwijl
de vraag of men altijd in Nederland heeft gewoond ertoe leidt dat de tweedegeneratieallochtonen ten dele buiten beeld blijft.
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Sociale cohesie in enkele Nederlandse wijken

Joep de Hart

4.1

Inleiding: sociale cohesie binnen de woonomgeving

In hoofdstuk 2 van dit rapport is aan de hand van representatieve steekproeven van
individuen een beeld geschetst van veranderingen in de sociale cohesie, sociale integratie en solidariteit van de Nederlanders met anderen en met de samenleving in brede
zin. Binnen- en buitenlands onderzoek wijst niettemin uit dat er in deze opzichten
geprononceerde lokale verschillen bestaan. Uiteenlopende sociale settings zijn verbonden met uiteenlopende beperkingen en kansen voor de ontwikkeling van onderlinge
banden tussen mensen, vormen van samenwerking en wederzijdse hulpverschaffing,
verenigingsleven en betrokkenheid bij de samenleving als groter geheel. Wat wel
aangeduid wordt als ‘sociaal kapitaal’ (kenmerken van het sociale leven – netwerken,
reciproque normen en vertrouwen in anderen – die mensen in staat stellen gezamenlijk
te handelen en effectiever gedeelde doelen na te streven; zie Putnam 1995, 1993, 2000)
ontstaat en werkt niet in een sociaal vacuüm, maar is gerelateerd aan specifieke culturele
en institutionele omstandigheden. Om dit te illustreren, zullen een aantal wijken en
plaatsen worden vergeleken.1 Het hebben van betaald werk, betrokkenheid bij de
landelijke politiek, de onderschrijving van solidariteitswaarden of het hanteren van
reciproque normen zijn voorbeelden van aspecten van sociale cohesie die niet territoriaal
gebonden hoeven te zijn. Dat geldt wel voor burencontacten, de deelname aan een
wijkcomité of een plaatselijke inzamelingsactie, de affiniteit met de lokale politiek of
het doen van vrijwilligerswerk voor een kerkelijke parochie of gemeente.
Daarmee zijn de twee hoofddoelen van dit hoofdstuk aangegeven. Het eerste is om
de lokale kleuring van aspecten van cohesie te illustreren en te laten zien hoe aan
deze aspecten al naargelang andere kenmerken van de sociale omgeving, een verschillende betekenis door bewoners wordt gegeven. De tweede doelstelling is na te gaan
of en op welke wijze kenmerken van de wijken, zoals waargenomen door de bewoners,
van invloed zijn op de wijze waarop zij zich opstellen met betrekking tot integratie in hun
directe sociale omgeving en ten aanzien van integratie in het grotere sociale geheel.
Op verschillende wijzen kan op dergelijke vragen een antwoord worden gezocht.
Zo zou men uit de geschiedenis van een wijk kunnen putten om te laten zien welke
onderdelen van sociale cohesie en integratie onder druk van welke omstandigheden in
de loop der tijd zijn veranderd. Een andere mogelijkheid is een ideaaltypische beschrijving te gegeven van wijken die een hoge en wijken die een lage mate van sociale cohesie
en integratie vertonen. In dit hoofdstuk gaan we anders te werk. Hier is ervoor gekozen
het accent op de ruimtelijke dimensie te leggen en een aantal concrete wijken met
elkaar te vergelijken onder het opzicht van sociale cohesie. In de eerste plaats staan
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de wijken model die in het kader van het scp-onderzoeksproject Civil society en vrijwilligerswerk begin 1997 uitvoerig zijn onderzocht en die deel uitmaken van de gemeentes
Dordrecht, Asten, Hoorn en Heerenveen. Om precies te zijn gaat het om de wijken
Wielwijk en Crabbehof in Dordrecht, Risdam-Zuid in Hoorn, de Akkers, Centrum en
Midden in Heerenveen, en ten slotte de Brabantse gemeente Asten met de kerkdorpen
Ommel en Leusden. In maart-april 2001 zijn vergelijkbare gegevens verzameld in een
Vinex-achtige locatie, namelijk de wijk De Strijp in Rijswijk.
Na een korte introductie van de wijken2 (§ 4.2), geven we in paragraaf 4.3 een empirische beschrijving van de verschillen die er tussen deze bestaan onder het opzicht
van sociale integratie en sociale cohesie. In paragraaf 4.4 wordt vervolgens bekeken in
hoeverre verschillen in lokale integratie van invloed zijn op de sociale integratie in de
bredere samenleving. In de genoemde paragrafen concentreren we ons zoals gezegd
op de wijken in Asten, Hoorn, Heerenveen en Dordrecht, omdat daar veel uitgebreider
informatie is verzameld. Ter vergelijking zullen ook gegevens die betrekking hebben
op de Rijswijkse wijk in de tabellen worden opgenomen. Paragraaf 4.6 is geheel
gewijd aan de laatste wijk. Hier wordt afzonderlijk ingegaan op de sociale effecten
van internetgebruik via een daartoe in Rijswijk uitgevoerde pilotstudy.

4.2

Introductie van de wijken en indicatoren van cohesie op wijkniveau

De onderzochte wijken en hun sociaal-demografische kenmerken
Wat betreft onze respondenten het volgende. In Asten, Heerenveen, Hoorn en Dordrecht
zijn de gegevens begin 1997 verzameld. Tevens is toen een steekproef uit de Nederlandse
bevolking ondervraagd, waarbij overigens niet alle vragen die in de wijken zijn gesteld,
werden herhaald. In de Rijswijkse wijk De Strijp werd begin 2001 onderzoek gedaan.
Benadrukt moet worden dat het dus wat de vier eerstgenoemde wijken en het landelijke
beeld betreft, niet gaat om de meest actuele stand van zaken, maar om de situatie
enkele jaren terug. Alleen voor wat betreft de Rijswijkse locatie beschikken we over
recentere gegevens. Gegeven de twee belangrijkste doelstellingen van dit hoofdstuk
is dit geen bezwaar. Het doel is immers niet een beschrijving van het huidige reilen
en zeilen binnen de wijken te geven, maar na te gaan of en op welke wijze aspecten
van sociale cohesie binnen en buiten een wijk verweven zijn met en beïnvloed worden
door specifieke kenmerken die een wijk vertoont in de beleving van zijn bewoners.
In tabel 4.1 zijn een aantal cbs-gegevens over de onderzoekslocaties op een rijtje gezet.
Ze hebben betrekking op de situatie halverwege de jaren negentig en op de vier locaties
die centraal staan in de analyses van de volgende paragrafen. Asten dorp, Heusden en
Ommel maken deel uit van de gemeente Asten en worden hier als één geheel, onder
de aanduiding Asten, besproken. Het inkomensniveau van Heusden, zo blijkt uit
tabel 4.1, ligt duidelijk onder dat van de twee andere Astense locaties. De twee wijken
die zijn geselecteerd binnen de gemeente Hoorn, Risdam-Zuid en Nieuwe Steen komen
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verder gezamenlijk ter sprake onder de naam Hoorn. Tabel 4.1 laat zien dat zij eveneens
op enkele kenmerken verschillen. Risdam-Zuid is aanzienlijk groter, het percentage
niet-actieven is er hoger en het percentage inwoners dat valt te rekenen tot de hoogste
inkomensklasse lager, evenals het percentage huishoudens met kinderen.
Tabel 4.1 Kenmerken van de onderzochte wijken en dorpen (in procenten en in absolute getallen)
Asten

Crabbehof
en
omgeving
15.470
7.150
3.790
56
35

Heerenveen
noorden,
centrum/
midden,
Ten Woude/
De Akkers
totaal
28.570
12.550
7.240
58
25

17.650

18.650

20.500

20.050

51

43

39

29

9
13

18
3

25
3

41
–

Dordrecht

Astendorp Heusden Ommel
aantal inwonersa
12.520
2.260
860
woningvoorraadb
4.400
740
260
aantal huishoudens (absoluut) 3.300
610
240
% huishoudens met kinderen
69
73
64
% niet-actievenc
18
12
17
gemiddeld besteedbaar
inkomend
18.100 16.550 18.050
% personen met een laag
inkomene
39
38
36
% personen met een hoog
inkomenf
20
17
17
% allochtoneng
–
–
–

Hoorn

Risdam- Nieuwe
Zuid
Steen
9.130
1.590
3.640
490
2.460
420
66
81
19
8

a Het aantal inwoners heeft betrekking op 1 januari 1995. De cijfers zijn aselect afgerond op tientallen. Bron: Structuurtelling gemeentelijke basisadministratie 1995.
b De woningvoorraad heeft betrekking op 1 januari 1995. De cijfers zijn aselect afgerond op tientallen. Deze gegevens
zijn afgeleid uit de Administratieve Woningtelling 1992 en de Woningstatistiek 1992, 1993 en 1994.
c Het gaat hier om de groep niet-actieven inkomensontvangers van 15-64 jaar (%). Het Regionale inkomensonderzoek 1994
deelt individuen met 52 weken inkomen in naar sociaal-economische categorieën. Niet-actieven zijn personen met een
werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschikten, pensioenontvangers, bijstandsontvangers en overigen. De ‘niet-actieven’
hadden in 1994 dus een uitkering als voornaamste inkomensbron.
d Het besteedbaar inkomen (in guldens) is het totaal aan inkomsten verminderd met betaalde premies en belastingen.
Het gemiddeld besteedbaar inkomen is afgerond op 50 gulden. Het gaat hier om het gemiddeld besteedbaar inkomen
per inwoner. Het gemiddeld besteedbaar inkomen is afkomstig van het Regionaal inkomensonderzoek (RIO) 1994.
e Het percentage inkomensontvangers met 52 weken inkomen dat in 1994 een besteedbaar inkomen onder de 26.245 gulden
had. Dit bedrag is het 40-procentpunt van de landelijke inkomensverdeling van 1994. Bron: Regionaal inkomensonderzoek
(RIO) 1994.
f Het percentage inkomensontvangers met 52 weken inkomen dat in 1994 een besteedbaar inkomen boven de 42.106 gulden
had. Dit bedrag is het 80-procentpunt van de landelijke inkomensverdeling van 1994. Bron: Regionaal inkomensonderzoek
(RIO) 1994.
g Dit is het procentueel aandeel van allochtonen onder de bevolking op 1 januari 1995, volgens de definitie ‘minderheden’
uit de Financiële verhoudingswet 1997. Dit zijn de eerste- en tweedegeneratieallochtonen afkomstig uit Marokko,
Turkije, Suriname en de Nederlandse Antillen en Aruba.
Bron: CBS (Statistisch gemeentelijk bestand 1995)

In Dordrecht is onderzoek gedaan in de wijken Crabbehof en Wielwijk, die in tabel 4.1
– net als in de rest van dit hoofdstuk – als één geheel zijn genomen. De sociale kaart
van de twee Dordrechtse locaties wijkt op een aantal punten af van die van de overige
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onderzoeksplaatsen. Het percentage allochtonen ligt in Dordrecht beduidend hoger
en het gemiddeld besteedbaar inkomen relatief laag. Vergeleken met de andere plaatsen wonen er veel personen uit de lagere inkomensklassen en niet-actieven. Evenals in
Heerenveen (waarvoor alleen een totaalbeeld kon worden opgesteld) wonen in de
Dordrechtse wijken bovendien naar verhouding weinig huishoudens met kinderen.
Aanvullende gegevens over de vier wijken kunnen worden ontleend aan het Geo-marktprofiel van halverwege de jaren negentig.3 Het op basis van tabel 4.1 geschetste beeld
keert in grote trekken terug. Binnen het totaal springen de Dordtse wijken eruit door
een groter aantal flats en huurwoningen, veel allochtone bewoners en een laag welstandsniveau. Ouderen zijn oververtegenwoordigd onder zowel de bewoners van de
Dordtse als de Heerenveense wijken, terwijl gezinnen met oudere kinderen dat zijn in
Asten en zijn kerkdorpen. Ook volgens het Geo-marktprofiel tellen de Dordtse wijken
een hoger percentage allochtonen (18% ditmaal) dan de andere woonlocaties (waar
dit varieert van bijna 0% in Asten tot bijna 5% in de centrumwijken van Heerenveen).
Personen met een laag opleidingsniveau vallen volgens dit onderzoek eveneens vaker
aan te treffen in de Dordrechtse wijken, evenals personen met een minimum inkomen
of een inkomensniveau dat ligt tussen modaal en minimum, en personen zonder
betaalde baan.

Gebruikte indicatoren van lokale sociale cohesie
De aspecten van de lokale sociale cohesie die in paragraaf 4.3 zullen worden beschreven,
zijn de volgende. We beginnen met enkele algemene indicatoren voor de mate waarin
men is geïntegreerd in zijn wijk.
– De verhuismobiliteit: hoe lang woont men op het huidige adres, hoe vaak is men
de afgelopen tien jaar verhuisd en waar woonde men voor zijn laatste verhuizing?
– De woonsatisfactie en de beoordeling van de ontwikkeling die de wijk doormaakt.
– De perceptie van plaatselijke gemeenschap: wie rekent men daartoe en rekent men
zichzelf daartoe, voelt men zichzelf verbonden met mensen uit zijn straat of directe
omgeving?
De veronderstelling is dan dat wanneer men nog maar recentelijk is komen te wonen
in de buurt of gekenmerkt wordt door een hoge verhuismobiliteit, dit factoren zijn
die de sociale integratie belemmeren.
Vervolgens komt een aantal kenmerken ter sprake dat indicatief is voor hoe men
de kwaliteit van de sociale relaties in zijn wijk beoordeelt:
– Staan de medebewoners open voor contacten en acht men ze hulpbereid, is men
tevreden over zijn eigen lokale kennissenkring?
– Hoe is het gesteld met de hulpbereidheid van buurtgenoten in concrete situaties
en in welke situaties doet men een beroep op zijn buren?
– Met welke frequentie heeft men contact met kennissen, familie en buurtgenoten?
In al deze gevallen is een positief antwoord indicatief voor een sterke (waargenomen)
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cohesie en integratie in het sociale leven van de wijk.
Ten slotte kijken we naar de participatie in het lokale gemeenschapsleven en de
houding tegenover de plaatselijke politiek.
– Doneert men wel eens aan lokale doelen, is men lid of donateur van organisaties
met activiteiten die zijn gericht op de wijk of de woonplaats en doet men daar wel
eens vrijwilligerswerk voor?
– Wat is de mening over gemeenteraadsleden en de invloed die men heeft op de
gemeentepolitiek?
Donaties aan lokale goede doelen, lidmaatschap van en vrijwilligerswerk voor plaatselijke organisaties duiden op een sterke integratie in de plaatselijke gemeenschap. Een
negatief beeld van gemeenteraadsleden en inschatting van de eigen invloed op hen als
gering, wijzen juist op distantie van de officiële politieke kanalen waarlangs vorm kan
worden gegeven aan het gemeenschapsleven.

4.3

Verschillen tussen de wijken op de uiteenlopende dimensies van lokale sociale
cohesie en integratie

Verhuismobiliteit, het behoren tot de plaatselijke gemeenschap en perceptie van de
woonbuurt
De verhuismobiliteit is groter in de Dordtse wijken. Dat manifesteert zich ook in de
antwoorden van onze respondenten. Uit tabel 4.2 kan worden opgemaakt dat de wijken
een hoger percentage ondervraagden telt dat pas recentelijk zijn huidige woning heeft
betrokken. In relatief groten getale betreft het verhuizingen binnen dezelfde buurt.
In de Rijswijkse wijk – een typische nieuwbouwwijk – is nagenoeg iedereen, zoals
verwacht mocht worden, de afgelopen tien jaar verhuisd. De residentiële stabiliteit is
het grootst in Hoorn.
Tabel 4.3 maakt duidelijk dat de woonsatisfactie in Dordrecht minder is dan in de
andere wijken. Dit gegeven, gekoppeld aan de hoge verhuismobiliteit binnen de wijken,
doet vermoeden dat men er veelal tegen zijn wil niet in slaagt de wijk te verruilen voor
een andere woonomgeving. In Dordrecht is men door de bank genomen ook van oordeel dat zijn wijk een negatieve ontwikkeling doormaakt. Dat staat in schril contrast
met vooral de Rijswijkse onderzoekslocatie, waar de bewoners juist een voortdurende
verbetering van de kwaliteit van hun wijk waarnemen.
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Tabel 4.2 Vergelijking tussen de vijf wijken wat betreft verhuismobiliteit

Hoe lang woont men op het
huidige adres?
< 6 maanden
6-12 maanden
13-24 maanden
25-36 maanden
> 3 jaar
Hoe vaak is men de afgelopen
10 jaar verhuisd?
nooit
1 keer
2 keer
3 of meer
Waar woonde men voor zijn
laatste verhuizing?
zelfde buurt
zelfde gemeente
zelfde provincie
elders Nederland
buitenland
nooit verhuisd

Asten

Heerenveen

Hoorn

Dordrecht Rijswijk

Nederland 1997

7
3
6
8
77
100

3
4
10
10
73
100

2
6
8
8
75
100

13
8
7
8
64
100

2
3
2
13
80
100

4
4
9
7
77
100

38
40
9
14
100

35
30
20
15
100

52
22
12
13
100

36
32
13
19
100

3
56
28
13
100

46
26
14
15
100

12
43
24
12
2
7
100

16
49
19
12
0
4
100

6
44
36
12
1
1
100

31
45
10
7
1
4
100

5
44
46
4
1
0
100

15
44
21
13
2
5
100

Bron: SCP (Civil society en vrijwilligerswerk 1997); Onderzoek De Strijp (2001)

Tabel 4.3 Vergelijking tussen de vijf wijken wat betreft woonsatisfactie en de waardering van
ontwikkelingen in de wijk

het is hier eigenlijk best prettig
leven (eens)
in deze buurt is het vervelend
om te wonen (eens)
beoordeling van wijk
(1: max. slecht<->10: max. goed)
situatie 5 jaar geleden
situatie momenteel
situatie over 5 jaar

Asten

Heerenveen

Hoorn

Dordrecht Rijswijk

Nederland 1997

93

89

91

73

90

88

4

6

4

14

7

6

6,5
6,7
6,7

6,1
6,4
6,3

6,9
6,9
6,8

6,0
5,8
5,5

5,5
6,9
7,2

.
.
.

Bron: SCP (Civil society en vrijwilligerswerk 1997); Onderzoek De Strijp (2001)

Beoordeling van netwerken in de directe omgeving en participatie daarin
Vervolgens kijken we hoe het is gesteld met de sociale integratie en cohesie in de verschillende onderzoeksplaatsen. Tabel 4.4 levert enkele indicatoren van de algemene
identificatie met de plaatselijke gemeenschap. Sterker dan elders is men in Dordrecht
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geneigd alleen mensen die in de wijk geboren zijn tot die gemeenschap te rekenen.
De identificatie met buurtgenoten is er overigens relatief gering en contrasteert vooral
met de sterke identificatie van de Astenaren (het landelijke percentage is 58%).
Tabel 4.4 Vergelijking tussen de vijf wijken wat betreft het rekenen tot de plaatselijke gemeenschap
Asten
wie behoort tot de plaatselijke gemeenschap
iedereen die er woont
mensen die er al een aantal
jaren wonen
mensen die er geboren zijn én
sindsdien gewoond hebben
iedereen die er geboren is, los van
de vraag of men er nog woont

rekent zichzelf tot de plaatselijke
gemeenschap
voelt zich in het algemeen (zeer) verbonden met
mensen die uit zijn stad of streek komen
mensen uit zijn straat of directe omgeving

Heerenveen

Hoorn

Dordrecht

Rijswijk

84

85

90

66

83

8

8

7

11

8

6

4

2

16

6

2
100

3
100

2
100

6
100

4
100

99

98

96

91

93

60
73

50
66

55
57

50
45

45
62

Bron: SCP (Civil society en vrijwilligerswerk 1997); Onderzoek De Strijp (2001)

In tabel 4.5 staan enkele specifiekere oordelen over wijkgenoten. Opnieuw nemen de
Dordrechtse wijken een aparte positie in: men huldigt er duidelijk negatievere oordelen
dan in de andere plaatsen. Hierbij is het verschil vooral groot met de Astense ondervraagden die in alle opzichten een hogere mate van integratie vertonen. In Dordrecht
geven drie van de tien ondervraagden aan dat het niet gemakkelijk is contact te krijgen
met de mensen in hun woonomgeving. Tabel 4.6 schetst vier concrete situaties met de
vraag of men daarin op de hulpbereidheid van zijn buurtgenoten zou kunnen rekenen.
Ook hier komt naar voren dat men daarover te Dordrecht pessimistisch is gestemd.
In de andere locaties schatten de respondenten die hulpbereidheid optimistischer in
en dat geldt zeker voor de inwoners van Asten.
Tabel 4.5 Vergelijking tussen de vijf wijken wat betreft het oordeel over medebewoners
Asten
het is niet gemakkelijk contact te
krijgen met de mensen hier (oneens)
de mensen zijn hier in het algemeen
erg vriendelijk en bereid je te
helpen (eens)
ik heb hier best een leuke
kennissenkring (eens)
kwaliteit sociale relaties in de wijk
op alle 3 punten slecht
op alle 3 punten goed

Heerenveen Hoorn

Dordrecht Rijswijk Nederland 1997

74

69

69

48

58

62

83

75

78

55

77

74

91

82

83

72

76

83

4
63

6
49

7
53

16
31

1
55

8
48

Bron: SCP (Civil society en vrijwilligerswerk 1997); Onderzoek De Strijp (2001)
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Tabel 4.6 Vergelijking tussen de vijf wijken wat betreft gepercipieerde hulpbereidheid van
buren/buurtgenoten in vier denkbeeldige situaties
Asten
meubels vervoeren naar huis van
autoloze buren
zouden ze zeker doen
zouden ze waarschijnlijk doen
zouden ze (waarschijnlijk/zeker)
niet doen
hulp bieden tegen groep jongeren die je
lastig vallen
zouden ze zeker doen
zouden ze waarschijnlijk doen
zouden ze (waarschijnlijk/zeker)
niet doen
meedoen aan protestactie van de buurt
tegen de gemeente
zouden ze zeker doen
zouden ze waarschijnlijk doen
zouden ze (waarschijnlijk/zeker)
niet doen
helpen leegstaand gebouw voor de buurt
te benutten
zouden ze zeker doen
zouden ze waarschijnlijk doen
zouden ze (waarschijnlijk/zeker)
niet doen

Heerenveen Hoorn

Dordrecht Rijswijk Nederland 1997

50
46

32
57

35
58

18
59

33
53

36
51

5
100

11
100

6
100

23
100

13
100

13
100

32
55

28
48

25
59

31
26

39
46

30
51

13
100

24
100

17
100

43
100

15
100

19
100

41
56

30
67

33
63

31
57

37
56

34
56

3
100

3
100

4
100

12
100

7
100

10
100

29
59

21
60

12
66

22
51

16
57

18
56

11
100

20
100

23
100

27
100

27
100

26
100

Bron: SCP (Civil society en vrijwilligerswerk 1997); Onderzoek De Strijp (2001)

Tabel 4.7 en tabel 4.8 gaan vervolgens in op feitelijke contacten die men met anderen
onderhoudt. In Dordrecht blijkt men in alle omstandigheden minder geneigd zijn
buren om hulp te vragen. De naar verhouding sterke cohesie te Asten komt met name
naar voren waar het gaat om persoonlijke problemen waar men over zou willen praten.
Een derde van de Astenaren schroomt dan niet om op zijn buren af te stappen, een
percentage dat duidelijk boven dat voor de andere plaatsen ligt. In tabel 4.8 is de
frequentie van sociale contacten weergegeven. Het percentage respondenten dat in
de voorafgaande week geen contact heeft gehad met kennissen, familie of naaste
buren ligt weer het hoogst in Dordrecht. Er lijkt daar ook minder telefonisch contact
plaats te vinden. Kortom, in al de beschreven opzichten worden de Dordrechtse wijken
gekenmerkt door fragielere sociale netwerken en een grotere distantie van het plaatselijke gemeenschapsleven. Vervolgens stellen we ons de vraag of dat ook geldt voor de
integratie en participatie in de bredere samenleving.
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Tabel 4.7 Vergelijking tussen de vijf wijken wat betreft situaties waarin men zijn buren om
hulp zou vragen

de planten verzorgen tijdens de vakantie
kleine dingen lenen (bv. gereedschap)
boodschappen doen bij ziekte
klusjes in huis
een persoonlijk probleem waar men
over wil praten

Asten
81
79
69
46

Heerenveen Hoorn
83
87
75
83
66
65
26
35

34

17

21

Dordrecht Rijswijk Nederland 1997
55
83
76
66
83
74
53
58
64
28
34
39
15

20

24

Bron: SCP (Civil society en vrijwilligerswerk 1997); Onderzoek De Strijp (2001)

Tabel 4.8 Vergelijking tussen de vijf wijken wat betreft frequentie van sociale contacten
Asten
voorgaande week
niet op bezoek bij kennissen, familie
of naaste buren, ook geen bezoek van
dezen ontvangen
wel op bezoek bij kennissen, familie of
dezen ontvangen, geen bezoek aan of
van naaste buren
op bezoek bij kennissen, familie of
dezen ontvangen, en ook bezoek aan
of van naaste buren
op bezoek bij kennissen, familie en
dezen ook ontvangen, tevens bezoek
aan en bezoek van naaste buren
frequentie waarmee men de voorgaande
maand is opgebeld door familie,
vrienden of kennissen
0-6 keer
7 keer of vaker
n

Heerenveen Hoorn

Dordrecht Rijswijk Nederland 1997

7

6

4

12

3

6

55

50

57

54

56

54

24

24

23

24

23

24

15
100

19
100

16
100

11
100

17
100

16
100

20
80
100

18
82
100

20
80
100

46
54
100

14
86
100

23
77
100

138

131

127

135

201

2.320

Bron: SCP (Civil society en vrijwilligerswerk 1997); Onderzoek De Strijp (2001)

Participatie in de bredere samenleving
De indicatoren die tot dusver de revue passeerden, hebben betrekking op de interne
cohesie binnen de onderzoekswijken. We richten ons nu op een aantal indicatoren
van de externe cohesie. In hoeverre de twee in elkaars verlengde liggen, is een vraag
die later aan bod komt.
In tabel 4.9 staan cijfers over de bovenlokale en lokale maatschappelijke participatie.
In verschillende opzichten zet de vergelijkenderwijs matige integratie in de directe
sociale omgeving van de wijk die in Dordrecht is geconstateerd zich voort in een zwakkere deelname in het grotere sociale geheel. Het percentage dat bij geen enkele orga-
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nisatie is aangesloten, ligt er duidelijk boven het landelijke gemiddelde, het percentage
dat wel eens vrijwilligerswerk verricht daar duidelijk onder. Bij donaties aan goede
doelen en zaken die het algemeen welzijn betreffen, is men er terughoudender dan
elders. Opvallend is ook dit keer weer de sterke sociale integratie in Asten. Een derde
van de ondervraagden daar is lid van minstens vier maatschappelijke organisaties,
maar liefst 42% treedt wel eens als vrijwilliger op. Vooral met organisatievormen, vrijwilligersactiviteiten en goede doelen die een lokaal karakter dragen, is de affiniteit er
beduidend groter dan in de andere plaatsen.
Tabel 4.9 Vergelijking tussen de vijf wijken wat betreft de algemene en de lokale maatschappelijke
participatie
Asten
aantal organisaties waarvan men lid is
geen
1 tot 3
4 of meer

Heerenveen Hoorn

Dordrecht Rijswijk Nederland 1997

18
50
32
100

17
60
23
100

13
74
13
100

35
61
4
100

15
47
38
100

22
59
19
100

gemiddeld aantal organisaties
waarvan lid

2,7

2,3

2,2

1,2

3,1

2,1

% vrijwilliger

42

29

35

17

24

29

58
21
21
100

71
10
19
100

65
14
21
100

83
4
14
100

76
13
11
100

71
13
15
100

20

17

19

14

19

21

80
10
10
100

83
11
6
100

81
9
9
100

86
10
4
100

81
12
7
100

79
12
9
100

1
9
30
59
100

5
3
25
67
100

4
9
31
56
100

9
13
42
36
100

5
6
42
47
100

5
11
34
50
100

20

10

10

12

19

24
11

14
6

13
11

9
5

16
10

131

127

135

201

2.320

tijd daaraan besteed door vrijwilligers
geen
1-3 uur
4 uur of meer
% dat informele hulp verleent
tijd daaraan besteed door informele
hulp verleners
geen
1-3 uur
4 uur of meer
frequentie waarmee men doneert aan
goede doelen
nooit
zelden
af en toe
regelmatig/vaak

lokale maatschappelijke participatie
geeft (soms of regelmatig) geld aan
lokale doelena
38
is lid of donateur van lokaal gerichte
organisatieb
37
doet wel eens vrijwilligerswerk voor deze 23
n

138

a Dat wil zeggen: kunst, cultuur, sport of recreatie in zijn woonplaats als doel.
b Wijkraad, plaatselijke actiegroep, buurtvereniging of andere organisatie gericht op plaatselijke activiteiten.
Bron: SCP (Civil society en vrijwilligerswerk 1997); Onderzoek De Strijp (2001)
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Tabel 4.10 beoogt een indruk te geven van de mate waarin cynische opvattingen in
omloop zijn omtrent de plaatselijke politiek. In Dordrecht onderschrijft 68% van de
ondervraagden de stelling dat gemeenteraadsleden zich niet om hun mening bekommeren, nauwelijks minder dan driekwart schat zijn invloed op de gemeentepolitiek in
als nihil. In de andere plaatsen wordt blijk gegeven van meer politiek zelfvertrouwen,
in het bijzonder in de Rijswijkse wijk.
Tabel 4.10 Vergelijking tussen de vijf wijken wat betreft cynisme wat de lokale politiek betreft
Asten
gemeenteraadsleden bekommeren
zich niet veel om de mening van
mensen zoals ik (eens)
mensen zoals ik hebben geen enkele
invloed op de gemeentepolitiek (eens)

Heerenveen Hoorn

Dordrecht Rijswijk Nederland 1997

46

52

52

68

30

52

46

46

40

73

29

48

Bron: SCP (Civil society en vrijwilligerswerk 1997); Onderzoek De Strijp (2001)

Het voorgaande heeft geleerd dat er wat variërende aspecten van sociale cohesie
betreft verschillen bestaan tussen de wijken, die zich echter concentreren op een afzonderlijke positie van de Dordrechtse wijken. Vanuit het oogpunt van sociale cohesie
geven deze overwegend een betrekkelijk negatief beeld te zien. De verhuismobiliteit
is er relatief groot, de bewoners zijn pessimistisch gestemd over de ontwikkeling van
hun wijk. De sociale kwaliteit van buurtrelaties wordt lager ingeschat, evenals de
hulpbereidheid van buurtgenoten, men doet ook minder een beroep op zijn buren en
onderhoudt minder frequent sociale contacten in de buurt. Qua maatschappelijke
participatie blijven de Dordtse wijken eveneens achter bij de andere. Men is er minder
vaak aangesloten bij maatschappelijke organisaties, het percentage vrijwilligers ligt
er lager en er wordt minder frequent gedoneerd aan goede doelen. Over de politiek uit
men zich cynischer dan elders wordt gedaan. Op al deze punten is het contrast substantieel met de respondenten uit Asten, dat kan gelden als het voorbeeld van een
gemeenschap met een vergelijkenderwijs sterke sociale cohesie en integratie.
Tot dusver zijn aspecten van lokale integratie (dat wil zeggen op het niveau van de wijk
en de plaatselijke gemeenschap) en integratie in ruimere sociale verbanden (op het
niveau van de samenleving en het maatschappelijk middenveld) apart beschreven. De
vraag die in de volgende paragraaf aan de orde komt, is die naar de relatie tussen beide
niveaus van integratie. In hoeverre zijn buurt/wijkkenmerken (zoals gepercipieerd door
de bewoners) gerelateerd aan de deelname aan de bredere samenleving, het vertrouwen
in maatschappelijke en politieke instituties en instanties en de sociale waarden die
mensen onderschrijven? Waarbij de veronderstelling luidt dat de mate van lokale
integratie een factor vormt die een direct effect heeft op de integratie in het grotere
sociale geheel.
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4.4

Lokale sociale integratie als determinant van sociale cohesie

Het ligt voor de hand dat een wijk waar de bewoners zich identificeren met het wedervaren van hun buurt een leefbaarder omgeving oplevert dan een wijk waar dit niet het
geval is. Maar het belang van integratie in de wijk en betrokkenheid bij buurtgenoten
gaat verder dan activiteiten die alleen op de wijk betrekking hebben. Zij strekt zich
ook uit tot meer algemene attitudeaspecten en de politieke houding. In de analyses
van deze paragraaf gaan we het realiteitsgehalte van deze veronderstelling na4. Zoals
zal blijken, vertoont de lokale integratie een directe en positieve samenhang met de
meer algemene solidariteit met medemensen en het vertrouwen in anderen, ook als
men dezen niet persoonlijk kent. Bovendien bevordert lokale integratie het vertrouwen
in de lokale en de landelijke politiek. Daarnaast treden er tot op zekere hoogte verschillen op in de effecten van lokale integratie naar de woonlocatie.
In de analyses zijn drie indicatoren voor sociale integratie in de wijk gebruikt. De eerste
is de ‘kwaliteit van sociale relaties in de wijk’, zoals ingeschat door de ondervraagden,
die we al tegenkwamen in tabel 4.5. Van een hoge kwaliteit is sprake als men de
buurtgenoten als vriendelijk en hulpbereid beoordeelt, als openstaand voor sociale
contacten, en als men aangeeft over een leuke kennissenkring te beschikken in de
woonlocatie. De tweede indicator heeft betrekking op de mate waarin men zegt zich
verbonden te voelen met mensen uit zijn straat of directe omgeving. De derde indicator
is het doen van vrijwilligerswerk.
Bij de analyses wordt in de eerste plaats gecorrigeerd voor enkele sociaal-demografische kenmerken. Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en het al dan niet hebben van
betaald werk plegen namelijk – zo leert het beschikbare onderzoek – duidelijk samen
te hangen met de attitudekenmerken die hier als afhankelijken figureren. Dat een wijk
bevolkt wordt door welgestelden of hoogopgeleiden vormt bepaald geen garantie voor
een hoge mate van sociale cohesie en evenmin betekent het dat er zich geen sociale
problemen voordoen. Wel vertonen opleiding en inkomen op individueel niveau een
sterke samenhang met onder andere het vertrouwen dat aan personen die men niet
persoonlijk kent, wordt geschonken, de gemêleerdheid van het netwerk van sociale
relaties en de mate van maatschappelijke participatie. Nog eens apart is gekeken naar
de invloed van de woonlocatie op zich. Omdat uit het voorgaande bleek dat de Dordtse
wijken een afzonderlijk (en vanuit het perspectief van sociale cohesie: negatief ) patroon
vertoonden, is daarbij het wonen in deze wijken vergeleken met het wonen in de andere
drie locaties (dat wil zeggen Asten, Heerenveen of Hoorn).
Om te beginnen, kijken we naar het effect op wat hier kortweg wordt aangeduid als
‘altruïsme’. Het gaat hier om bijval voor uitspraken als ‘je moet de mensen, al ken je
ze niet, met liefde als broeders en zusters behandelen’, het minder geëxalteerde ‘je
moet eigenlijk niet alléén voor jezelf leven, maar ook voor de ander’ en ‘in geval van
nood moeten de mensen wel een beetje geholpen worden’. Daartegenover staan
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uitspraken die uitdrukken dat iedereen maar voor zichzelf moet zorgen en dat men
niet gediend is van hulpverzoeken door anderen. Tevens wordt de invloed op ‘sociaal
vertrouwen’ in ogenschouw genomen. Bij sociaal vertrouwen gaat het om de mening
dat over het algemeen de meeste mensen wel te vertrouwen zijn (versus de opvatting
dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met anderen). Tabel 4.11 leert
dat beide houdingen beïnvloed worden door de mate van lokale sociale integratie.
Ongeacht het sociaal-demografische profiel dat men vertoont, stimuleert die integratie
zowel de solidariteit met de medemens als het vertrouwen in anderen. Ter illustratie:
47% van degenen die de kwaliteit van de sociale relaties in hun wijk niet als goed
beoordelen en 44% van hen die geen vrijwilligerswerk doen, meent dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in zijn omgang met mensen. Onder zij die de sociale relaties
wel als goed kwalificeren en als vrijwilliger actief zijn, bedragen deze percentages
respectievelijk 30% en 26%. Voor intermenselijk vertrouwen gaat ook van de woonlocatie een direct en positief effect uit. Hoe het verder ook gesteld is in sociaal-demografisch opzicht of met de lokale sociale integratie: in de overige drie woonlocaties is
dat vertrouwen duidelijk groter dan in Dordrecht.5
Tabel 4.11 Effect van indicatoren van sociale integratie op altruïsme en vertrouwen in anderen:
relatieve kansenverhoudingen
altruïsme
sociale integratie
+ sociaal-dem.
+
kenmerken
woonlocatie
sociale integratie
hoge kwaliteit sociale relaties in de wijk
sterke identificatie met buurtgenoten
doet vrijwilligerswerk
sociaal-demografische kenmerken
man
≥ 46 jaar
voltooid mo of hoger
werkend
Asten, Heerenveen of Hoorn
(i.p.v. Dordrecht)

sociaal vertrouwen
sociale integratie
+ sociaal-dem.
+
kenmerken
woonlocatie

1,5**
1,5**
1,5**

1,7 *
1,4
1,4

1,7***
1,3 *
2,1***

2,2***
1,0
2,3***

0,8 *
1,1
1,1
1,4 *

0,8
1,1
1,7
0,9

0,9
1,1
3,4***
1,5***

0,8
2,8***
3,3***
1,7

1,3

2,7***

Significantie: * = < 0,05, ** = < 0,01, en *** = < 0,001 (eenzijdig); n = 2.851; vergelijking plaatsen: n = 421.
Bron: SCP (Civil society en vrijwilligerswerk 1997)

Ook de visie die men huldigt op de gemeentelijke politiek wordt gekleurd door de
lokale sociale integratie. Wie de sociale relaties in zijn woonomgeving als positief
beoordeelt en wie actief is in het vrijwilligerswerk is positiever gestemd over zijn eigen
invloed op de plaatselijke politiek en gemeenteraadsleden. Opnieuw manifesteert
zich een zekere couleur locale: buiten Dordrecht schat men zijn invloed onder alle
omstandigheden duidelijk hoger in dan in de Dordtse wijken.
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Tabel 4.12 Effect van indicatoren van sociale integratie op lokaal politiek zelfvertrouwen:
relatieve kansenverhoudingen
lokaal politiek zelfvertrouwen
oneens met: ‘Gemeenteraadsleden
oneens met: ‘Mensen zoals ik
bekommeren zich niet veel om de
hebben geen enkele invloed op
mening van mensen zoals ik’
de gemeentepolitiek’
sociale integratie
+ sociaal-dem.
+
kenmerken
woonlocatie
hoge kwaliteit sociale relaties in de wijk
sterke identificatie met buurtgenoten
doet vrijwilligerswerk
sociaal-demografische kenmerken
man
≥ 46 jaar
voltooid mo of hoger
werkend

sociale integratie
+ sociaal-dem.
+
kenmerken
woonlocatie

1,3**
1,2
1,4***

1,7 *
1,1
1,5

1,3**
1,2
1,4***

1,4
1,0
1,3

0,9
0,8
1,7***
1,5***

0,5***
1,4
1,5
2,0 *

1,0
0,7***
2,5***
1,5***

0,8
0,6
1,8 *
1,8 *

Asten, Heerenveen of Hoorn
(i.p.v. Dordrecht)

1,7

2,9***

Significantie: * = < 0,05, ** = < 0,01, en *** = < 0,001 (eenzijdig); n = 2.851; vergelijking plaatsen: n = 421.
Bron: SCP (Civil society en vrijwilligerswerk 1997)

Ten slotte kijken we nog naar de houding tegenover de landelijke politiek: de vraag of
men de overheid als een betrouwbare bron van informatie beschouwt bij belangrijke
maatschappelijke of politieke kwesties en – naar het equivalent van wat eerder op het
terrein van de plaatselijke politiek werd onderzocht – de opvatting dat men invloed kan
uitoefenen op de landspolitiek. Het zich thuis voelen tussen de bewoners van zijn wijk
en de identificatie met dezen hangt positief samen met het stellen van vertrouwen in
de rijksoverheid. De kwaliteit van de lokale sociale relaties en het doen van vrijwilligerswerk bevorderen een gunstig oordeel over de responsiviteit van Kamerleden. Het
optreden als vrijwilliger doet dit bovendien wat de indruk betreft dat men wel invloed
kan uitoefenen op wat de regering doet. Andermaal blijkt de woonlocatie direct
gerelateerd aan meer vertrouwen in de landspolitiek.
De conclusie kan luiden dat het bij de integratie van mensen in hun directe leefomgeving
inderdaad om meer gaat dan het zich senang voelen in een eigen wereld of de bereidheid zich in te zetten voor de eigen wijk. Die integratie draagt bij tot een grotere betrokkenheid bij en vertrouwen in de medemens in het algemeen. Daarnaast vormt ze een
rem op cynisme omtrent de mogelijkheid politiek zijn stem te laten horen en stimuleert ze het vertrouwen in de overheid. Binnen de individuele perceptie althans, zijn
de verschillende schaalniveaus waarop sociale cohesie zich kan manifesteren, onderling gerelateerd. De sociale kwaliteit van de primaire leefomgeving is medebepalend
voor de houding tegenover bredere sociale milieus.
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Tabel 4.13 Effect van indicatoren van sociale integratie op vertrouwen in de overheid en landelijk
politiek zelfvertrouwen: relatieve kansenverhoudingen
landelijk politiek zelfvertrouwen

vertrouwen in overheid
sociale
integratie
+ sociaal- +
dem.
woonkenmerken locatie

oneens met: ‘Kamerleden oneens met: ‘Mensen zoals
geven niet veel om wat
ik hebben geen invloed
mensen als ik denken’
op wat de regering doet’
sociale
integratie
+ sociaal- +
dem.
woonkenmerken locatie

sociale
integratie
+ sociaaldem.
kenmerken

+
woonlocatie

hoge kwaliteit sociale relaties
in de wijk
sterke identificatie met
buurtgenoten
doet vrijwilligerswerk

1,4 ***

1,4

1,4**

1,2

1,2

1,2

1,3 **
1,2

1,1
1,3

1,0
1,4**

1,3
1,7 *

1,1
1,5***

1,2
1,3

sociaal-demografische kenmerken
man
≥ 46 jaar
voltooid mo of hoger
werkend

0,9
0,7 ***
1,3 **
1,1

0,9
0,8
2,4***
1,0

1,0
0,6***
2,6***
1,8***

0,7
1,1
3,3***
1,7 *

1,0
0,8 *
2,7***
1,9***

0,8
1,1
3,0***
1,9 *

Asten, Heerenveen of Hoorn
(i.p.v. Dordrecht)

1,9 *

1,7

1,5

Significantie: * = < 0,05, ** = < 0,01, en *** = < 0,001 (eenzijdig); n = 2851; vergelijking plaatsen: n = 421.
Bron: SCP (Civil society en vrijwilligerswerk 1997)

In dit rapport is gekozen voor de wijk of woonbuurt als vertrekpunt en belangrijkste
setting van de bestudering van sociale cohesie. Daarbij kan de vraag worden opgeworpen of de directe woonomgeving als kader van sociale interacties niet aan slijtage
onderhevig is en er zich nieuwe integratiekanalen aan het ontwikkelen zijn die gaandeweg de traditionele zullen gaan vervangen en ruimtelijke connotaties van het begrip
sociale cohesie onder druk zetten. In de door Castells gepostuleerde Network society
ontstaan tal van dynamische organisatie- en mobilisatievormen die veel beter zouden
beantwoorden aan de eisen van de moderne informatiesamenleving en die niet of
nauwelijks verbonden zijn met specifieke territoriale locaties (Castells 1997; Hooghe
2001; Frissen 2001). Daarbij wordt met name aan de opkomst en verbreiding van
internet een belangrijke rol toegeschreven.
Op de sociale functies van internet richt zich de volgende paragraaf. We baseren
ons daarbij op een bescheiden onderzoek dat daarnaar in de Rijswijkse wijk De Strijp
werd uitgevoerd. Het omvat niet meer dan slechts een vooronderzoek van een meer
omvangrijkere studie over ict-gebruik die momenteel door het scp wordt verricht en
die later zal worden gerapporteerd in een afzonderlijke studie.
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4.5

Pilotstudy naar de verbreiding en het gebruik van internet in een woonwijk

Inleiding en hypotheses
In het kader van de enquête die in de maanden maart en april van 2001 in de Rijswijkse
nieuwbouwwijk De Strijp werd uitgevoerd, is ook een aantal vragen over het gebruik
van de computer en internet gesteld. In het navolgende worden de belangrijkste uitkomsten van deze pilotstudy gepresenteerd. Vanuit de thematiek van dit rapport ging
de interesse met name uit naar de sociale effecten van internetgebruik. Daarover is tot
op heden nog maar weinig bekend dat op deugdelijk en generaliseerbaar onderzoek
is gebaseerd.
Wat betreft de invloed van internet op de sociale cohesie en integratie worden zowel
negatieve als positieve oordelen geveld (Decoster 2000; Uslaner 2000). Aan de ene
kant wordt erop gewezen dat surfen op internet een nogal individualistische bezigheid
pleegt te zijn. Verder dat mensen op internet gemakkelijk met uitwassen in aanraking
komen (pornografie, extremistische propaganda, virussen, oplichterspraktijken e.d.)
die hun mens- en wereldbeeld negatief zouden kleuren. Dit wordt wel eens aangeduid
als de mean world syndrom; een conclusie die ook is getrokken over het veel kijken naar
televisieprogramma’s (Gerbner et al. 1980; Brehm en Rahn 1997). Bovendien wordt
vastgesteld dat de tijd die voor het beeldscherm wordt doorgebracht, onttrokken wordt
aan de tijd die men aan sociale en maatschappelijke participatie in de vorm van faceto-facecontacten met anderen en deelname aan het verenigingsleven had kunnen
besteden. De laatste veronderstelling gaat door het leven als de time displacement-these
en is eveneens vaak gelanceerd aangaande de tijdsinvestering in televisiekijken
(Putnam 1995, 2000).
Er zijn ook andere geluiden. In kringen waarin men aan internet een positieve rol
toeschrijft met het oog op de sociale cohesie, wordt juist aangenomen dat het world
wide web mogelijkheden schept voor eigentijdse varianten van de oude vormen van
gemeenschapsgevoel en intermenselijk contact via e-mail, chatrooms en discussiegroepen waar veelal intensief informatie wordt uitgewisseld (Rheingold 1993). Het
internet brengt mensen in contact met elkaar die een gedeelde belangstelling hebben
en die elkaar anders niet ontmoet zouden hebben vanwege de geografische afstand
of het grote verschil in sociale achtergrond (Etzioni en Etzioni 1997). Het wordt geacht
de grote nivelleerder te zijn van klasse, geslacht en ras, die in talloze onderzoeken
naar voren komen als hinderpalen voor participatie in de samenleving en de politiek.
In potentie wordt het world wide web bovendien geacht een krachtig mobilisatiekanaal
te vormen voor collectieve acties (Norris 2000).
Definitieve conclusies omtrent de verschillen van mening laten zich niet trekken op
basis van onze onderzoeksgegevens. Daarvoor is het onderzoek te kleinschalig en
thematisch te beperkt van opzet. Bovendien hebben de vragen die aan de respondenten
zijn voorgelegd alleen betrekking op het computergebruik binnen de eigen woning en
weten we niet hoe het daarmee gesteld is op bijvoorbeeld de werkplek. Deze beper-
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kingen moeten in het navolgende goed voor ogen worden gehouden. Ze maken dat
het om niet veel meer zal kunnen gaan dan om enkele tentatieve conclusies op basis
van een bescheiden lokaal onderzoek.
We starten met enkele hypotheses die uit de literatuur kunnen worden afgeleid, die
als uitgangspunt van de navolgende analyses zullen gelden en waarvan het realiteitsgehalte zal worden nagegaan. Om te beginnen, laten we ons leiden door een gegeven
dat uit onderzoek naar de diffusie van technologische innovaties naar voren komt,
namelijk dat er sprake blijkt te zijn van voorhoedes en achterhoedes bij de verspreiding
van dergelijke innovaties onder de bevolking. Wat ons brengt tot de hypothese dat de
voorhoedes van de (technologische) modernisering ook die van het internetgebruik
binnen de huiselijke omgeving zijn: mannen, jongere leeftijdscategorieën, hoger
opgeleiden en fulltime werkenden.
Een van de belangrijkste functies die aan internet wordt toegeschreven door zijn protagonisten, is een verbreding van de sociale netwerken waarvan mensen deel uitmaken.
Het world wide web is een wereldomspannend conglomeraat van informatiebronnen
en verbindt de meest uiteenlopende groepen, belangen en interesses met elkaar.
Aangenomen kan worden dat internet met name aangewend zal worden voor contacten buiten de kring van mensen die men dagelijks om zich heen weet in de buurt of
wijk en voor de vergaring van informatie die de wijk overstijgt. Bovendien lijkt deze
sociale functie van internet vooral van belang voor mensen die langs andere wegen
moeilijker (nieuwe) sociale relaties opbouwen. Met andere woorden: e-mail thuis
verbreedt het sociale netwerk van personen waarmee men contact heeft. Het levert
nieuwe sociale contacten op; met name contacten buiten de directe woonomgeving.
Deze functie van netwerkverbreding heeft internet met name bij mensen die relatief
gedepriveerd zijn bij het opbouwen van uitgebreide en gedifferentieerde sociale netwerken: ouderen, lager opgeleiden en niet-(fulltime)werkenden. E-mail levert vermoedelijk nauwelijks extra contacten op binnen de buurt. Internet thuis zorgt niet
dat mensen beter op de hoogte zijn van ontwikkelingen in hun wijk, de aangeslotenen
gebruiken het met name voor andersoortige informatie.
Internet heeft dan misschien niet veel betekenis voor de identificatie met buurtgenoten of de frequentie waarmee met dezen contact onderhoudt en hangt dan ook
naar verwachting niet samen met de frequentie van burencontacten of de identificatie
met buurtgenoten. Als bron van bredere informatie is er echter waarschijnlijk wel een
verband met het lidmaatschap van algemene organisaties, het doneren aan algemene
goede doelen en het verrichten van vrijwilligerswerk. Het world wide web verruimt de
horizon van mensen en maakt de gebruikers attent op organisatievormen, goede
doelen en vrijwilligerswerk. Het stimuleert de participatie daarin en omgekeerd zullen
deelnemers via hun participatie gestimuleerd worden te surfen langs informatie die het
internet biedt. Of via e-mail in contact te treden met anderen, bijvoorbeeld omdat langs
die weg efficiënt gezamenlijke activiteiten kunnen worden georganiseerd. Kortom,
internet stimuleert de maatschappelijke participatie. Het is de vraag of dit verband in
stand blijft wanneer wordt gecorrigeerd voor sociaal-demografische verschillen.
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Gebruik van internet in De Strijp
Alvorens de in het voorgaande weergegeven veronderstellingen empirisch tegen het
licht te houden, kijken we eerst naar de verspreiding van de verschillende mogelijkheden die het bezit van een computer thuis biedt in de onderzochte woonwijk.
Tabel 4.14 laat zien dat bijna negen op de tien ondervraagde inwoners van De Strijp
thuis over een computer beschikt. Driekwart beschikt over een e-mailadres of een
internetaansluiting; ruim de helft over een combinatie van beide.6 Eigen webpagina’s
en het deel uitmaken van discussielijsten zijn minder populair. De verdere analyses
concentreren zich op de 149 respectievelijk 152 ondervraagden met een internetaansluiting en een e-mailadres.
Tabel 4.14 Thuis de beschikking over computerfaciliteiten in De Strijp
n

%

beschikt over pc, notebook, laptop
heeft internetaansluiting
heeft e-mailadres
heeft eigen webpagina
is via internet aangesloten op discussielijsten

177
149
152
25
21

88
74
76
12
10

combinaties
alleen pc
internet + e-mail
internet + e-mail + eigen webpagina
internet + e-mail + internetdiscussielijst
internet + e-mail + eigen webpagina + internetdiscussielijst
totaal

25
113
16
11
9
174

12
56
8
6
4
88

Bron: Onderzoek De Strijp (2001)

Toetsing van de hypotheses
Vervolgens richten we ons op het realiteitsgehalte van de geformuleerde hypotheses.
Tabel 4.15 brengt de uitkomsten in beeld over de beschikking die men thuis heeft over
uiteenlopende mogelijkheden van internet, tabel 4.16 voor wat betreft het gebruik van
deze. De jongere leeftijdsgroep heeft thuis in significant groteren getale de beschikking
over zowel een computer als elk van de internetfaciliteiten. Ook beschikt zij vaker
over de combinatie van internet en e-mail, al dan niet in combinatie met een eigen
webpagina of internetdiscussielijst. Hetzelfde geldt voor hoger opgeleiden. Verschil
tussen mannen en vrouwen vinden we alleen inzake de grotere populariteit onder
mannen van een eigen webpagina en het aangesloten zijn op discussielijsten. Het
werkende deel van de bewoners van De Strijp heeft thuis wat vaker een computer
staan, maar beperkt zich daar ook vaker toe. Hun niet-werkende wijkgenoten staan
iets vaker ingeschreven bij internetdiscussielijsten.
Tabel 4.16 leert vervolgens dat het verschil tussen mannen en vrouwen niet zozeer
zit in het al dan niet gebruiken van de computerfaciliteiten, maar in de frequentie
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waarmee dit wordt gedaan: mannen surfen en chatten vaker met dagelijkse frequentie.
Vaker dan ouderen wordt door de jongere leeftijdsgroep gemaild en gechat. In tegenstelling tot de hypothese blijken niet-werkenden thuis vaker dagelijks gebruik van
internet te maken, te mailen en te chatten, terwijl dat laatste ook vaker door laagdan door hoogopgeleiden wordt gedaan. Bij dit alles moet wel bedacht worden dat
werkenden waarschijnlijk in vele gevallen tijdens hun werkuren op de genoemde wijzen
op internet actief zijn.
Tabel 4.15 Thuis de beschikking over computerfaciliteiten in De Strijp
geslacht

beschikt over pc, notebook, laptop
heeft internetaansluiting
heeft e-mailadres
heeft eigen webpagina
is via internet aangesloten op
discussielijsten
combinaties
alleen pc
internet + e-mail
internet + e-mail + eigen webpagina
internet + e-mail + internetdiscussielijst
internet + e-mail + eigen webpagina +
internet discussielijst

man
90
76
76
17

leeftijd

16-45 ≥ 46
vrouw jaar jaar
87
93
77
72
83
56
75
84
59
10
14
9

opleiding
mavo,
3 jr.
mo of
lager
79
62
63
10

arbeidspositie

volwerkt
tooid werkt niet
hele
mo of > dan of
steekhoger 15 uur mindera proef
95
91
81
88
84
75
73
74
86
77
73
76
15
12
15
12

15

7

13

6

8

13

9

13

10

14
49
11
10

12
61
7
2

10
62
9
7

18
47
6
2

16
49
6
4

10
63
10
8

15
60
7
4

8
50
10
8

12
56
8
6

6
90

4
87

5
93

3
76

5
79

5
95

4
91

5
81

4
88

a In deze en navolgende tabellen: doet huishouden, arbeidsongeschikt, werkloos, gepensioneerd, studerend.
Bron: Onderzoek De Strijp (2001)

Tabel 4.16 Frequentie van het gebruik van internetmogelijkheden thuis
voor internet
nooit
dagelijks

voor e-mail
nooit
dagelijks

voor chatten
nooit
dagelijks

man
vrouw

14
16

43
30

16
18

35
32

70
79

14
7

16-45 jaar
≥ 46 jaar

10
25

36
31

12
28

36
24

74
80

12
4

mavo, 3 jaar mo of lager
voltooid mo of hoger

23
9

37
32

28
9

31
34

75
79

13
6

werkt > dan 15 uur
werkt niet of mindera

16
12

27
54

18
15

29
41

80
66

6
21

hele steekproef

15

35

17

33

76

10

Bron: Onderzoek De Strijp (2001)
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Daarnaast werd verondersteld dat internet het sociale netwerk verbreedt en dat dit
met name bij groepen het geval is, die – omdat zij niet werkzaam zijn in een betaalde
werkkring – langs andere wegen minder in de gelegenheid zijn om een uitgebreide en
gedifferentieerde netwerken op te bouwen. Tabel 4.17 en tabel 4.18 geven uitsluitsel.
Er zijn inderdaad aanwijzingen dat internet ertoe bijdraagt dat men nieuwe mensen
ontmoet. Volgens tabel 4.18 zegt ruim een kwart van de ondervraagden op zijn minst
een aantal van zijn e-mailpartners pas door het e-mailcontact te hebben leren kennen
en onderschrijft 18% dat men nieuwe sociale contacten heeft opgedaan doordat men
over e-mail beschikt. Uit tabel 4.17 kan worden opgemaakt dat e-mailcontacten overwegend niet tot de meer nabije omgeving van de wijk of de gemeente beperkt blijven,
maar een bovenregionaal karakter hebben.
Ouderen en lager opgeleiden geven aan niet significant vaker nieuwe sociale contacten te hebben gekregen via hun e-mail. Wel strekken de e-mailcontacten vanuit de
eigen woonomgeving van de oudere groep zich significant vaker uit tot het buitenland. 7
Respondenten zonder betaalde werkkring zijn inderdaad wat vaker geneigd in te
stemmen met de stelling dat e-mail hun nieuwe sociale contacten heeft opgeleverd
die zij nog niet kenden voordat het e-mailcontact totstandkwam. Uit tabel 4.17 valt
op te maken dat zij vooral vaker e-mailen met mensen binnen de gemeente (Rijswijk).
Tabel 4.17 Waar de mensen wonen waarmee men e-mailt
in De Strijp

in Rijswijk

redelijk
niemand/ wat/
enkelen velen

redelijk
niemand/ wat/
enkelen velen

in Nederland

in het buitenland

redelijk
redelijk
niemand/ wat/
niemand/ wat/
enkelen velen
enkelen velen

man
vrouw

93
98

7
2

85
76

15
24

25
39

75
61

73
86

27
14

16-45 jaar
≥ 46 jaar

95
97

5
3

78
83

22
17

32
42

68
58

85
74

15
26

mavo, 3 jaar mo of lager
voltooid mo of hoger

95
99

5
1

81
80

19
20

51
22

49
78

90
78

10
22

werkt > dan 15 uur
werkt niet of minder

96
95

4
5

84
70

16
30

35
33

65
67

77
93

23
7

hele steekproef

96

4

79

21

34

66

82

18

Bron: Onderzoek De Strijp (2001)
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Tabel 4.18 Nieuwe sociale contacten die tot stand zijn gekomen via e-mail
Kende u de personen met wie u e-mailt al
voordat het e-mailcontact totstandkwam?
de
somiedereen meesten migen geen

‘Doordat ik e-mail heb, heb ik
nieuwe sociale contacten gekregen’
(enigszins) enigszins geheel
mee eens oneens
oneens (n=100%)

man
vrouw

66
77

29
15

2
3

4
5

29
12

3
9

68
79

100 = 71
100 = 127

16-45 jaar
≥ 46 jaar

73
73

18
25

3
0

5
3

18
20

8
5

75
75

100 = 136
100 = 64

mavo, 3 jaar mo of lager
voltooid mo of hoger

72
74

18
21

2
3

8
2

19
17

11
4

70
78

100 = 89
100 = 107

werkt > dan 15 uur
werkt niet of minder

77
65

18
24

2
4

4
7

16
23

4
13

80
64

100 = 139
100 = 62

hele steekproef

73

20

2

5

18

7

75

Bron: Onderzoek De Strijp (2001)

Verder werd aangenomen dat internet – als een communicatievorm die bij uitstek
bovenregionaal en internationaal is gericht – (op dit moment nog) niet of nauwelijks
bijdraagt aan een betere kennis van ontwikkelingen op wijkniveau en dat de sociale
contacten die men opdoet via een e-mailaansluiting thuis nauwelijks betrekking hebben
op buurtcontacten. In tabel 4.19 staan de betreffende uitkomsten weergegeven. De
laatste stelling blijkt juist. Inderdaad zijn via het aanwenden van e-mail op buurtniveau
vrijwel geen sociale contacten totstandgekomen. In grote lijnen gaat ook de eerste
veronderstelling wel op, al onderschrijft toch ruim 10% van de respondenten dat men
beter op de hoogte is van ontwikkelingen in zijn wijk door internet. Internet fungeert
(thuis) vooral voor niet-werkenden en ouderen als informatiebron voor wijkaangelegenheden.
Tabel 4.19 Gepercipieerde effecten van e-mail en internet
Zijn sociale contacten in de buurt tot stand
gekomen doordat u e-mail heeft gebruikt?

‘Doordat ik internet heb, ben ik beterop de
hoogtevan wat er in De Strijp gebeurt’

geen
ervan

enkele

vele

97
97

3
3

0
0

12
10

7
11

81
79

100 = 71
100 = 127

96
100

4
0

0
0

10
15

11
5

79
79

100 = 136
100 = 64

mavo, 3 jaar mo of lager
voltooid mo of hoger

97
97

3
3

0
0

11
12

5
13

84
75

100 = 89
100 = 107

werkt > dan 15 uur
werkt niet of minder

97
96

3
4

0
0

9
17

9
11

82
72

100 = 139
100 = 62

hele steekproef

97

3

0

11

9

80

man
vrouw
16-45 jaar
≥ 46 jaar

(enigszins) enigszins geheel
mee eens oneens oneens

(n=100%)

Bron: Onderzoek De Strijp (2001)
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Al met al kan worden geconcludeerd dat het bewijsmateriaal niet eenduidig correspondeert met de geformuleerde uitgangshypotheses. Tevens zijn enkele veronderstellingen gelanceerd over de relatie tussen internetgebruik, de sociale cohesie binnen de
buurt en de maatschappelijke participatie. Hieronder wordt nagegaan of deze standhouden.

Internetgebruik, sociale cohesie en maatschappelijke participatie
De volgende twee tabellen hebben betrekking op de relatie tussen internetgebruik en
respectievelijk de identificatie met buurtgenoten en de frequentie van sociale contacten.
Tabel 4.20 maakt duidelijk dat er hoegenaamd geen verschillen zijn tussen frequente
gebruikers van internet of e-mail en de mate waarin men zich verbonden voelt met
buurtgenoten. Tabel 4.21 richt zich vervolgens op de intensiteit van feitelijke contacten
die men onderhoudt met vrienden, kennissen, familieleden en de naaste buren. Geen
van de verbanden in de twee tabellen is significant.
Tabel 4.20 Computergebruik en mate van identificatie met mensen uit zijn straat of directe omgeving
frequentie internetten
een keer per
minstens enkele
week of minder
keren per week
voelt zich daarmee
zeer verbonden
verbonden
niet zo verbonden
helemaal niet verbonden
n

6
58
26
10
100%
74

frequentie e-mailen
een keerper
minstens enkele
week of minder
keren per week

9
54
28
8
100%
100

7
56
28
8
100%
77

9
55
27
9
100%
92

Bron: Onderzoek De Strijp (2001)

Tabel 4.21 Computergebruik en sociale contacten
frequentie internetten
een keer per
minstens enkele
week of minder keren per week
in de voorgaande week
niet op bezoek bij kennissen, familie of naaste
buren, ook geen bezoek van dezen ontvangen
wel op bezoek bij kennissen, familie of dezen
ontvangen, geen bezoek aan of van naaste buren
op bezoek bij kennissen, familie of dezen
ontvangen, en ook bezoek aan of van naaste buren
op bezoek bij kennissen, familie en dezen ook
ontvangen, tevens bezoek aan en bezoek van
naaste buren
n

frequentie e-mailen
een keer per
minstens enkele
week of minder keren per week

4

2

5

1

61

50

57

54

24

26

24

25

11
100%
74

22
100%
100

14
100%
77

20
100%
92

Bron: Onderzoek De Strijp (2001)
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Er is gesteld dat internet gerelateerd is aan een intensievere maatschappelijke participatie en het ontplooien van activiteiten voor het grotere sociale geheel. De cijfers in
tabel 4.22 vormen op alle punten een bevestiging van deze veronderstelling. Internetgebruikers en e-mailers zijn vaker lid van maatschappelijke organisaties en zij zijn
gemiddeld van meer organisaties lid. Zij zijn vaker als vrijwilliger actief en besteden
als vrijwilliger ook meer tijd aan hun vrijwilligerswerk. Zij zijn vaker betrokken bij de
verschaffing van informele hulp en trekken ook daar meer tijd voor uit. Bovendien ligt
het percentage personen dat zelden of nooit geld schenkt aan goede doelen onder
hen wat lager. Het is dus in elk geval onjuist dat een frequenter gebruik van internet
gepaard gaat met een zich terugtrekken uit de samenleving of een geringere bereidheid
tijd te investeren in maatschappelijke participatie; de gegevens wijzen veeleer in de
richting van het omgekeerde. Daarmee is nog niets gezegd over het directe verband
tussen internet en de maatschappelijke participatie. Daarop gaan we tot besluit nog in.
Tabel 4.22 Computergebruik en maatschappelijke participatie
frequentie internetten
een keer per
week of minder
aantal organisaties waarvan men lid is
geen
1 tot 3
4 of meer
gemiddeld aantal waarvan lid (0-10)
% vrijwilliger
tijd daaraan besteed door vrijwilligers
geen
1-3 uur
4 uur of meer
% dat informele hulp verleent
tijd daaraan besteed door informele
hulpverleners
geen
1-3 uur
4 uur of meer
frequentie waarmee men doneert
aan goede doelen
nooit
zelden
af en toe
regelmatig/vaak
n

minstens enkele
keren per week

frequentie e-mailen
een keer per
week of minder

minstens enkele
keren per week

19
47
34
100%
2,7

8
46
46
100%
3,6

19
40
40
100%
3,0

8
52
40
100%
3,3

18

31

21

28

82
8
9
100%

69
19
12
100%

79
12
9
100%

72
15
13
100%

12

22

14

20

88
9
3
100%

78
13
9
100%

86
13
1
100%

80
10
10
100%

8
7
38
47
100%

1
6
51
42
100%

8
7
39
46
100%

1
7
49
43
100%

74

100

77

92

Bron: Onderzoek De Strijp (2001)
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De voorgaande uitkomsten roepen de vraag op of een frequenter internetgebruik een
factor op zichzelf is die de participatie bevordert. Of is het wellicht zo dat het in feite
voor internetgebruikers typerende sociaal-demografische kenmerken zijn (jong, hoger
opgeleid, e.d.) die de maatschappelijke deelname bevorderen en niet zozeer het internetgebruik? De tabellen 4.23 en 4.24 geven antwoord op de vraag of er een directe relatie
bestaat tussen internetgebruik en maatschappelijke participatie, ongeacht de sociaaldemografische kenmerken van mensen.
Ze maken duidelijk dat (frequenter) internetgebruik inderdaad het zich aansluiten
bij maatschappelijke organisaties en het doen van vrijwilligerswerk stimuleert, ook
wanneer rekening wordt gehouden met sociaal-demografische kenmerken van de
respondenten. Voor deze twee vormen van maatschappelijke deelname gaat van
internetgebruik een sterker effect uit dan van welke van de vier achtergrondkenmerken
dan ook. Wat betreft het doneren aan goede doelen en het verlenen van informele hulp
is dit niet het geval. Wat het eerste betreft speelt leeftijd en voor informele hulpverschaffing het al dan niet werkzaam zijn in een betaalde baan een overheersende rol.
De oudere leeftijdsgroep is veel vaker dan de jongere gewend goede doelen te steunen
met een financiële bijdrage. Wie geen (fulltime) betaalde werkkring heeft, is vaker
actief in de informele hulpverlening; internetgebruik is hierop weinig van invloed.
Tabel 4.23 Effect van internetgebruik op het lidmaatschap van maatschappelijke organisaties
en het (op zijn minst af en toe) doneren aan goede doelen: relatieve kansenverhoudingen
lidmaatschap

internetgebruik
internet

sociaaldemogr.
kenmerken

2,7 *

sociaal-demografische
kenmerken
man
≥ 46 jaar
voltooid mo of hoger
niet-werkend

0,6
0,9
2,1
0,7

doneren aan goede doelen
internet +
sociaaldemogr.
kenmerken

internetgebruik

3,7 *

0,8

0,4
1,5
2,1
0,4

Significantie: * = < 0,05, ** = < 0,01, en *** = < 0,001 (eenzijdig); n = 174.
Bron: Onderzoek De Strijp (2001)
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sociaaldemogr.
kenmerken

internet +
sociaaldemogr.
kenmerken
0,9

0,5 *
4,6***
0,9
1,2

0,4 *
7,2***
1,4
0,7

Tabel 4.24 Effect van internetgebruik op het doen van vrijwilligerswerk en het geven van
informele hulp: relatieve kansenverhoudingen
vrijwilligerswerk

internet

internetgebruik
2,1 *

sociaal-demografische
kenmerken
man
≥ 46 jaar
voltooid mo of hoger
niet-werkend

informele hulp

sociaaldemogr.
kenmerken

internet +
sociaaldemogr.
kenmerken
2,2 *

1,1
1,1
1,1
2,0 *

1,5
1,5
1,0
2,1

internetgebruik
2,0

sociaaldemogr.
kenmerken

internet +
sociaaldemogr.
kenmerken
1,9

0,5
1,4
0,7
4,5***

0,5
1,4
1,0
3,9**

Significantie: * = < 0,05, ** = < 0,01, en *** = < 0,001 (eenzijdig); n = 174.
Bron: Onderzoek De Strijp (2001)

4.6

Conclusies

In dit hoofdstuk werd het onderwerp sociale cohesie bestudeerd op het niveau van de
woonwijk. Een aantal wijken, verspreid over heel Nederland, werd vanuit dat perspectief
met elkaar vergeleken. Het betrof zeven stedelijke locaties en daarnaast het dorp Asten
met zijn twee kerkdorpen. We stelden vast dat de wijken variaties vertonen binnen een
patroon waarvan op de keper beschouwd alleen de twee onderzochte Dordrechtse wijken
duidelijk afwijken en dat voor de overige locaties in grote trekken overeenkomt (vgl.
De Hart en Dekker 2000).
Die Dordrechtse wijken vertonen een eigen sociaal-demografisch profiel. Hoewel
er niet gesproken kan worden van echte achterstandswijken, tenderen zij wel meer dan
de andere in die richting. Zij tellen een hoger percentage economisch niet-actieven,
laagopgeleiden en personen in de lagere inkomenscategorieën. Het percentage
allochtonen ligt beduidend boven dat van de andere wijken. De verhuismobiliteit
(binnen de wijk) is er hoger. Uit de enquête komt naar voren dat men met minder
plezier in de Dordtse wijken woont en ook pessimistischer oordeelt over de ontwikkeling daarvan. Meer dan elders rekent men slechts mensen die er geboren zijn tot de
plaatselijke gemeenschap.
De bewoners van de Dordrechtse wijken vertonen op een tamelijk breed scala van
indicatoren een relatief geringe integratie in hun wijk, de plaatselijke gemeenschap
en de bredere samenleving. In menig opzicht vormen de inwoners van Asten de meest
uitgesproken tegenpool. In de Dordtse wijken heerst een killer sociaal klimaat. Sociale
relaties komen er moeizamer tot stand, de onderlinge solidariteit is er minder. Daarvoor
wordt ook minder compensatie gevonden buiten het milieu van de wijk, de relatie die
men met de bredere samenleving onderhoudt, is zwakker en meer gekleurd door
wantrouwen.
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De Strijp is een vijf jaar oude Vinex-achtige nieuwbouwwijk die deel uitmaakt van de
gemeente Rijswijk. Dat recente ontstaan onderscheidt de wijk van de andere locaties
die in dit hoofdstuk werden bekeken. Het maakt haar interessant vanuit de thematiek
van sociale cohesie. Hier is immers sprake van een setting waarin buurtcontacten als
het ware van de grond af aan nieuw opgebouwd moesten worden. Vergeleken met het
landelijke patroon zijn zowel jongvolwassenen als ouderen ondervertegenwoordigd
in De Strijp. Er wonen relatief veel personen die middelbaar onderwijs als hoogste
opleidingsniveau hebben en weinig laagopgeleiden. Het percentage inwoners met een
volledige betaalde werkkring is hoog, evenals het percentage dat gehuwd is na eerst
te hebben samengewoond.
De korte historie van de wijk lijkt niet te hebben geresulteerd in een afzonderlijke
positie voor de kenmerken van sociale integratie die in dit hoofdstuk werden bestudeerd. Het beeld komt overwegend overeen met dat van Hoorn, Heerenveen en Asten.
Slechts in enkele opzichten vertoont De Strijp een enigszins apart profiel. Hoewel de
ondervraagden in de andere drie genoemde plaatsen niet pessimistisch bleken over
de ontwikkelingen binnen hun wijk, neemt men nergens zo’n duidelijke vooruitgang
waar als bij de inwoners van De Strijp het geval is. Wat de situatie van vijf jaar geleden
betreft, is men te Rijswijk gemiddeld nog het meest negatief gestemd. Met het oog op
de (nabije) toekomst slaat dit oordeel echter om in het meest positieve. Een ander
punt waarop de inwoners van De Strijp zich onderscheiden, is hun sterke afwijzing
van cynische opvattingen over hun invloed op de lokale politiek.
Sociale cohesie varieert naar lokale contexten. Dat is op zichzelf al een reden om het
patroon van sociale relaties op wijkniveau niet uit het oog te verliezen. Zoals we zagen
in paragraaf 4.4 beïnvloedt de inbedding in die lokale contexten bovendien de cohesie
op het macroniveau van de samenleving. Aspecten van de algemene houding tegenover
medemensen, maar ook het vertrouwen dat men heeft in lokale en landelijke politieke
instanties, worden beïnvloed door de informele sociale infrastructuur van interacties
tussen buurtgenoten en de onderlinge identificatie van dezen. Deze sociale infrastructuur blijkt feitelijk de basis te kunnen vormen voor de virtuous circles waarvan
Putnam (1993) spreekt en het milieu te vormen voor sociale netwerken waarin mensen
worden gemobiliseerd en gemotiveerd tot inzet voor het grotere sociale geheel.
Niet alleen de genoemde ‘traditionele’ indicatoren van sociale cohesie zijn vanuit de
sociale setting van de wijk besproken. Een nieuwerwets fenomeen als het ict-gebruik
benaderden we eveneens via onderzoek binnen een woonwijk. In paragraaf 4.5 hebben
we ons een eerste indruk gevormd van de sociale relevantie van internet.
In de wijk die daarvoor werd geselecteerd, bleek de verspreiding daarvan aanzienlijk
en het gebruik ervan tamelijk intensief. Voor de relatie die men heeft met zijn wijk en
de andere inwoners bleek internet (vooralsnog?) een geringe rol te spelen.8 Wel doet
men langs die weg nogal eens nieuwe sociale contacten op. In enkele opzichten blijkt
internet bovendien verbonden met een intensievere maatschappelijke participatie,
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bijvoorbeeld in de vorm van het lidmaatschap van maatschappelijke organisaties en
het doen van vrijwilligerswerk. Mogelijk kan het world wibe web in deze opzichten
een compensatie bieden voor mensen die daarvoor in andere opzichten in een achterstandspositie verkeren, zoals laagopgeleiden en economisch niet-actieven.
De gegevens duiden er niet op dat mensen die over sterkere of uitgebreidere sociale
netwerken beschikken het internet zouden mijden. Intensievere gebruikers van internet
hebben bredere sociale netwerken. Anderzijds geven ze ook geen aanleiding voor de
veronderstelling dat wie min of meer regelmatig on line is, off line minder intense
contacten met anderen onderhoudt of wantrouwender tegenover anderen staat. Over
het algemeen maken mensen deel uit van groepen of gaan ze het meest intensief om
met anderen die een aantal kenmerken met hen delen. Het internet vormt hierop
waarschijnlijk geen uitzondering. Ook het world wide web brengt voornamelijk mensen
bij elkaar die iets gemeenschappelijk hebben: familie- of vriendschapsbanden, dezelfde
werkplaats, dezelfde politieke opvattingen, identieke interesses of een gezamenlijke
behoefte aan specifieke informatie of steun. In potentie biedt het een platform voor
maatschappelijke participatie, wat niet betekent dat het mensen ook feitelijk tot meer
participatie brengt.
Al te stevige conclusies mogen uit de voorgaande analyses niet worden getrokken. De
steekproefomvang was beperkt, wat betekent dat verbanden al snel op toevalsbasis
tot stand kunnen komen. Bovendien vormen surveyuitkomsten als die in dit hoofdstuk
werden gepresenteerd, een beperkte bron van informatie. Ze brengen voornamelijk
de percepties van bewoners in beeld en ze relateren hun uitingen en gedragingen niet
aan bijvoorbeeld de fysieke omgeving waarbinnen het wijkleven totstandkomt. De eerstgenoemde beperking is ten dele overstegen in het later te publiceren scp-onderzoek
Civil society en vrijwilligerswerk 4. Daarin zijn onder andere ook diepte-interviews en
groepsgesprekken met bewoners en sleutelpersonen gehouden, werden observatiestudies ter plaatse verricht en is de geschiedenis van de wijken in kaart gebracht.9 De
tweede beperking zullen we gedeeltelijk proberen te ondervangen via de integrale
analyses waaraan hoofdstukken 5 en 7 gewijd zijn.
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Daarmee willen we niet suggereren dat de woonomgeving onder alle omstandigheden de belangrijkste sociale setting is om sociale cohesie en integratie te
bestuderen. Ook de vergelijkende analyse van andere settings (bv. werksituaties,
welzijnsinstellingen, organisatietypen of meer virtuele gemeenschappen) kan
belangrijke uitkomsten opleveren.
In het in 2002 te publiceren scp-rapport Civil society en vrijwilligerswerk 4 wordt uitgebreider op de wijken ingegaan.
Naast enkele gegevens uit het PTT-afgiftenpuntenbestand bevat het Geo-marktprofiel
vooral gegevens die via telefonische enquêtes onder inwoners zijn verzameld.
Voor een uitgebreide analyse, zie: De Hart en Dekker 2000.
Ross et al. (2001) hebben onlangs sterke empirische evidentie aangedragen voor
de veronderstelling dat mensen die in buurten wonen die fysiek en sociaal in
verval verkeren (veel misdaad, vandalisme, graffiti, gevaar, lawaai, druggebruikers,
lege gebouwen) beduidend vaker gekenmerkt worden door sociaal wantrouwen
en dat het effect van deze omgevingskenmerken op sociaal wantrouwen versterkt
wordt door gevoelens van machteloosheid en gebrek aan controle over de
publieke ruimte.
De cijfers lijken wat aan de hoge kant, maar de ontwikkelingen in het ictgebruik gaan snel. In 1995 beschikte 49% van de bevolking over een pc en had
4% toegang tot het internet, in 1998 waren deze percentages gestegen tot
respectievelijk 58% en 21% (Van Dijk et al. 2000). Uit cijfers van het Permanent
Onderzoek Leefsituatie van het cbs blijkt dat halverwege 2000 al zeven op de tien
Nederlanders thuis een computer hadden en dat 41% van de bevolking via de
computer thuis was aangesloten op het internet (Schmeets 2001).
Communicatie met kinderen die daar verblijven, zou daarbij een rol kunnen
spelen.
Ook het cbs concludeert, op basis van het Permanent Onderzoek Leefsituatie, dat de
maatschappelijke tweedeling tussen personen die wel en die geen toegang hebben
tot de digitale snelweg (althans momenteel) geen gevolgen heeft voor het aantal
contacten met buren en overigens ook nauwelijks voor andere aspecten van de
leefsituatie (Schmeets 2001). In buitenlands onderzoek zijn vergelijkbare
conclusies te vinden (zie bv. Wellman et al. 2001).
Overigens blijkt de beeldvorming over de woonomgeving en medebewoners
telkens weer een cruciale variabele te zijn bij de feitelijke gedragingen van mensen
in hun wijk.
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Fysieke kwaliteit van de leefomgeving,
sociale cohesie en veiligheid

5

Stand van zaken en ontwikkelingen van de fysieke
kwaliteit van de woonomgeving

Frans Knol

5.1

Inleiding

In hoofdstuk 1 is al duidelijk gemaakt dat binnen de traditie van sociaal-ecologische
studies veel aandacht wordt besteed aan fysieke kwaliteiten en de fysieke structuur
van de leefomgeving. In een lange reeks van onderzoeken zijn zaken als de kwaliteit
van het woningenaanbod en het voorzieningenniveau in wijken in verband gebracht
met aspecten van sociale cohesie en veiligheid. Het ontwerp van de omgeving, de
bebouwingsdichtheid en bebouwingsschaal, het type woonvormen en de mate van
monofunctionaliteit: het zijn alle factoren die tot de gelegenheidsstructuur van sociale
integratie en criminaliteit worden gerekend.
De relatie tussen de fysieke kwaliteiten, veiligheid en sociale cohesie komt vooral
naar voren in literatuur over verval en regeneratie van buurten en wijken. De verwachting is dat onder andere door een tekort aan vraag naar bestaande woningen en technisch-functionele veroudering een vervalspiraal kan ontstaan. De bestaande woningvoorraad is niet meer aantrekkelijk (gehouden), en mensen trekken naar elders. De
nieuwkomers, die vaak de buurt als doorgangshuis zien, hebben minder verantwoordelijkheidsgevoel voor de buurt en minder binding met die buurt. In samenhang
daarmee hebben ze er minder sociale contacten. Door de achteruitgang van de buurtbinding en het verantwoordelijkheidsgevoel wordt de onveiligheid in de buurt vergroot.
Dat begint met aantasting van de fysieke buurt zelf: rommel in publieke ruimtes,
vernieling, graffiti, hondenpoep. Daarnaast kunnen zich bedreigende situaties voordoen, bijvoorbeeld in de vorm van samenscholingen van jongeren of drugsgebruik en
drugshandel, die gepaard gaan met een toename van onveiligheidsgevoelens. Bij de
kwalitatief niet meer optimale buurten blijkt het vaak om buurten te gaan met huurwoningen en flats (Knol 1998).
Buurten kunnen in verval raken, maar er zijn er ook die op peil blijven of zelfs verbeteren. Buurten die op peil blijven, zijn vooral buurten die bestaan uit een hoog aandeel
koopwoningen. Hier hebben de bewoners een direct belang bij het handhaven van een
goede kwaliteit. Zowel het woongenot dat men met de aanschaf van de woning heeft
gekocht als het puur financiële belang spelen een rol. De handhaving van de veiligheid
in deze buurten wordt aldus beïnvloed door privé-eigendom. Eigendomsgrenzen zijn
duidelijk afgebakend via heggen en schuttingen. Daarmee is ook de veiligheid in het
bastion van de eigen woning meer gewaarborgd, zeker als de woningen van uitstekend
hang-en-sluitwerk zijn voorzien. Van belang voor de veiligheid in de woonomgeving is
daarnaast in enkele wijken de aanwezigheid van buurtwachten.
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Buurtverbetering vindt plaats door aan te knopen bij aspecten die het wonen in de
betreffende buurten voor specifieke groepen aantrekkelijk maakt. Zo zijn buurten in
de omgeving van stadscentra, met hun vele voorzieningen, verbeterd voor jonge, kleine
huishoudens die welbewust kiezen voor het stedelijke klimaat. De vraag naar dergelijke woningen is toegenomen doordat deze categorie is gegroeid. Omdat de koopprijs steeg vanwege de toenemende vraag, is het steeds aantrekkelijker geworden een
verbetering door te voeren in dergelijke woningen.
In dit hoofdstuk wordt, vanuit het perspectief van de fysieke woonomgeving, om te
beginnen een karakterisering gegeven van de bestaande Nederlandse situatie en van
recente ontwikkelingen die zich daarin hebben voorgedaan (§ 5.2 en § 5.3).
Vervolgens wordt een typologie geconstrueerd op basis van een aantal fysieke kenmerken (§ 5.4), die aan het eind van dit hoofdstuk en in hoofdstuk 6 terugkeert als
kader om ontwikkelingen op de terreinen van sociale cohesie en veiligheid te analyseren. In de paragrafen 5.5 en 5.6 wordt een eerste inkleuring van de typologie gegeven vanuit enkele sociale en bevolkingsstatuskenmerken en wordt zij geplaatst
binnen uiteenlopende soorten van gebiedsgericht beleid. In de afsluitende paragraaf
5.7 worden enkele veronderstellingen geformuleerd over de relatie van de verschillende wijktypen en kenmerken van sociale cohesie en veiligheid, die wat betreft
sociale cohesie in deze paragraaf en wat betreft veiligheid in latere hoofdstukken
worden getoetst.
Het accent ligt in het onderhavige hoofdstuk op kwaliteiten van de fysieke omgeving
vanuit hun samenhang met veiligheid en sociale cohesie. Wat betreft de woonomgeving zijn daarbij de bebouwingsdichtheid, de aan- of afwezigheid van voorzieningen
en de aan- of afwezigheid van fysieke verloedering van belang. Het gaat hier met
name om die ontwikkelingen die betrekking hebben op het voorkomen van woningcategorieën, dichtheden, de aanwezigheid van voorzieningen en verloedering. Eerst
wordt nu een overzicht gegeven van de nationale context wat betreft de woningvoorraad en de woonomgeving.

5.2

Aspecten van de fysieke woonomgeving en beleidsreflecties

Nederland telt op dit moment ongeveer 6,5 miljoen woningen. Daarvan dateren er
20% van voor de Tweede Wereldoorlog, 28% is gebouwd in de periode 1945-1970.
Het merendeel (52%) is van recentere datum. Het grootste deel van de Nederlandse
woningvoorraad bestaat uit eengezinswoningen (71%), waarbij dit aandeel na 1990
iets (2 procentpunten) is toegenomen. De voorraad eengezinswoningen is na 1990
nauwelijks luxer geworden. Het gecombineerde aandeel vrijstaande woningen en
twee-onder-een-kap-woningen is globaal hetzelfde gebleven. Wel is dit type woningen – vanaf 1985 – in de nieuwbouw een steeds belangrijker aandeel gaan vormen
(Knol en Van Dugteren 2001), maar kennelijk heeft deze ontwikkeling nog geen
duidelijk effect gehad op de ontwikkeling in de voorraad zelf.
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Spectaculair was de ontwikkeling naar eigendom. Het aandeel koopwoningen steeg
tussen 1990 en nu van 45% naar 52%. De kavelgrootte van de in het laatste decennium
gerealiseerde eengezinswoningen is in de uitleggebieden in de goedkoopste en duurste
categorieën afgenomen (de meeste nieuwbouwwoningen vallen in deze categorieën) en
in de middeldure categorie iets toegenomen1. De woningen zelf worden in het algemeen wel groter: de gemiddelde inhoud neemt toe (vrom 2001).
Naast de aard van de woningvoorraad en de dichtheid ervan wordt de fysieke woonomgeving gekenmerkt door het voorkomen van voorzieningen. De mogelijkheid om
basisgoederen en -diensten aan te schaffen nabij de woning wordt in de regel door
bewoners op prijs gesteld. Veel goederen worden in winkels aangeschaft. Door de
Kamers van Koophandel werd in de jaren negentig een registratiesysteem van het
aantal winkels en hun oppervlakte bijgehouden. Hieruit blijkt dat in het begin van de
jaren negentig enige variatie was in het aantal onderscheiden verkooppunten en de
winkeloppervlakte. Per saldo vond tussen 1991 en 1995 een lichte stijging van zowel
verkooppunten als winkeloppervlakte plaats. Na 1995 hanteerden de Kamers van
Koophandel een ander systeem voor de registratie, zodat de data uit 1996 niet
vergelijkbaar zijn met eerdere data.
De fysieke kwaliteit van woonwijken wordt behalve door winkels ook bepaald door
de aanwezigheid van een aantal andere voorzieningen, zoals huisartsen, groenvoorzieningen en openbaar vervoer. Het aantal huisartsen bedraagt momenteel 7.217, dat
betekent een dichtheid is van 2.198 inwoners per huisarts. In 1990 waren er nog
6.391 huisartsen (dichtheid: 2.399) (nivel 2000). De ontwikkeling van de voorzieningen voor openbaar vervoer kan worden afgemeten aan de gemiddelde afstand
die bewoners van een wijk moeten afleggen om een halte te bereiken. Voor 1991 en
1994 zijn deze gegevens beschikbaar; het blijkt dat de gemiddelde afstand in de
wijken toeneemt (van 7,47 naar 7,58 minuten). Wordt echter gewogen met het aantal
huishoudens, dan is de gemiddelde afstand tussen 1991 en 1998 afgenomen: van 5,94
naar 5,52 minuten. Voor 1998 is een ander gegeven beschikbaar: het aantal halteplaatsen per wijk: gemiddeld 6,52 (niet gewogen). De groenvoorziening in de wijken
is in de jaren negentig vrijwel stabiel gebleven (10,4% van de hoeveelheid droge
oppervlakte).
Beleidsnota’s weerspiegelen maatschappelijke ontwikkelingen rondom het wonen.
In de meest recente nationale beleidsnota over de volkshuisvesting, de nota Wonen,
staat de individuele vraag naar woonkwaliteiten centraal. Volgens deze nota zijn er
onder de mensen die zich op de woningmarkt begeven die kiezen voor hoog stedelijke kwaliteiten, terwijl anderen kiezen voor het platteland. Zulke hoogstedelijke
kwaliteiten worden aangetroffen in centra met goede voorzieningen op het gebied
van met name cultuur en winkelen. Het platteland wordt daarentegen voornamelijk
gekenmerkt door rust en een minimum aan voorzieningen. De kwaliteiten die door
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de overige woonmilieus worden geboden, zouden minder gewenst zijn door de consumenten, waarbij het vooral om grote stukken gaat van de steden buiten de centrale
delen (nota Wonen 2000, Van Dugteren 2001).
De wens tot hoogstedelijk wonen, wordt vooral bepaald door de koopkrachtige
vraag van huishoudens die zich tot de stad getrokken voelen, waaronder een belangrijk deel van de kleinere huishoudens. Deze vestigen zich in de stad en willen daar
ook blijven wonen, mits er voor hen aantrekkelijke huisvesting te vinden is. Daarbij
gaat het om zowel kwalitatief goede en luxe appartementen als stedelijke eengezinsbouw, bij voorkeur in de koopsector. De wens tot landelijk wonen, hangt samen met
de steeds in woonwensenonderzoeken geconstateerde vraag naar het wonen in ‘een
eengezinswoning met tuin’. Met het toenemen van de individuele welvaart worden er
echter meer eisen gesteld aan de eengezinswoning. Vaker dan voorheen moet deze
ruim zijn, moet het niet meer een rijtjeswoning zijn, maar een twee-onder-een-kapwoning, het liefst een vrijstaande woning (Wassenberg et al. 1994; Knol en Van
Dugteren 2001).
Naast de individuele vraag, is er ook een maatschappelijke vraag naar kwaliteiten, en
de aanbodreactie daarop is een thema binnen de ruimtelijke ordening. Volgens de
Vierde nota ruimtelijke ordening (Extra) zou de fysieke kwaliteit van de leefomgeving kunnen worden afgemeten aan de vraag of deze gebruikswaarde, toekomstwaarde en
belevingswaarde heeft. Dergelijke waarden zouden het best kunnen worden bereikt
als de fysieke omgeving goed onderhouden, het milieu schoon en de omgeving veilig
is en er bovendien voldoende verscheidenheid in de omgeving is, zodat mensen (vrij)
kunnen kiezen.
In de Vijfde nota ruimtelijke ordening klinkt inmiddels een gedeeltelijk ander geluid.
Er worden nu zeven kwaliteitscriteria onderscheiden. Aan deze criteria wordt de activiteit ‘ruimtelijk ordenen’ getoetst om na te gaan of deze succesvol is geweest.
Behalve de ruimtelijke diversiteit, die ook al in de Vierde Nota werd genoemd, gaat het
om economische functionaliteit, duurzaamheid, esthetiek, culturele diversiteit, sociale rechtvaardigheid en menselijke maat. Daarbij wordt economische functionaliteit
gezien als de ontwikkeling van de bedrijvigheid en de mogelijkheden die bedrijven hebben. De culturele diversiteit uit zich in aandacht voor het culturele erfgoed, voorzover
dat in fysieke vormen zichtbaar is, de sociale rechtvaardigheid in de samenstelling
van de bevolking op lokaal niveau en de aanwezigheid van voorzieningen.
Duurzaamheid blijkt sterke overeenkomsten te hebben met de milieudoelstelling uit
de Vierde Nota. De esthetiek wordt afgeleid van oordelen van de bevolking over het land,
en de menselijke maat wordt uitgewerkt in veiligheid, milieuhinder, en oordelen over
de volte van het land (rpd 2000).
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5.3

Ontwikkelingen in de kwaliteit van de leefomgeving

De fysieke kwaliteit van de leefomgeving wordt bepaald door verschillende typen
ontwerpen. Het oorspronkelijke landschap is door de beheerders van zowel de privéruimte als de openbare ruimte omgevormd tot wat er nu staat. De ontwerpen betreffen zowel de stedenbouw als verschillende typen architectuur: bouwkunde, landschapsarchitectuur, tuinarchitectuur. Behalve de professionele ontwerpers bepalen
echter ook in belangrijke mate niet-professionelen het beeld.
De explosieve groei van het aantal woningen in de 20e eeuw heeft met zich meegebracht dat steeds grotere delen van het oorspronkelijke 19e-eeuwse landschap,
veelal weilanden in het westen en bos- en woeste gronden in Oost- en Zuid-Nederland,
werden omgevormd tot stedelijke eenheden. Die werden ingericht volgens de inrichtingsprincipes van hun tijd. Aan het einde van de 19e eeuw werd voor het eerst buiten
de bestaande binnensteden (tot dan het enige woongebied) uitgebreid. Tezelfdertijd
werden in de steden villa’s voor welgestelden gebouwd in een parkachtige setting,
evenals veel woningen voor de armere bevolking. De laatste waren vaak van slechte
bouwkundige kwaliteit en werden in hoge dichtheden gebouwd, langs smalle straten
en stegen.
De bouw van deze bouwkundig slechte woningen heeft voortgeduurd tot het eerste
decennium van de 20e eeuw. Toen veranderde de kwaliteit van het bouwen essentieel.
Onder invloed van de in 1901 aangenomen woningwet, werden kwaliteitseisen aan
woningen in de huursector gesteld (Knol 1996). Bovendien werden de eerste sociale
huurwoningen gerealiseerd. De verbeterde kwaliteit ging samen met de eerste planologische maatregelen; in het kader van de woningwet was er de verplichting (voor
althans een deel van de Nederlandse gemeenten) een uitbreidingsplan te hebben
(Van der Cammen en De Klerk 1993).
Dit begin van de ruimtelijke ordening gaat gepaard met het feit dat architecten
nadrukkelijker aandacht krijgen voor de stedenbouwkundige vormgeving dan voorheen. De Vreeze (1993) wijst op het ontstaan van de tuindorpen in de jaren twintig
van de 20e eeuw, dorpachtig van karakter, met vriendelijke straatjes, poorten en
pleintjes, waarin huizen met schoorstenen en rode kappen de hoofdrol spelen. Waar
echter in de (grote) stad het meergezinshuis in een stedelijke compacte vorm gerealiseerd moest worden, kozen de ontwerpers hier voor het model van gesloten bouwblokken, met varianten daarop. Daarbij vermeden de architecten van de Amsterdamse school de eenvormigheid van de gesloten bouwblokken door plastische
accenten en versieringen.
Een reactie op deze werkwijze kwam van de architecten die ‘De Nieuwe Zakelijkheid’
aanhingen. Zij bouwden in strakke vormen woningen die op de zon gericht waren.
Hoewel deze stroming pas in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog in het bouwen
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goed zichtbaar werd, zijn er ook voor deze waterscheiding van de 20e eeuw al wijken
volgens deze ontwerpprincipes gerealiseerd, eveneens in de vorm van tuindorpen.
De tuindorpen en de meergezinswoningen van voor de Tweede Wereldoorlog waren
vooral kenmerkend voor de grote stad. De meergezinswoningen werden in open bouwblokken en in strokenverkaveling neergezet. Buiten de grote steden wordt vooral laagbouw gerealiseerd. In middelgrote steden werden veel erkerwoningen gebouwd,
woningen die vooral recent opnieuw een dusdanige populariteit genieten, dat ze weer
als nieuwbouw worden uitgevoerd. De vroegnaoorlogse wijken kennen in zowel de
grote steden als de middelgrote steden veel portiekflats. Daarnaast zijn in deze tijd
zowel in de middelgrote steden als in de dorpen kleine doorzonwoningen gerealiseerd.
De periode eind jaren zestig, begin jaren zeventig wordt getypeerd door een hoogbouwgolf. De techniek maakte het eindelijk mogelijk om ook in de drassige Nederlandse
veenbodem ongekende hoogtes te bereiken. Hoogbouw had een aantal voordelen.
Het kon de monotonie van de middelhoogbouw in de strokenverkaveling doorbreken.
Doordat veel mensen in een hoogbouwblok konden wonen, was er een hoog draagvlak voor nabijgelegen voorzieningen. De woningproductie kon bovendien worden
opgevoerd, belangrijk in een tijd dat er nog woningnood heerste. Het bleek echter al
snel dat veel mensen niet in hoogbouw wensten te wonen. Daarbij gaven overigens
ook de promotors van hoogbouw toe dat deze woonvorm ongeschikt is voor gezinnen
met kinderen; zeker rond 1970 de meest dominante huishoudensvorm.
De hoogbouwgolf heeft kort geduurd. Eind jaren zeventig werd deze vervangen door
een nieuw ontwerpprincipe, waarin de individuele wens tot het bewonen van een
eengezinswoning werd gekoppeld aan de maatschappelijke wens compact te bouwen.
Aanvankelijk leidde dit tot de bouw van nauwe, kronkelende straatjes met ruime
woningen, een stedenbouwkundig ontwerp dat te boek staat als ‘nieuwe kneuterigheid’. Voornaamste kenmerk van dergelijke wijken is dat alleen de bewoner er goed
de weg weet; bezoekers zonder een duidelijke routebeschrijving hebben een grote
kans te verdwalen.
In de steden werd in de periode 1970-1990 ook middelhoogbouw gerealiseerd, deels
in het kader van stadsvernieuwing. Bij stadsvernieuwing werd de oorspronkelijke
bebouwing afgebroken of gerenoveerd. In het geval van afbraak kwam er vervangende
nieuwbouw, waarbij – voorzover er niet werd verdund – meestal het oorspronkelijke
stratenpatroon gevolgd werd. Werd er wel verdund, dan was in het ontwerp meestal
ook de aanleg van pleinen en parken voorzien.
Recent is er nog meer nadruk ontstaan op het realiseren van veel laagbouw, met
name in het kader van de Vinex-opgave. De Vinex-koopwoningen uit de jaren negentig
zijn vaak op een kleine kavel gebouwd, met name die in de Vinex-gebieden in het
landsdeel West. Onder invloed van de kritiek daarop, ook in de nota Mensen, wensen,
wonen, is de verwachting dat in de meer recente wijken ruimer gebouwd gaat worden.
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Met name de woningen en de wijken uit de jaren vijftig en zestig, alsmede de hoogbouwwijken, zijn beschreven als wijken waar zich fysieke verloedering voordoet/
voordeed. Het zijn in het bijzonder de portiekwoningen van vlak na de oorlog die
nogal eens gebreken vertonen, zoals een slechte warmte- en geluidsisolatie. Ook zijn
de vertrekken in de woningen klein. Uiteindelijk blijkt een aantal woningen in dergelijke complexen te worden bezet door mensen die het niet zo nauw met normen en
waarden inzake het wonen nemen. Zij hebben hun eigen ‘ontwerpprincipes’ die
bestaan uit vervuiling, vernieling en bekladding. Een aantal van de woningen/wijken
is inmiddels dusdanig opgeknapt dat deze problemen zich er niet meer voordoen.
Verloedering is een negatief verschijnsel in het ontwerp, de aanwezigheid van voorzieningen een positief verschijnsel. De aanwezigheid van voorzieningen is vooral
onderhevig geweest aan schaalvergrotingsprocessen. Was in de jaren dertig de buurtwinkel nog in het ontwerp aanwezig en in de jaren vijftig het buurtwinkelcentrum,
inmiddels wordt in veel nieuwbouw alleen nog maar een centraal winkelcentrum
gepland en wordt in de wat grotere dorpen verwezen naar het hoofdwinkelcentrum
van het dorp. De aanwezigheid van haltes voor het openbaar vervoer is vooral afhankelijk van het draagvlak; wel blijkt het openbaar vervoer moeizaam te kunnen concurreren met de auto. Dit uit zich vooral in lage frequenties, met name in de avonduren.

5.4

Constructie van een wijktypologie

Aan de hand van de kenmerken die (vooral in positieve zin) de fysieke kenmerken
van de wijk bepalen zullen nu de Nederlandse wijken worden beschreven. De wijken
zijn daarbij opgevat als postcodegebieden (vier cijfers). Dit is om praktische redenen
gebeurd. Er is veel informatie op dit niveau beschikbaar, de geografische schaal van
de gebieden is niet sterk van elkaar afwijkend, en veel informatie uit op het scp aanwezige steekproefonderzoek is te koppelen aan postcodes. Wel zijn van de oorspronkelijke 3.953 postcodes alleen die geselecteerd met een minimum aantal inwoners
(n = 25).
De wijken zullen worden beschreven aan de hand van een globale typering. Er worden
wijktypen benoemd en beschreven waarbij de beschrijving geschiedt in het licht van
een aantal verwachtingen wat de twee andere complexe verschijnselen uit dit rapport
betreffen: veiligheid en sociale cohesie.
De constructie van de typologie gebeurt aan de hand van variabelen waarvan verondersteld kan worden dat ze direct of indirect verbonden zijn met sociale cohesie.
Zo geeft het gemiddelde bouwjaar van de woningen, in samenhang met andere
variabelen, inzicht in het verouderingsproces in de wijken. Een dergelijk verouderingsproces kan een vervalspiraal in gang zetten, waardoor mensen de wijk verlaten
en de buurtbinding afneemt. Fysieke verloedering kan samengaan met sociale verloedering en criminaliteit.
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Daarentegen zou juist een aantrekkelijke verschijningsvorm van de woningen (laagbouw, vooral in een ruime setting) en veel eigen woningbezit kunnen leiden tot het
vasthouden van bevolking, de basis voor lokale sociale cohesie. De betrokkenheid bij
woning en wijk is in dat geval groot, waardoor er ook veel aandacht van de wijkbewoners is voor de eigen veiligheid en die in de omgeving. In dergelijke wijken
wordt verval actief tegengegaan. Het bouwjaar is voor deze wijken geen indicator
voor verval. De wijken met ruime koopwoningen (vaak erkerwoningen) uit de jaren
dertig vormen bekende voorbeelden van oudere wijken waar een aantrekkelijke verschijningsvorm samengaat met de afwezigheid van verval.
Het aantal kenmerken waarmee de fysieke kwaliteit kan worden geïndiceerd is groot.
Het gebruik van fysieke kwaliteiten als determinant voor veiligheid en sociale cohesie
vraagt echter om een samenvattende variabele. De kenmerken zijn daarom via een
typologieconstructie samengevoegd tot één variabele. Tabel 5.1 geeft aan welke de
oorspronkelijke variabelen zijn die zijn samengevoegd.
Tabel 5.1 Variabelen opgenomen in de SCP-typologie
percentage vrijstaande woningen
percentage rijtjeswoningen
percentage flats > 4 verdiepingen
percentage lagere flats
percentage woningen zonder tuin
omgevingsadressendichtheid (een CBS-maat voor bebouwingsdichtheid van een bepaald gebied,
gecorrigeerd voor de dichtheden van omliggende gebieden)
gecorrigeerde brutokaveloppervlakte van de woningena
aantal huisartsen
aantal haltes voor openbaar vervoer
aantal winkels
percentage koopwoningen
percentage woningen bouwjaar 1945-1970 (vroegnaoorlogs)
percentage woningen bouwjaar 1970-1980
percentage woningen bouwjaar 1980-1990
percentage woningen bouwjaar na 1990
score fysieke verloedering (bepaald door hondenpoep, vernieling, bekladding en rommel op straat)
a Het gaat hier om de totale oppervlakte wonen zoals door het CBS is berekend, gedeeld door het aantal woningen in
1993, met daarbij opgeteld de gemiddelde nettokaveloppervlakte voor nieuwbouwwoningen in de periode 1993-1997.
De CBS-definitie voor woonoppervlakte luidt: ‘Terreinen die bestemd zijn voor het wonen, inclusief primaire voorzieningen als winkels, scholen voor kleuter- en basisonderwijs, en bijkantoren van onder andere banken, groenstroken, parkeerplaatsen, erven, tuinen en speelplaatsen.’
Bron: CBS (Postcodedatabestand ‘97); VROM/SCP (WMD’98); BZK (Politiemonitor (PMB) 1993-1999) SCP-bewerking

De constructie heeft een empirische procedure als basis. Daarop wordt nu eerst een
technische toelichting gegeven. Om te beginnen is een principale componentenanalyse uitgevoerd, gevolgd door een clusteranalyse volgens de methode Ward. Bij
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deze procedure wordt de informatie zodanig gewogen, dat de belangrijkste informatie
overblijft. Vervolgens is nagegaan in hoeverre deze samenhangt.
De principale componentenanalyse levert – na rotatie – vijf interpreteerbare
dimensies, die gezamenlijk 61,5% van de variantie verklaren. De eerste dimensie is een
typisch stedelijke dimensie (met hoge ladingen op (middel)hoogbouw en lage op
aandeel koopwoningen, waarbij een en ander gepaard gaat met een hoge omgevingsadressendichtheid), echter met weinig voorzieningen. De tweede dimensie onderscheidt
zich van de eerste doordat deze een hoge mate van verstedelijking koppelt aan een
hoog voorzieningenniveau. De derde dimensie is een dimensie die de aanwezigheid van
rijtjeswoningen combineert met bouwjaar 1980-2000. Ook de vierde dimensie onderscheidt naar bouwjaar; met name wijken uit de jaren zeventig hebben hier een hoge
lading. Ten slotte is de vijfde dimensie er een waar verloedering gecombineerd wordt
met veel ruimte.
Vervolgens zijn de scores op de afzonderlijke dimensies opgenomen in een clusteranalyse (methode Ward), en deze leverde zes redelijk interpreteerbare clusters
(= typen) op:
1 Compact stedelijk, met als belangrijke kenmerken: veel etage-/middelhoogbouw,
veel winkels, weinig groen, zeer hoge omgevingsadressendichtheid, veel fysieke
verloedering.
2 Buitengebieden met als belangrijke kenmerk: veel vrijstaande woningen.
3 Monofunctionele woonwijken, veelal uit de jaren tachtig en negentig, met veel laagbouw.
4 Kernachtig dorpse gebieden: laagbouw, gecombineerd met veel winkels.
5 Vroegnaoorlogse flats en/of huurwijken; er is relatief veel fysieke verloedering.
6 Hoogbouw- en rijtjeswijken jaren zeventig, met veel woningen uit de jaren zeventig uit
de vorige eeuw en een begin van fysieke verloedering.
Daarna worden binnen het eerste en het vierde type de aanwezigheid van uitgaansvoorzieningen nog nader onderscheiden. De verwachting luidt dat in gebieden met
veel uitgaansgelegenheden een negatieve samenhang bestaat met veiligheid. Zowel
de bevolking als de passanten die aan het uitgaansleven deelnemen, hebben een verhoudingsgewijze grote kans slachtoffer te worden van crimineel gedrag.
Uitgaansgebieden worden gekenmerkt door de aanwezigheid van voorzieningen als
cafés, restaurants en discotheken. Daarom worden deze gebieden afgebakend op
grond van het bestaan van dergelijke horecavoorzieningen. Als criterium is daarbij
het aantal arbeidsplaatsen (absoluut) in de horeca gehanteerd. Het aantal arbeidsplaatsen in de horeca is ingedeeld in 10%-klassen (decielen), waarna een onderscheid
is gemaakt tussen het hoogste en de overige decielen. De compact stedelijke wijken
in het hoogste deciel met veel uitgaansleven zijn stedelijke uitgaansgebieden genoemd,
de andere ‘overige compact stedelijke wijken’. Eenzelfde onderscheid is gemaakt
binnen het type kernachtig dorps, waarbij naast dorpse uitgaansgebieden overige
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dorpse wijken zijn onderscheiden. De typologie die aldus is ontstaan, wordt in het
vervolg als de scp-typologie aangeduid.
Tabel 5.2 geeft een overzicht van de oorspronkelijke variabelen die in de scp-typologie
zijn opgenomen, naar de onderscheiden typen. In aanvulling op bovenstaande korte
omschrijving van de typen kan worden gesteld dat de (compact) stedelijke uitgaansgebieden worden gekenmerkt door de hoogste fysieke verloederingsscore, door de
hoogste omgevingsadressendichtheid, en de minst ruim bemeten kavelgroottes. De
dorpse uitgaansgebieden verschillen in het algemeen niet veel van de overige dorpse
gebieden. Toch is de verloederingsscore in de uitgaansgebieden iets hoger dan in de
overige gebieden. Ook op andere terreinen zijn er beperkte verschillen, bijvoorbeeld
bij de dichtheidsvariabelen.
Verdere aanvullingen zijn: de relatief grote hoeveelheid koopwoningen in de
buitengebieden, alsmede de zeer ruime brutokavels, maar ook het lage aantal huisartsen in deze gebieden. Opvallend is het gemiddeld hoge aantal haltes in de dorpse
postcodegebieden. Daarmee is natuurlijk niets gezegd over de frequentie van het
openbaar vervoer. Waarschijnlijk hebben de meeste dorpen wel een of meerder
buslijnen door hun kern lopen, maar komen de bussen zelf er niet al te vaak langs.
De meeste mensen die buiten de uitgaansgebieden wonen, wonen in dorpse gebieden
(5,7 miljoen). De meeste wijken (postcodegebieden) komen voor in de buitengebieden.
Het gemiddelde aantal mensen dat hier in een wijk woont, is er echter laag, waardoor
het totaalaantal inwoners van deze wijken niet erg hoog ligt. De relatief hoge dichtheden in het compacte type leidt tot een gemiddeld hoog aantal inwoners per wijk,
vooral in de uitgaansgebieden. Buiten de compact stedelijke wijken is het gemiddelde
aantal bewoners per wijk ook hoog in de vroegnaoorlogse wijken en in de hoogbouw- en rijtjeswijken uit de jaren zeventig (tabel 5.3).
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5,1
36,2
6,0
14,5
0,2
23,2
212
3,7
11,0
43,2
23,7
7,1
20,1
6,4
6,7
3727
419

4,5
41,6
4,2
13,9
0,2
17,0
131
3,3
9,8
44,5
21,1
6,3
19,0
6,4
6,5
3530
423

wv. uitgaansgebied

427

3,9
46,8
2,6
13,3
0,2
11,3
55
3,0
8,6
45,7
29,8
5,6
18,0
6,3
6,4
3346

wv.
overig
gebied

833

46,2
19,5
0,1
0,5
4,9
1,0
7
0,4
3,8
79,1
29,9
15,8
11,4
5,2
4,8
230

buitengebied

Bron: VROM/SCP (WMD’98); CBS (PCR’97); BZK (PMB’93’95’97’99) SCP-bewerking

a Zie noot bij tabel 5.1.

% vrijstaande woningen
% rijtjeswoningen
% flats > 4 verdiepingen
% overige flats
ha. groen per huishouden
% huishoudens zonder tuin
aantal winkels
aantal huisartsen
aantal haltes voor openbaar vervoer
% koopwoningen
% woningen 1945-1970
% woningen 1970-1980
% woningen 1980-1990
% woningen na 1990
fysieke verloederingsscore
omgevingsadressendichtheid
gecorrigeerde brutokaveloppervlak
per woninga

compact
stedelijk

590

13,6
48,9
1,5
5,8
0,7
4,9
11
1,1
5,2
62,6
4,6
8,9
53,2
29,3
5,4
1193

monofunctioneel

666

22,0
43,3
1,7
4,9
0,9
6,4
44
2,2
11,3
61,7
39,2
21,6
12,7
5,8
4,8
853

kernachtig
dorps

675

21,5
41,8
2,3
5,7
1,0
7,8
85
2,8
13,8
63,8
37,6
20,8
13,7
6,1
4,9
993

wv. uitgaansgebied

664

22,1
43,7
1,7
4,8
0,9
6,1
36
2,0
10,9
61,3
39,5
21,8
12,5
5,7
4,7
827

wv.
overig
gebied

463

3,4
29,4
21,1
27,0
0,6
39,7
35
1,9
9,5
29,7
59,6
19,3
9,4
3,5
6,0
2311

vroegnaoorlogse
flat/
huurwijken

Tabel 5.2 De in de tabel opgenomen variabelen naar de onderscheiden typen (ongewogen gemiddelden per postcodegebied)

574

7,1
59,6
10,8
6,5
0,5
14,4
19
1,5
8,5
45,9
19,2
58,9
15,2
2,5
6,0
1430

hoogbouw /
rijtjeswijken
jaren
‘70

699

29,4
32,4
2,8
5,1
0,3
7,2
30
1,3
6,8
65,7
30,8
18,3
15,7
7,1
5,1
946

totaal
wijken
(ongewogen
gemiddelden)

Tabel 5.3 Totale bevolking, gemiddelde bevolking per wijk, en aantal wijken per wijktype

totale
bevolking
(*1 mln.)

gemiddelde
bevolkingsomvang
per wijk
(afgerond op aantal voorbeelden postcodegebieden
100-tallen)
wijken (tussen haakjes naam gemeente)

compact stedelijk gebieden

2,8

8.600

327

wv. uitgaansgebieden

1,4

8.700

158

1015 Jordaan (Amsterdam)
2511 Uilebomen (Den Haag)
3012 Cool (Rotterdam)

overig compact stedelijk

1,4

8.500

169

1094 Indische buurt West (Amsterdam)
2525 Schildersbuurt West (Den Haag)
3024 Delfshaven (Rotterdam)

buitengebieden

2,5

1.500

1.719

monofunctionele gebieden

1,5

5.500

275

kernachtig dorpse gebieden

5,7

6.300

899

wv. uitgaansgebied

1,2

8.400

147

1213 Loosdrechte Plassen (Loosdrecht)
8881 West Terschelling (Terschelling)
9166 Schiermonnikoog (Schiermonnikoog)

overige dorpse gebieden

4,5

5.900

752

2266 Buurtschap Stompwijk (Leidschendam)
3774 Kootwijkerbroek (Barneveld)
9611 Sappemeer (Hoogezand-Sappemeer)

vroegnaoorlogse flats en/of
huurwijken

1,6

7.200

226

1102 Bijlmer-Oost (Amsterdam)
2531 Moerwijk-Oost (Den Haag)
3042 Kleinpolderplein (Rotterdam)

hoogbouw- en rijtjeswijken jaren
zeventig

1,3

7.200

182

1037 Oostzanerwerf (Amsterdam)
2553 Kraaijenstein (Den Haag)
3068 Ommoord (Rotterdam)

15,5

4.300

3.628

totaal aantal wijken

2374 Rijpwetering (Alkemade)
8167 Oene (Epe)
9909 Spijk (Delfzijl)
1106 Holendrecht/Reigersbos (Amsterdam)
2724 Noord-Aa (Zoetermeer)
3065 ‘s-Gravenland (Rotterdam)

Bron: VROM/SCP (Woonmilieudatabase ‘98) SCP-bewerking

226 Stand van zaken en ontwikkelingen van de fysieke kwaliteit van de woonomgeving

5.5

Verschillen tussen de wijktypen naar demografische en sociaal-economische
kenmerken

5.5.1 Bevolkingskenmerken
De typen onderscheiden zich niet alleen fysiek, maar ook wat betreft bevolkingskenmerken. Zo is het aandeel jonge alleenstaanden erg hoog in de compact stedelijke
wijken, vooral in de uitgaansgebieden. Het aandeel oudere alleenstaanden is hoog in
de vroegnaoorlogse gebieden. Gezinnen met oudere kinderen wonen relatief vaak in
het buitengebied, terwijl gezinnen met jongere kinderen nogal eens monofunctionele
gebieden hebben opgezocht. Een belangrijke karakteristiek van zowel dorpen als de
hoogbouw- en rijtjeswijken uit de jaren zeventig is de aanwezigheid van veel oudere
paren. Opvallend is dat bij een rangorde naar de mate waarin jonge alleenstaanden
voorkomen, de groep hoogbouw- en rijtjeswijken uit de jaren zeventig de derde
plaats inneemt, na de compact stedelijke gebieden en de vroegnaoorlogse gebieden.
Het percentage allochtonen is hoog in de vroegnaoorlogse gebieden en in de compact stedelijke wijken (buiten de uitgaansplekken). Daarnaast zijn er ook in de hoogbouw- en rijtjeswijken uit de jaren zeventig relatief veel allochtonen. Verder zijn
compact stedelijke wijken en vroegnaoorlogse wijken gebieden van waaruit veel wordt
verhuisd naar andere gebieden; het betreft hier dus doorgaansgebieden. Wordt een
rangorde gemaakt naar het laatstgenoemde criterium, dan volgen na deze wijken de
hoogbouw- en rijtjeswijken uit de jaren zeventig. In deze gebieden neemt het aandeel
verhuizingen ook toe. Weliswaar minder dan in de compact stedelijke gebieden,
maar meer dan in de vroegnaoorlogse en de buitengebieden. In de andere typen
neemt het percentage verhuizingen naar een plek buiten de buurt juist af (tabel 5.4).
Tabel 5.4 Bevolkingskenmerken van de typen uit de SCP-typologie (in procenten)
gezinnen
met
jonge
kinderen
compact stedelijk gebieden
wv. uitgaansgebieden
overig compact stedelijk
buitengebieden
monofunctionele gebieden
kernachtig dorpse gebieden
wv. uitgaansgebieden
overige dorpse gebieden
vroegnaoorlogse flats en/of
huurwijken
hoogbouw- en rijtjeswijken
jaren zeventig
totaal wijken (ongewogen
gemiddelden)

gezinnen
met
oudere jonge
kinderen paren

verschil
jonge
oudere
in vertrek
oudere alleen- alleen- alloch- vertrek uit wijk
paren staanden staanden tonen uit wijk 1997-1995

19,5
15,9
22,7
24,6
32,1
23,0
21,1
22,7

13,7
11,8
15,7
24,1
19,5
20,6
20,4
20,9

14,9
16,0
14,0
8,7
15,3
9,1
8,9
9,1

28,2
28,7
27,8
30,3
20,5
31,2
32,6
31,0

9,1
11,4
7,7
2,1
5,9
3,2
3,4
3,3

14,6
16,2
12,1
10,2
6,7
12,9
13,6
13,0

18,7
17,1
20,2
2,5
8,5
6,5
6,9
6,4

15,7
16,5
14,9
7,6
10,4
9,1
9,5
9,2

0,5
0,4
0,5
0,1
–0.1
–0,2
0
0,1

18,0

14,2

12,6

31,6

6,6

17,0

20,6

13,3

0,2

22,4

22,2

10,5

29,9

3,6

11,4

11,3

11,1

0,4

23,6

22,0

10,1

29,2

3,6

11,5

6,9

9,5

0,1

Bron: (VROM/SCP (Woonmilieudatabase’98) SCP-bewerking
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5.5.2 Sociaal aanzien
Een tweede serie kenmerken op geaggregeerd niveau heeft betrekking op kenmerken
die met het sociale aanzien van de wijk te maken hebben. De sociale status is anno
1998 op een vergelijkbare manier gemeten als in 1994 (zie scp-Cahier 152). Een hoge
sociale status betekent dat de wijkbevolking kan beschikken over een combinatie van
centrale maatschappelijke goederen: werk, inkomen en (een relatief hoge) opleiding.
Een lage sociale status betekent dat een groot deel van de wijkbevolking weinig werk
en/of een laag inkomen en/of een lage opleiding heeft. De variabelen zijn gecombineerd door een principale componentenanalyse. Deze analyse leverde één zinnige
component op, die kan worden gezien als de variabele ‘sociale status’. De scores zijn
vervolgens in een rangorde gezet. Deze procedure is zowel voor 1994 als voor 1998
uitgevoerd, waardoor de wijktypen in de tijd vergeleken konden worden. Daarnaast is
de gemiddelde Waarde onroerende zaak (woz), zoals getaxeerd voor de onroerendezaakbelasting, als variabele gebruikt. Daarbij gaat het om de voorlaatste taxatie (de
gegevens van de meest recente taxatie – die uit 2001 – zijn nog niet in de landelijke
statistieken opgenomen). Het blijkt dan dat de sociale status erg hoog is in de monofunctionele gebieden en in de hoogbouw en rijtjeswoningen jaren zeventig. Een lage
gemiddelde sociale status wordt aangetroffen in de vroegnaoorlogse wijken en in de
compact stedelijke gebieden. Daarbij is de status vooral in de uitgaansgebieden laag.
Deze lage status is vermoedelijk verbonden met het voorkomen van veel allochtonen
en (oudere) alleenstaanden in deze gebieden. Over het algemeen gaat het hierbij om
groepen met een relatief laag opleidingsniveau (een van de statuscriteria). Voor de
allochtonen geldt bovendien dat zij een grote kans op werkloosheid hebben (een
ander statuscriterium).
De sociale status in de buitengebieden en in de dorpse gebieden komt ongeveer overeen met de gemiddelde sociale status in Nederland. De sociale status in de uitgaansgebieden in de dorpen is – in tegenstelling tot die in de steden – relatief hoog.
Opvallend is de daling van de sociale status in de rijtjes- en hoogbouwwijken van de
jaren zeventig tussen 1994 en 1997. Al kan gesteld worden dat ook na deze daling de
status in deze gebieden nog steeds hoog is. De woz is relatief hoog in de monofunctionele gebieden en in de dorpsgebieden, met name in de uitgaansgebieden. Relatief
laag is deze in de compact stedelijke gebieden (vooral in de uitgaansgebieden) en de
vroegnaoorlogse wijken. De overige gebieden nemen een tussenpositie in (tabel 5.5).
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Tabel 5.5 Kenmerken van sociaal aanzien van de wijken
ongewogen gemiddelden
per type van rangnummers
van de wijken naar sociale
status (1= hoogst, 3587= laagst)
compact stedelijk gebieden
wv. uitgaansgebieden
overig compact stedelijk
buitengebieden
monofunctionele gebieden
kernachtig dorpse gebieden:
wv. uitgaansgebieden
overige dorpse gebieden
vroegnaoorlogse flats en/of huurwijken
hoogbouw- en rijtjeswijken jaren zeventig

2.203
2.378
1.809
1.800
834
1.806
1.510
1.864
2.510
1.417

verschil rangnummer
sociale status
tussen 1998 en 1994 gemiddelde WOZ(+ = stijg, - = daal) waarde in guldens
17
34
1
13
-7
25
51
21
-92
-158

150.000
156.000
143.500
183.000
198.000
191.000
210.000
187.000
138.000
173.000

Bron: Geo-marktprofiel (GMP’94, GMP’98); VROM/SCP (Woonmilieudatabase’98) SCP-bewerking

5.5.3 De typen en gebiedsgericht beleid
Er zijn verschillende gebiedscategorieën waarop specifiek beleid wordt gevoerd of
gevoerd is. Dit zijn in ieder geval de grote steden (grotestedenbeleid), en het Groene
Hart. De groeikernen zijn een voormalige beleidscategorie. De gemeenten die nationale beleidsaandacht krijgen door het grotestedenbeleid worden ingedeeld in drie
groepen. Allereerst zijn er de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag
en Utrecht), die al sinds de jaren zeventig een specifieke band met het rijk hebben.
Medio jaren negentig zijn 21 andere gemeenten aan deze groep toegevoegd, die van
alle instrumenten van het grotestedenbeleid gebruik kunnen maken. Recent is de
groep van steden nog weer iets uitgebreid en wel met vijf steden. Deze steden kunnen
ook van de instrumenten van het grote stedenbeleid gebruik maken, maar alleen voor
specifieke deelproblemen of probleemwijken. Waar de eerste groepen worden aangeduid als G-4 en G-21, wordt de laatste groep G-nieuw of de groep aanleungemeenten
genoemd2.
Het Groene Hart, een gebied in het midden van de Randstad gelegen tussen de vier
grote steden en een aantal kleinere steden, staat sinds lange tijd (nu zo’n 40 jaar)
centraal als concept in de ruimtelijke ordening. De bedoeling is het gebied zo veel
mogelijk te vrijwaren van nieuwe bebouwing. Het moet open blijven om zo een
contrast te vormen met de omringende steden. Voor deze steden heeft het bovendien
een recreatieve functie.
Groeikernen zijn gemeenten die in de jaren zeventig van de vorige eeuw door de
nationale overheid zijn aangewezen als gemeenten waar de bevolkingsgroei uit de
grote steden moest worden opgevangen. Daartoe moesten ze hun woningvoorraad
vergroten. Om deze taak adequaat te kunnen uitvoeren, kregen ze gedurende ongeveer een decennium financiële tegemoetkomingen van de rijksoverheid. Inmiddels
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wordt de groei niet meer opgevangen in groeikernen, maar in Vinex-locaties, waarvan er overigens een aantal in de groeikernen zijn gelegen. Een aantal Vinex-locaties
is al vergaand bebouwd, bij een aantal andere is de bouw nog maar net gestart. Om
die reden is geen overzicht gegeven van de typen wijken naar de Vinex-locaties.
Zoals te verwachten, zijn veel wijken van de vier grote steden compact stedelijk, waarbij
er een bijna evenredige verdeling over het uitgaansgebied en de overige wijken is.
Daarnaast komen er in de vier grote steden nogal wat vroegnaoorlogse wijken voor.
Ook van de G-21 maken vrij veel compact stedelijke wijken en vroegnaoorlogse wijken
deel uit. Het aandeel is er echter lager dan in de G-4. In tegenstelling tot in de vier
grote steden hebben veel gebieden in de G-21 een min of meer landelijk karakter:
ze behoren tot de buitengebieden of tot de dorpsgebieden. De G-nieuw worden
gekarakteriseerd door weinig compact stedelijke gebieden, terwijl er evenals bij de
G-21 wel nogal wat gebieden met een tamelijk dorps karakter in voorkomen.
Daarnaast wordt deze gebiedscategorie door een hoog aandeel hoogbouw- en rijtjeswijken jaren zeventig gekenmerkt.
Het is niet verbazingwekkend dat in het Groene Hart veel gebieden zijn die als
landelijk of dorps kunnen worden gekenschetst. Het gaat hier om zo’n 75% van de
postcodegebieden. De groeikernen herbergen veel wijken die monofunctioneel
genoemd kunnen worden. Daarnaast is enerzijds het percentage buitengebieden er
hoog, en zijn er anderzijds nogal wat wijken die benoemd zijn als hoogbouw- en
rijtjeswijken jaren zeventig (tabel 5.6).
Tabel 5.6 Verdeling van de wijken (in procenten) over verschillende categorieën in gebiedsgericht
beleid

compact stedelijk gebieden
wv. uitgaansgebieden
overig compact stedelijk
buitengebieden
monofunctionele gebieden
kernachtig dorpse gebieden
wv. uitgaansgebieden
overige dorpse gebieden
vroegnaoorlogse flats en/of huurwijken
hoogbouw- en rijtjeswijken jaren zeventig
totaal aantal wijken

G-4

G-21

Groene groeiG-nieuw Hart
kern

51,3
24,1
27,2
7,8
4,3
7,3
1,3
6,0
27,6
1,7
232

23,5
9,4
14,2
14,7
10,9
26,1
1,8
24,3
15,2
9,6
395

9,6
7,2
2,4
21,7
12,0
28,9
2,4
26,5
9,6
18,1
83

5,5
3,0
2,5
41,2
6,5
34,2
3,5
30,7
5,0
7,5
199

9,0
5,1
3,8
17,3
37,8
9,0
2,6
6,4
9,0
17,9
156

Bron: VROM/SCP (Woonmilieudatabase’98) SCP-bewerking

230 Stand van zaken en ontwikkelingen van de fysieke kwaliteit van de woonomgeving

5.6

Wijken binnen de typen met een positieve en negatieve statusontwikkeling

In tabel 5.7 is de statusontwikkeling van de wijktypen weergegeven. Per wijktype is
vermeld hoeveel plaatsen de wijken tussen 1994 en 1998 gemiddeld op de statusrangorde zijn gedaald of gestegen. Het feit dat bepaalde wijktypen in het algemeen een
stijging dan wel een daling vertonen, laat onverlet dat binnen de wijktypen ook nog
zowel (sterk) stijgende als (sterk) dalende wijken voorkomen. Deze wijken worden
als contrasterende groepen in kaart gebracht. Daartoe is het aantal plaatsen dat wijken
stijgen/dalen in kwartielen samengevoegd. Het hoogste en het laagste kwartiel uit de
Nederlandse verdeling van statusontwikkeling zijn vervolgens per wijktype tegenover
elkaar geplaatst.
Tabel 5.7 Aantal wijken (absoluut) in hoogste en laagste kwartiel van de Nederlandse verdeling
van de statusontwikkeling tussen 1994 en 1998
hoogste kwartiel
van de stijgers
compact stedelijk gebieden
wv. uitgaansgebieden
overig compact stedelijk
buitengebieden
monofunctionele gebieden
kernachtig dorpse gebieden
wv. uitgaansgebieden
overige dorpse gebieden
vroegnaoorlogse flats en/of huurwijken
hoogbouw- en rijtjeswijken jaren zeventig
totaal aantal wijken

56
35
21
544
47
20
36
168
24
21
896

laagste
kwartiel
41
26
15
516
52
160
24
136
58
71
898

Bron: Geo-marktprofiel: (GMP’94, GMP’98); VROM/SCP (Woonmilieudatabase’98) SCP-bewerking

Alleen in de monofunctionele gebieden, de vroegnaoorlogse wijken en in de hoogbouw -en rijtjeswijken van de jaren zeventig zitten meer wijken in het laagste kwartiel
dan in hoogste. Hoe zien de sterk stijgende, en de sterk dalende wijken er per wijkgroep verder uit? Uit nadere analyses blijkt het volgende.
De sterk stijgende wijken worden in de compact stedelijke gebieden vooral gekenmerkt
door iets minder vrijstaande woningen dan er in het algemeen in dit type voorkomen.
Er zijn vrij veel koopwoningen en de woz-waarde is vergeleken met elders in compact
stedelijk hoog. Het bouwjaar van de woningen is er relatief vaak vooroorlogs, terwijl
het voorzieningenpeil hoger ligt dan gemiddeld in deze groep. Ook het aandeel
allochtonen is relatief laag. Het beeld van de stijgende wijken in de uitgaansgebieden
onderscheidt zich daarbij niet van dat in de overige gebieden.
De sterk stijgende delen in de buitengebieden onderscheiden zich nauwelijks van de
algemene ontwikkeling in deze gebiedscategorie. Er zijn geen noemenswaardige
specifieke verschijnselen. Bij de sterke stijgers in de monofunctionele gebieden is dat anders.
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Deze onderscheiden zich ten opzichte van het algemene beeld van deze gebieden door
iets meer vrijstaande woningen, veel minder rijtjeswoningen, wat minder woningen
uit de jaren tachtig en meer uit de jaren negentig. Bovendien zijn er relatief weinig
gezinnen met jonge kinderen.
De sterk stijgende wijken in de dorpse gebieden onderscheiden zich vooral door een
relatief groot aantal koopwoningen en een relatief lage omgevingsadressendichtheid.
Evenals in de compacte stadsgebieden onderscheidt het beeld van de uitgaansgebieden zich hier niet van dat van de overige gebieden. De sterk stijgende wijken in de
vroegnaoorlogse gebieden kenmerken zich door een relatief hoog aandeel woningen uit
de jaren zeventig, een vrij groot aantal huizen met een tuin (er zijn ook meer rijtjeswoningen), en vrij veel koopwoningen. De woz-waarde is er hoger dan in het algemeen in deze gebieden. Qua bevolking wijken deze gebieden af van het algemene
beeld van de vroegnaoorlogse wijken doordat er minder allochtonen zijn.
De sterk stijgende wijken van de hoogbouw- en rijtjeswijken jaren zeventig zijn afwijkend
doordat er iets méér hoogbouw is dan elders in dit wijktype. De woningbouw is er
wel wat vaker van recentere datum. Deze dateert iets minder uit de jaren zeventig zelf
(maar toch nog altijd voor meer dan de helft) en meer uit de jaren tachtig. De wozwaarde is er relatief hoog. Qua bevolkingsopbouw is er echter nauwelijks verschil
tussen deze groep wijken uit dit type en het totaal van het type.
Tegenover de sterke stijgers staan de sterke dalers. Binnen de compact stedelijke gebieden
nemen deze de volgende specifieke positie in: meer hoogbouw, meer woningen zonder tuin, en een hoger omgevingsadressendichtheid dan algemeen in dit type. Het
aandeel woningen uit de jaren tachtig is vrij hoog. Er zijn weinig gezinnen met jonge
kinderen, en – opvallend – er zijn ook relatief weinig allochtonen. De sterk dalende
wijken in de buitengebieden onderscheiden zich met name door iets meer vrijstaande
woningen en iets minder rijtjeswoningen dan algemeen aanwezig in dit type.
De sterke dalers in de monofunctionele gebieden worden vooral gekenmerkt door veel
minder vrijstaande woningen dan er gemiddeld in dit type aanwezig zijn. Er zijn relatief veel middelhoge flat- en etagewoningen, maar vooral het aandeel rijtjeswoningen
is hier erg hoog. De omgevingsadressendichtheid is relatief hoog en er zijn weinig
koopwoningen. Qua bevolkingssamenstelling wijkt dit deel van de gebieden uit dit
type af van het algemene beeld door vrij veel alleenstaanden en paren, alsmede een
hoog aandeel allochtonen.
De sterke dalers in de dorpse gebieden onderscheiden zich vooral door een relatief
lage woz-waarde. Wijken die sterk dalen in de vroegnaoorlogse gebieden hebben
relatief veel hoogbouw, vaker dan gemiddeld woningen zonder tuin, en – evenals de
sterk dalende compact stedelijke gebieden – een opvallend laag percentage allochtonen. De sterk dalende wijken in de hoogbouw- en rijtjeswijken jaren zeventig worden
gekenmerkt door een relatief hoog percentage middelhoogbouw, en een hoge omgevingsadressendichtheid. Er zijn weinig koopwoningen, terwijl de woz-waarde er
relatief laag is. Qua bevolkingssamenstelling wijken ze vooral af door een relatief
hoog percentage allochtonen.
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5.7

Sociale cohesie en maatschappelijke participatie gerelateerd aan de
typologie van wijken

In deze paragraaf gaat het om sociale integratie op buurtniveau. Sociale integratie
verwijst op buurtniveau allereerst naar de mate waarin mensen zich thuis voelen in
hun buurt en daaraan gehecht zijn. In de tweede plaats heeft het betrekking op de
vitaliteit van netwerken tussen bewoners en hun onderlinge saamhorigheid. Het is
dit aspect dat direct betrekking heeft op de sociale cohesie van een buurt. In de derde
plaats (en nog een stapje verder) is het gerelateerd aan de mate waarin men zich verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid van de buurt en actief bij de buurt betrokken
is.3 De betrokkenheid kan variëren, ook tussen de verschillende dimensies: men
heeft bijvoorbeeld veel contact met medebewoners, maar is zeer kritisch gestemd
over de leefbaarheid van de buurt. Of men woont tevreden in een buurt en schat de
leefbaarheid hoog in, maar onderhoudt weinig contacten binnen de buurt. Van
werkelijke integratie – zo wordt hier verondersteld – is echter pas sprake wanneer
mensen in alle drie de eerdergenoemde opzichten binding hebben met hun buurt.
Op de genoemde aspecten van sociale cohesie is in hoofdstuk 4 uitvoeriger ingegaan
via een vergelijking tussen een aantal concrete wijken. Deze afsluitende paragraaf
beperkt zich tot de relatie tussen enkele indicatoren van sociale integratie met de in
het voorgaande geconstrueerde typologie van wijken. Aldus kan men zich een eerste
indruk vormen van mogelijke verschillen in sociale integratie naar fysieke kenmerken
van de woonomgeving. Dergelijke fysieke kenmerken vormden immers de basis van
de wijken typologie.
Verondersteld kan worden dat met name wijken die gekenmerkt worden door de
aanwezigheid van veel alleenstaanden, een hoog percentage vertrek uit de wijk en
veel allochtonen eerder een lage sociale cohesiegraad en een relatief hoge mate van
onveiligheid zullen kennen. Daarnaast kan fysieke verloedering een rol spelen.
Dergelijke wijken kunnen als weinig stabiel worden aangemerkt. De bevolking woont
er sinds kort. Velen onder hen (met name jonge alleenstaanden) zien de woning als
doorgangshuis en de wijk als doorgangsgebied. Het allochtone bevolkingsdeel, zeker
als het zich er pas recent vestigde, heeft een zwakke of nog geen binding met de
buurt. Fysieke verloedering is een uiting van geringe buurtbinding. Het verschijnsel
geeft aan dat de bewoners het met de verantwoordelijkheid voor de woonomgeving
niet al te nauw nemen. Het zijn vooral de compact stedelijke wijken (en daarbinnen
de uitgaanswijken) en de vroegnaoorlogse wijken, die in sterke mate de kenmerken
‘alleenstaand’, ‘veel verhuizen uit de buurt’, ‘allochtonen’ en ‘fysieke verloedering’
hebben. In hoofdstuk 6 en 7 zal nader worden ingegaan op de betekenis van dergelijke buurtkenmerken voor de leefbaarheid en veiligheid.
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Wat betreft de indicatoren van sociale integratie het volgende. In de op het scp aanwezige steekproeven (avo en tbo) is een aantal variabelen opgenomen dat iets zegt
over de mate waarin mensen gezamenlijk dingen doen. In het tbo is gevraagd naar
de mate en frequentie waarmee mensen onbetaald werk doen in politieke organisaties,
godsdienstige organisaties, de sport, hobbyverenigingen, het jeugdwerk en op scholen, waarmee ze burenhulp verlenen en waarmee ze naar de kerk gaan. In het avo is
opgenomen: het bezoek aan het buurthuis, de lidmaatschappen van politieke partijen,
hobbyverenigingen, organisaties met een maatschappelijk doel, verenigingen voor
natuur en milieu en sport.
Er wordt gebruik gemaakt van de tbo’s van 1990 en 1995 en de avo’s van 1995 en
1999. Omdat in deze steekproeven ook de postcode is opgenomen als variabele, kunnen de gegevens worden gekoppeld aan de typologie. Zo kunnen we te weten komen
hoe de participatie aan verenigingen, het bezoek aan buurthuizen, enzovoort is verdeeld over de typen.
Alleen variabelen die een significante verdeling over de typen vertonen, zijn in de
twee onderstaande tabellen opgenomen. Op basis van hun fysieke en sociaal-demografische kenmerken werd in het voorgaande de veronderstelling geformuleerd dat
compact stedelijke wijken (met name de uitgaanswijken daarbinnen) en vroegnaoorlogse wijken een problematisch beeld zullen vertonen vanuit het perspectief van
sociale cohesie. Onderstaand overzicht omvat tamelijk ruwe indicatoren voor sociale
cohesie. Daaruit komen toch vooral de compact stedelijke gebieden buiten de uitgaanswijken naar voren als locaties waar men naar verhouding weinig lid is van
maatschappelijke organisaties.
Wat de veranderingen in de tijd betreft, kan uit tabel 5.8 worden opgemaakt dat
het bezoeken van buurthuizen tussen 1995 en 1999 duidelijk is afgenomen in de
buitengebieden (wijken met veel vrijstaande woningen). In de delen van de compact
stedelijke gebieden die buiten het uitgaansgebied vallen, nam dit daarentegen sterk
toe. In de monofunctionele woonwijken valt een afname van het lidmaatschap van
organisaties waar te nemen. De afname was het grootst wat betreft sportclubs, waarbij juist in deze wijken voorheen een hoog percentage was aangesloten. Opvallend is
de grote toestroom naar organisaties die op het terrein van natuur en milieu actief
zijn in de stedelijke uitgaansgebieden en overige compact stedelijke wijken, de uitgaansgebieden van de dorpse locaties en de overige dorpse gebieden. Wat betreft het
lidmaatschap van organisaties zijn de verschillen tussen de wijktypen over het algemeen
kleiner geworden.
Een vergelijking tussen het tbo ‘90 en het tbo ‘95 leert dat er weinig verschil is
tussen beide jaren, reden waarom in tabel 5.9 alleen maar de data uit 1995 vermeld
staan. Kerkgangers kunnen vooral worden aangetroffen in de relatief welvarende
buitengebieden en dorpse wijken. In de compact stedelijke gebieden blijkt de animo
om vrijwilligerswerk te doen relatief gering. Voor wat betreft vrijwilligerswerk in
kerkelijk verband of op school geldt hetzelfde voor de vroegnaoorlogse flat- en huur-
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wijken. In de monofunctionele wijken is men wel naar verhouding vaak onbetaald
actief binnen het onderwijs. In deze wijken wonen ook veel gezinnen met kinderen.
Kijkend naar de situatie midden jaren negentig kan in grote trekken gesproken
worden van een vierdeling. Om te beginnen, zijn er de wijken waarin men naar verhouding vaak is aangesloten bij een organisatie en men tevens vaak actief is voor
deze. Elders is daarvoor de aanduiding ‘actieve civil societies’ gebruikt (Dekker en
Van den Broek 1999). Daartoe behoren de monofunctionele wijken, de dorpskernen
en de jarenzeventigwijken. Vervolgens zijn er de wijken waar men veelal lid is, maar
waar betrekkelijk weinig actieve leden vallen aan te treffen (‘brede civil societies’).
Hiervan vormen de compact stedelijke gebieden een voorbeeld. In de derde plaats
zijn er wijken met geen hoog percentage leden, maar wel relatief veel actieve leden
(‘elitaire civil societies’): de dorpse uitgaansgebieden en de dorpse gebieden buiten
de kernen en uitgaanscentra. Ten slotte zijn er nog woonlocaties waar men in beide
opzichten blijk geeft van een vergelijkenderwijs geringe betrokkenheid en waartoe de
compact stedelijke gebieden buiten de uitgaanscentra min of meer kunnen worden
gerekend.
Tabel 5.8 Indicatoren voor sociale cohesie, zoals opgenomen in het AVO (in procenten)
bezoek
buurthuis
1995
compact stedelijk
gebied
wv. uitgaansgebied
overig compact
stedelijk
buitengebied
monofunctioneel
kernachtig dorps
wv. uitgaansgebied
overige dorpse
gebieden
vroegnaoorlogse
flat en/of huurwijk
jarenzeventigwijk

lid
politieke partij

lid
hobbyclub

lid
organisatie
sociaal doel

lid
organisatie
lid
natuur/milieu sportclub

1999

1995

1999

1995

1999

1995

1999

1995

1999 1995 1999

23

23

6

6

8

7

16

13

28

30

27

27

22

23

6

8

6

7

17

16

16

28

27

26

23
34
24
27

36
24
28
27

6
9
7
8

4
7
4
8

6
9
11
9

8
9
7
10

14
9
11
11

14
6
9
10

10
25
34
26

28
23
31
28

28
33
37
32

27
31
29
31

25

27

7

8

7

11

11

11

9

29

24

30

27

28

8

7

8

10

10

10

10

25

29

31

25
25

24
25

6
6

5
5

8
11

8
8

11
13

9
8

27
31

28
30

24
29

25
27

Bron: SCP (AVO’95, AVO’99)
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Tabel 5.9 Indicatoren voor sociale cohesie, zoals opgenomen in het TBO ‘95 (in procenten)
personen > 18 jaar die
die onbetaald werk in
de godsdienst doen
compact stedelijk gebied
wv. uitgaansgebied
overig compact stedelijk
buitengebied
monofunctioneel
kernachtig dorps
wv. uitgaansgebied
overige dorpse gebieden
vroegnaoorlogse flat en/of huurwijk
jarenzeventigwijk

personen>12 jaar personen>12 jaar
die onbetaald werk die onbetaald werk personen die naar
in de sport doen
op school doen
de kerk gaan

5
3
10
9
7
11
10
11
4
9

6
5
6
11
12
9
11
9
10
10

8
7
8
9
17
12
13
12
6
12

22
19
25
39
22
35
31
36
21
27

Bron: SCP (TBO’95)

Behalve avo en tbo biedt ook het laatste WBO inzicht in de wijze waarop mensen op
lokaal niveau met elkaar samenleven4. Ditmaal gaat het om saamhorigheid in en
gehechtheid aan de buurt, de contacten met buren en buurtgenoten, verantwoordelijkheidsgevoelens voor de buurt en het ontplooien van activiteiten voor de buurt. De
tabellen 5.10 en 5.11 geven een indruk van de uitkomsten.
Op al deze aspecten van sociale cohesie vertonen de buitengebieden het meest
gunstige beeld. Op een aantal punten vormen de compact stedelijke gebieden het
andere uiterste: daar zijn contacten met buurtgenoten geringer, leeft men anoniemer
naast elkaar, voelt men zich minder thuis bij buurtgenoten, voelt men zich ook minder
vaak verantwoordelijk voor de leefbaarheid van de buurt en is men minder geneigd
tot activisme binnen en voor de buurt. Daarnaast blijken ook de vroegnaoorlogse flaten/of huurwijken verbonden met vergelijkenderwijs weinig saamhorigheidsgevoelens,
kwalitatief minder goede relaties met buurtgenoten en een niet-actieve instelling.
Tabel 5.10 Oordelen van respondenten over de (sociale) woonomgeving, voor de buurt positieve
antwoorden (in procenten)
saamhorigheid gehechtheid
in buurt
aan buurt
compact stedelijke gebieden
wv. uitgaansgebieden
overig compact stedelijk
buitengebieden
monofunctionele gebieden
kernachtig dorpse gebieden
wv. uitgaansgebieden
overige dorpse gebieden
vroegnaoorlogse flat- en/of huurwijk
hoogbouw- en rijtjeswoningen jaren
zeventig

tevreden met prettige
voelt zich
bevolking
omgang
thuis in buurt buurt
in buurt

contact
directe
buren

59,5
49,9
51,5
71,4
56,4
63,8
63,3
64,0
49,8

52,7
55,9
49,5
62,6
42,2
58,0
58,4
58,0
52,9

80,5
82,7
78,4
90,2
82,4
87,6
88,8
87,3
78,6

75,9
76,6
75,2
87,0
83,2
83,6
84,8
83,3
72,1

71,1
70,9
71,3
85,5
77,2
82,0
82,0
81,9
70,9

42,8
42,0
43,5
54,6
48,5
51,3
50,3
51,6
45,2

54,8

49,3

82,0

80,3

75,9

45,5

Bron: CBS (WBO’98) SCP-bewerking
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Tabel 5.11 Oordelen van respondenten over de (sociale) woonomgeving, voor de buurt positieve
antwoorden (in procenten)

contact
met
overige
buren
compact stedelijke gebieden
wv. uitgaansgebieden
overig compact stedelijk
buitengebieden
monofunctionele gebieden
kernachtig dorpse gebieden
wv. uitgaansgebieden
overige dorpse gebieden
vroegnaoorlogse flat- en/of huurwijk
hoogbouw- en rijtjeswoningen jaren
zeventig

voelt zich
thuis bij
mensen
mensen in
kennen elkaar de buurt

voelt zich
verantwoordelijk voor
is actief
leefbaarheid in de
buurt
buurt

vindt dat
anderen
in de
buurt
actief
zijn

29,9
29,7
30,1
43,4
34,4
31,9
37,4
39,4
31,9

52,9
51,3
54,4
79,9
57,4
70,1
69,6
70,2
51,5

65,2
65,3
65,1
81,0
69,0
76,4
77,1
76,3
66,3

67,3
67,0
67,6
78,9
77,3
76,2
76,5
76,1
70,0

20,4
20,6
20,2
30,9
18,8
24,2
25,1
24,0
17,8

29,9
29,7
30,1
43,4
34,4
31,9
37,4
39,4
31,9

34,0

57,3

69,2

76,2

20,2

34,0

Bron: CBS (WBO’98) SCP-bewerking

5.8

Conclusie

De Nederlandse ruimte bestaat uit talloze fysieke elementen. Een aantal hiervan heeft
naar verwachting een verband met veiligheid en sociale cohesie. Op basis van een aantal
fysieke elementen (aard, eigendom en bouwjaar van de woningen, ruimte in de woonomgeving, en voorzieningen in de woonomgeving) is een typologie van Nederlandse
wijken (postcodegebieden) geconstrueerd. Daarbij is aangenomen dat een relatief
hoge dichtheid, (middel)hoogbouw, weinig koopwoningen, veel fysieke verloedering
en weinig voorzieningen een relatie hebben met cohesie en veiligheid.
Uitgaande van deze veronderstelling lijken de compact stedelijke wijken, de vroegnaoorlogse wijken en de hoogbouw- en rijtjeswijken van de jaren zeventig naar voren te
komen als potentiële probleemgebieden. De compact stedelijke wijken kennen
gemiddeld de meeste fysieke verloedering, terwijl er daarnaast vrij weinig koopwoningen zijn. Bovendien zijn er naast rijtjeswoningen nogal wat middelhoge flats of
etagewoningen. De vroegnaoorlogse wijken hebben gemiddeld de meeste flatwoningen (48% van de woningen), voor een groot deel uitgevoerd als huurwoning. De
vroegnaoorlogse wijken hebben namelijk ook gemiddeld de meeste huurwoningen
(70%). Hun verloederingsscore is vrij hoog.
De hoogbouw- en rijtjeswijken jaren zeventig hebben gemiddeld de meeste echte
hoogbouw (11%). Ook het percentage koopwoningen ligt er niet extreem hoog en
bevindt zich op ongeveer hetzelfde niveau als in de compact stedelijke gebieden. De
verloederingsscore ligt er net iets lager dan in de compact stedelijke gebieden en in

Stand van zaken en ontwikkelingen van de fysieke kwaliteit van de woonomgeving

237

de vroegnaoorlogse wijken. Opvallend is dat deze wijken (nog) een zeer hoge sociale
status hebben, maar die in de laatste jaren hebben zien dalen. Het zijn met name
wijken uit de jaren zeventig van de vorige eeuw waar mogelijk een verouderingsproces begonnen is. In delen van deze gebieden kan dit tot statusdaling leiden, op een
vergelijkbare wijze als met een aantal vroegnaoorlogse wijken het geval geweest is.
Wijken waar het aantal winkels en haltes voor het openbaar vervoer laag is, zijn de
buitengebieden en de monofunctionele wijken. Het betreft hier echter tevens wijken
met een zeer hoge sociale status (de monofunctionele wijken) of gebieden waar de
meest gewenste woningen uit de woningvoorraad zich bevinden (de buitengebieden).
Opvallend is dat deze gebieden niet noodzakelijk allemaal in een landelijke omgeving
liggen. Zeker de monofunctionele wijken komen vaak in min of meer stedelijke
gebieden voor.
In paragraaf 5.7 is gekeken naar de verschillen tussen de wijktypen vanuit het oogpunt van maatschappelijke participatie en sociale cohesie. Over het algemeen geldt
dat men in de dorpse gebieden vaker actief is: als lid van maatschappelijke organisaties en verenigingen, als vrijwilliger, als kerkganger. Het tegengestelde patroon
geven de naoorlogse flats en/of huurwijken te zien. De overige wijken vertonen een
gemêleerd beeld. Wat betreft aspecten van sociale cohesie springen de buitengebieden
eruit. Zij vertonen op alle hier onderzochte indicatoren de meest gunstige kenmerken.
De saamhorigheid tussen de bewoners en gehechtheid aan de buurt zijn er het
grootst. De contacten met buurtgenoten zijn hier het meest frequent en deze worden
aldaar bovendien het meest als bevredigend ervaren. Meer dan elders voelt men zich
er ook verantwoordelijk voor de leefbaarheid van zijn wijk en is men in dat kader
actief. Naast de compact stedelijke gebieden, zijn het opnieuw de vroegnaoorlogse
flats en/of huurwijken die zich in ongunstige zin onderscheiden. In variërende
opzichten is daar sprake van een duidelijk geringere integratie in het buurtleven.
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Bijlage: Vergelijking met andere indelingen

De scp-typologie wordt hieronder vergeleken met een aantal andere indelingen.
Daarvan is de belangrijkste de typologie die door abf voor Woonverkenningen en
vervolgens de nota Wonen maakte. Behalve voor deze nota’s van vrom is zij ook
gebruikt in de Vijfde nota over de ruimtelijke ordening. De basis van deze typologie
is een indeling naar milieus die zich enerzijds onderscheiden naar de mate waarin
mensen (naar eigen zeggen) in een centrum wonen. Anderzijds naar de mate waarin
ze stedelijk of dorps, dan wel landelijk wonen. De volgende typering kwam tot stand:
– centrummilieu stedelijk;
– centrummilieu dorps;
– woonmilieu buiten centrum;
– randmilieu;
– landelijk wonen 5.
Volgens de opstellers van deze typologie gaf een toetsing ervan positieve uitslagen
aan objectieve gegevens uit de Woonmilieudatabase (wmd). Het beeld van de bewoner
zou aardig kloppen met dat van de gevonden objectieve kenmerken.
De opstellers geven aan dat in de centrummilieus de focus ligt op de menging van
functies. De nadruk bij het stedelijke centrummilieu ligt op de combinatie van wonen,
voorzieningen, dienstverlening en productie voor een groot gebied. In het dorpse
centrummilieu gaat het meer om menging van functies voor eigen gebruik. Het
‘woonmilieu buiten centrum’ en het ‘randmilieu’ zijn beide monofunctioneel. Er ligt
een sterk accent op het wonen met een beperkt aantal voorzieningen (zoals winkels
en scholen). Het verschil zit vooral in de dichtheid en de grootte van woningen. De
laatste categorie is ‘landelijk wonen’ en betreft verspreide bebouwing (Brouwer en
Willems 1996). Tabel B5.1 confronteert de typologie die in de beleidsnota’s van het
ministerie van vrom is gebruikt met de scp-typologie. De samenhang tussen de
scp-typologie en die van abf wordt gemeten met behulp van de maat Cramers’ V.
Deze maat is bedoeld om de samenhang van nominale variabelen in kaart te brengen,
en loopt van 0 (geen samenhang) tot +1 (maximale samenhang). De waarde van
Cramers’ V die betrekking heeft op tabel B5.1 bedraagt 0,53, wat vrij hoog genoemd
kan worden.
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Tabel B5.1 Vergelijking SCP-typologie met die van ABF

centrumstedelijk
compact stedelijk gebieden
wv. uitgaansgebieden
overig compact stedelijk
buitengebieden
monofunctionele gebieden
kernachtig dorpse gebieden
wv. uitgaansgebieden
overige dorpse gebieden
vroegnaoorlogse flats en/of huurwijken
hoogbouw- en rijtjeswijken jaren
zeventig

buitenstedelijk

groenstedelijk

centrumdorps

landelijk

totaal
(n=aantal
postcodegebieden)

30,6
56,3
6,5
0
0,7
0,7
2,7
0,3
4,0

53,8
25,3
80,5
4,0
42,9
17,6
8,2
19,4
65,5

3,4
4,4
2,4
5,2
14,2
6,3
8,8
5,9
23,0

11,9
13,3
10,7
12,3
27,6
59,7
66,7
58,4
5,8

0,3
0,6
0,0
78,5
14,5
15,7
13,6
16,1
1,8

327
158
169
1.719
275
899
147
752
226

1,1

55,5

8,8

27,5

7,1

182

Bron: VROM/SCP (Woonmilieudatabase’98) SCP-bewerking

Wanneer de abf-typologie en de scp-typologie met elkaar worden vergeleken, valt op
dat die van abf in beginsel tweedimensionaal is. De afstand tot het centrum in de
perceptie van bewoners speelt de belangrijkste rol. Daarnaast heeft abf vooraf de
dimensie ‘stedelijk-landelijk’ ingebracht. De typologie is met name toegepast als
wensbeeld. In welke typen milieus willen mensen graag wonen? Dit zijn de typen
‘centrum-stedelijk’ en ‘landelijk’ zijn. In de Vijfde nota ruimtelijke ordening wordt aangegeven dat deze milieus ook gerealiseerd zouden moeten worden.
De tweede indeling waarmee vergeleken wordt, is die naar stedelijkheidsgraad van
het Centraal Bureau voor de Statistiek (tabel B5.2). Deze indeling is totstandgekomen
door de vergelijking van dichtheden van vierkanten van 500*500 meter en de hun
omgevende vierkanten. Vervolgens zijn de uitkomsten geaggregeerd naar eenheden
van een hoger geografisch schaalniveau, waaronder de postcodegebieden van vier
cijfers. De stedelijkheidsmaat is relevant omdat vaak wordt aangenomen dat er een
samenhang is tussen stedelijkheid, sociale cohesie en veiligheid. Wat betreft veiligheid is dit ook wel empirisch aangetoond (zie bv. Sociale en Culturele Verkenningen 1997).
De samenhang tussen scp-typologie en stedelijkheid is echter lager dan die tussen
scp-typologie en abf-typologie. Cramers’ V bedraagt hier 0,45.
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Tabel B5.2 Vergelijking SCP-typologie met de CBS-typologie naar stedelijkheid
zeer sterk
stedelijk
compact stedelijk gebieden
wv. uitgaansgebieden
overig compact stedelijk
buitengebieden
monofunctionele gebieden
kernachtig dorpse gebieden
wv. uitgaansgebieden
overige dorpse gebieden
vroegnaoorlogse flats en/of huurwijken
hoogbouw- en rijtjeswijken jaren
zeventig

sterk
stedelijk

matig
stedelijk

weinig
stedelijk

niet
stedelijk

totaal

59,6
57,0
35,0
0,1
1,3
1,7
2,0
4,0
38,5

26,9
28,5
25,4
1,0
24,0
11,9
8,8
21,7
46,0

9,5
10,8
8,3
2,6
39,6
21,4
30,6
31,7
10,6

3,7
3,8
3,6
7,4
27,6
29,4
43,5
39,1
4,0

0,3
0
0,6
88,8
7,3
35,7
15,0
16,1
0,9

100
100
100
100
100
100
100
100
100

3,8

37,9

37,9

16,5

3,8

100

Bron: VROM/SCP (Woonmilieudatabase ‘98) SCP-bewerking

Een derde indeling waartegen de typologie is afgezet, is die naar gemeentegrootteklasse (tabel B5.3). De overwegingen om dit te doen, zijn dezelfde als bij de indeling
naar stedelijkheid. Ook gemeentegrootte wordt gezien als een indicatie voor de mate
waarin de postcodegebieden zich in een stedelijke context bevinden. Gemeten met
Cramers’ V bedraagt de samenhang hier 0,32.
Tabel B5.3 Vergelijking voorlopige SCP-typologie met gemeentegrootte
< 20.000
inwoners
compact stedelijk gebieden
2,8
wv. uitgaansgebieden
3,2
overig compact stedelijk
2,4
buitengebieden
53,3
monofunctionele gebieden
9,8
kernachtig dorpse gebieden
41,5
wv. uitgaansgebieden
34,0
overige dorpse gebieden
43,0
vroegnaoorlogse flats en/of huurwijken 1,8
hoogbouw- en rijtjeswijken jaren
zeventig
6,6

20.00050.000
inwoners

50.000100.000
inwoners

100.000250.000
inwoners

≥ 250.000
inwoners

totaal

18,7
21,5
16,0
36,0
41,5
34,4
45,6
32,2
23,0

18,0
17,7
18,3
5,1
21,1
8,7
7,5
8,9
23,0

29,7
24,7
34,3
4,8
24,7
13,9
10,9
14,5
28,3

30,9
32,9
29,0
0,8
2,9
1,6
2,0
1,5
23,9

100
100
100
100
100
100
100
100
100

40,7

23,6

26,9

2,3

100

Bron: VROM/SCP (Woonmilieudatabase ‘98) SCP-bewerking

De indelingen zijn geen van alle gemaakt met als doel een verband te leggen met
sociale cohesie en veiligheid. De abf-typologie is vooral bedoeld om de vraag naar de
toekomstige woningbouw (en daarmee ook de toekomstige woonomgeving) in beeld
te brengen in relatie tot het aanbod wat er nu is. Maten voor stedelijkheid en gemeentegrootte zijn algemene achtergrondkenmerken, die met verschillende afhankelijke
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variabelen verbonden kunnen zijn. Daarbij moet overigens de nuance worden
gemaakt dat in het verleden met name relaties zijn gelegd tussen de mate van stedelijkheid en sociale veiligheid (zie hfst. 4).
Door de keuze van de indicatoren en het meerdimensionaal karakter is de scptypologie echter specifiek toegesneden op verwachtingen tussen de aard van de fysieke
omgeving, veiligheid en sociale cohesie. Verwacht wordt dat de fysieke omgeving
(volgens de criteria: dichtheid, aard woningbouw, voorzieningen en verloedering)
een (al dan niet rechtstreekse) relatie heeft met sociale cohesie en veiligheid. De
keuze van een groot aantal indicatoren op diverse terreinen brengt bovendien met
zich mee dat de typologie meerdimensionaal is.
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Noten

1
2

3
4

5

Bij nieuwbouw binnen het stedelijk gebied is – gemiddeld – wel sprake van het
groter worden van de kavel gedurende de jaren negentig.
De G-21 bestaan uit de steden: Groningen, Leeuwarden, Almelo, Deventer,
Enschede, Hengelo, Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Haarlem, Dordrecht, Leiden,
Schiedam, Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Heerlen,
Maastricht en Venlo. De G-nieuw zijn: Alkmaar, Amersfoort, Emmen, Lelystad
en Zaanstad.
Ook dit kan tot op zekere hoogte als een indicator van sociale cohesie worden
beschouwd; het is een factor die er in elk geval toe bijdraagt.
De uitkomsten zijn ontleend aan de volgende statements die de respondenten
van het WBO zijn voorgelegd: 1. Ik woon in een buurt met weinig saamhorigheid. 2. Ik ben gehecht aan deze buurt. 3. Ik voel me thuis in deze buurt. 4. Ik
ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in deze buurt. 5. In deze buurt
gaat men prettig met elkaar om. 6. Ik heb veel contact met mijn directe buren.
7. Ik heb veel contact met overige buurtbewoners. 8. De mensen kennen elkaar
nauwelijks in deze buurt. 9. Ik voel me thuis bij de mensen in deze buurt. 10. Ik
voel mij medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt.
De vragen zijn zo gehercodeerd dat de antwoorden in de tabel een positief
oordeel over de woonomgeving inhouden. Daarnaast is gevraagd of personen
zelf of andere buurtbewoners sterk, beperkt, of niet actief betrokken zijn bij wat
er in de buurt gebeurt. Weergegeven is het percentage sterk betrokken.
Er is gebruikgemaakt van de vraag uit het WBO naar afstand tot het centrum.
Deze is gekoppeld met een maat voor stedelijkheidsgraad.
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6

Veiligheid, ontwikkelingen en stand van zaken

Cora Maas-de Waal

6.1

Inleiding

Criminaliteit en de beleving van onveiligheid
Veiligheid is halverwege de jaren tachtig, na een lange periode van toenemende
criminaliteit, nadrukkelijker als maatschappelijk probleem naar voren gekomen. Het
interim-rapport van de Commissie kleine criminaliteit (de commissie-Roethof ) richtte
toen de aandacht op de massale kleine criminaliteit, waaronder naast zaken als vandalisme en kleine diefstallen, ook inbraak werd begrepen. De criminaliteitsstijging werd
vooral gezien als de keerzijde van de toename van de welvaart. Deze had geleid tot
een vermindering van de sociale controle of het informeel toezicht. De toegenomen
vrijheden die dit met zich mee had gebracht, stelden hogere eisen aan zelfdiscipline
en zelfcontrole. Burgers leken hieraan niet altijd te kunnen voldoen.1 Daarnaast had
de economische groei het aantal goederen sterk doen toenemen, wat leidde tot een
grotere gelegenheid voor het plegen van criminaliteit.
Ook de subjectieve kant, de beleving van onveiligheid onder de bevolking, kwam
nadrukkelijker onder de aandacht. Dit gevoel van onveiligheid moest worden onderscheiden van het feitelijk risico slachtoffer van een misdrijf te worden. Mensen bleken
zich onveilig te kunnen voelen in situaties waarin het risico om slachtoffer te worden
van een misdrijf feitelijk klein was. Het gaat dan vooral om kenmerken van de openbare
ruimte als graffiti en zwerfvuil en slecht onderhoud van woningen, die op zichzelf niet
veel met criminaliteit van doen hebben, maar wel als bedreigend worden ervaren.
Binnen de eigen wijk voelen bewoners zich meestal naar verhouding veilig. Mensen
zien het criminaliteitsprobleem vaak elders als groter en ernstiger dan bij henzelf, zelfs
als zij wonen in gebieden die bekendstaan om problemen op het gebied van criminaliteit (Toenders et al. 1998). In bevolkingsenquêtes komt criminaliteit steeds als een
van de grootste maatschappelijke problemen naar voren.

Spreiding
Slachtoffercijfers over criminaliteit wijzen uit dat het slachtofferrisico hoger is in
stedelijke gebieden dan in landelijke gebieden. Het bestaan van een samenhang tussen
criminaliteit en de urbanisatiegraad is al langer bekend. Zo bleek uit de slachtofferenquêtes in de periode 1980-1986 dat bijna 42% van de inwoners van de grote steden
slachtoffer werd van één of meer misdrijven, tegen 24% van de inwoners van plattelandsgemeenten (Geerlof 1990). Uit vooral lokaal onderzoek is bekend dat criminaliteit zeer ongelijkmatig over (typen) wijken is verdeeld. Over de ontwikkeling van
veiligheid in wijken of buurten is landelijk echter betrekkelijk weinig informatie
beschikbaar.
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Hoewel wijken veelal grotere problemen rond leefbaarheid en overlast hebben dan
rond criminaliteit, vallen criminaliteitsproblemen wel vaak samen met andere
problemen. Uit onderzoek blijkt dat dit niet alleen voor vermogenscriminaliteit geldt,
maar ook voor geweldscriminaliteit. Bekend is ook dat een belangrijk deel van het
geweld op straat zich in de directe woonomgeving van mensen afspeelt.
In het kader van het scp-project ‘Buurt, veiligheid en politie’ onderzocht Wittebrood
(2000) recentelijk de rol van buurtkenmerken in geweldscriminaliteit. Uit de analyses
die werden uitgevoerd op basis van de Politiemonitor bevolking, kwam naar voren dat
vooral de samenstelling van de bevolking naar sociaal-economische kenmerken, de
etnische herkomst en de residentiële instabiliteit hierin een rol spelen.
Verondersteld kan worden dat verschillen tussen wijken of buurten in criminaliteit
en in de beleving van onveiligheid (zie hierna) waarschijnlijk niet alle tot dezelfde
oorzaken zijn te herleiden. Specifieke locaties zullen bijzondere vormen van onveiligheid
en criminaliteit met zich mee kunnen brengen. Zo zullen agressie en overlast naar
verwachting aan de ene kant meer voorkomen in ook in andere opzichten problematische buurten en aan de andere kant ook in uitgaans- en stadscentra. In de Verenigde
Staten bestaat een langlopende onderzoekstraditie op het gebied van de relatie tussen
criminaliteit en omgevingskenmerken bij de sociologen van de Chicago-school. Vooral
het onderzoek van Shaw en McKay (1942) Juvenile Delinquency and Urban Areas heeft
naam gekregen. Van meer recente datum is de studie van Bursik en Grasmick (1993).
Deze biedt aanknopingspunten voor de analyses die in dit hoofdstuk worden uitgevoerd
(zie hiervoor hfst. 2).

Opbouw van het hoofdstuk
Dit hoofdstuk is verder als volgt opgebouwd. Paragraaf 6.2. is gewijd aan de recente
ontwikkelingen op het gebied van veiligheid (het risico slachtoffer te worden van
criminaliteit en de beleving van onveiligheid). Paragraaf 6.3 gaat in op verschillen naar
sociale en demografische categorieën in veiligheid en veiligheidsbeleving. De verschillen
tussen buurten in slachtofferrisico en in de beleving van onveiligheid zijn het onderwerp van paragraaf 6.4. Het betreft kenmerken als de samenstelling van de bevolking
(naar sociaal-economische kenmerken en naar etnische herkomst), de ligging van de
buurt en de residentiële stabiliteit. Hierbij wordt ook ingegaan op de vraag in hoeverre
de uitkomsten toe te schrijven zijn aan persoons- of huishoudenskenmerken, aan de
bevolkingssamenstelling of aan andere kenmerken van de buurt. Daartoe is zowel op
individueel als op geaggregeerd niveau gemeten. Paragraaf 6.5 bevat de conclusies.

6.2

Huidige situatie en recente ontwikkelingen op het gebied van veiligheid

Slachtofferrisico
Op basis van de Politiemonitor bevolking kan een beeld worden geschetst van de recente
ontwikkelingen. De Politiemonitor bevolking (pmb) is een grootschalig telefonisch
afgenomen bevolkingsonderzoek dat in 1993 voor de eerste maal is uitgevoerd. Het
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onderzoek is nu viermaal herhaald, in 1995, 1997, 1999 en 2001. De vragen hebben
onder meer betrekking op het feitelijk slachtofferschap, de gevoelens van onveiligheid
en de ervaren problemen met criminaliteit in de buurt en het oordeel over het functioneren van de politie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van
Binnenlandse Zaken en van Justitie en een groot aantal politieregio’s. In elke regio
zijn minimaal 1.000 respondenten ondervraagd. De meeste regio’s hebben een aanvullende opdracht verstrekt om extra respondenten te ondervragen. De delicten die
worden bevraagd, zijn hier onderverdeeld in vier wat bredere categorieën: criminaliteit
die met de auto te maken heeft (vernieling aan/diefstal vanaf auto’s en diefstal uit de
auto, autodiefstal), inbraak of poging tot inbraak, geweld of dreiging met geweld, en
vernieling. Een opvallende ontwikkeling in de slachtofferpercentages is de afname van
het slachtofferschap van inbraak en poging tot inbraak die zich na 1995 voordoet
(fig. 6.1, en zie bijl. tab. B6.1 voor de gegevens). Tussen 1995 en 2001 nam het percentage inbraken en pogingen tot inbraak af van 9,6% naar 5,6%.
Figuur 6.1 Slachtofferschap van inbraak en
poging tot inbraak, 1993-2001

Figuur 6.2 Slachtofferschap van criminaliteit
in verband met de auto
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Bron: BKZ/Justitie (Politiemonitor bevolking 1993, 1995, 1997, 1999, 2001) SCP-bewerking

Ook de criminaliteit die met de auto te maken heeft, toont vanaf dat jaar een dalende
trend, maar is van 1999 op 2001 licht toegenomen. Figuur 6.2 brengt de ontwikkeling
in beeld. Alle drie vormen van autocriminaliteit zijn ten opzichte van 1995 teruggelopen;
diefstal uit de auto nog het sterkst. Uitgedrukt in percentages (per 100 auto’s) daalde
dit van 10,2 naar 6,9.
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Het slachtofferrisico op geweld daarentegen nam toe; slachtofferschap van bedreiging
over de periode 1993 tot 1999, van mishandeling vanaf 1995 tot 1999. Tussen 1999 en
2001 is er geen substantiële verandering (fig. 6.3).
Figuur 6.3 Slachtofferschap van geweld

Figuur 6.4 Slachtofferschap van vernieling en
andere vormen van criminaliteit
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De ontwikkeling van het slachtofferschap van de andere vormen van criminaliteit is
opgenomen in figuur 6.4. De vermogensdelicten fietsdiefstal, portemonneediefstal
en overige diefstal tonen sinds 1995 een dalende lijn. Het beeld voor vernieling is
wisselend. Het slachtofferschap was het hoogst in 1997. In 2001 komt het weer iets
hoger uit dan in 1999. Portemonneediefstal met geweld toont na een periode van daling
en stabilisatie het laatste jaar weer een stijging.
Omdat de relatie van criminaliteit met kenmerken van de buurt hier een centrale plaats
inneemt, is het van belang de delicten die in de eigen buurt plaatsvinden uit de totalen
te lichten. Op dit moment is dit mogelijk voor de onderzoeksjaren 1993 tot en met
1999.2 Tabel 6.1 geeft een beeld van welk deel van de criminaliteit in de eigen buurt
plaatsvindt.
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Tabel 6.1 Kans op slachtofferschap totaal en in de eigen buurt, voor vier delictcategorieën,
1993, 1995, 1997, 1999 (in procenten)
1993

1995

1997

1999

21,5
14,4

22,6
15,5

21,3
14,8

20,1
13,9

vernieling
totaal
in de eigen buurt

7,8
6,6

8,8
7,7

9,3
8,0

8,0
6,3

inbraak of poging tot inbraak
totaal
in de eigen buurt

7,8
7,8

8,9
8,9

7,7
7,7

6,7
6,7

geweld
totaal
in de eigen buurt

4,8
2,2

4,9
2,4

5,3
2,5

6,0
2,6

waaronder mishandeling
totaal
in de eigen buurt

0,9
0,4

0,8
0,4

1
0,5

1,1
0,4

criminaliteit in verband met de auto
totaal
in de eigen buurt

Bron: BZK/Justitie (Politiemonitor bevolking 1993, 1995, 1997, 1999, gewogen gegevens) SCP-bewerking.

Over het geheel bezien, vormt het slachtofferschap in de eigen buurt een groot deel van
het totaal aan delicten dat mensen treft. Voor inbraak in de woning is dit percentage
per definitie 100%, maar het is ook hoog voor het aandeel vernielingen en criminaliteit
in verband met de auto. Geweld overkomt mensen in minder de helft van de gevallen
in de eigen woonomgeving. Geweldscriminaliteit en inbraak kunnen als twee ernstigere
vormen van criminaliteit worden gezien. Onder geweld wordt hier zowel mishandeling
als bedreiging gevat. Bedreiging met geweld komt veel vaker voor dan mishandeling.
Ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking wordt jaarlijks slachtoffer van mishandeling. Ook mishandeling treft mensen in minder dan de helft van de gevallen in de
eigen buurt.

Onveiligheidsbeleving
De beleving van onveiligheid is naast het feitelijk slachtofferrisico, een tweede belangrijk
aandachtspunt. Relativering van angst voor criminaliteit, zoals met de opmerking een
andere krant te gaan lezen, komt weinig meer voor. Vooral de relatie tussen onveiligheidsgevoelens en de kwaliteit van de leefomgeving (de buurt) heeft aandacht gekregen.
Het begrip ‘onveiligheidsgevoel’ wordt in onderzoek echter zeer verschillend
gedefinieerd. Minstens drie betekenissen kunnen worden onderscheiden. Ten eerste
de angst zelf. Deze zou nog nader moeten worden onderscheiden in actuele en
chronische angst. Chronische angst komt in verband met criminaliteit maar weinig
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voor (Garofalo 1981). In een tweede betekenis wordt onder onveiligheidsbeleving het
persoonlijke risico of de risicoperceptie verstaan. Dit is een cognitieve waardering,
die met persoonlijke angst niet veel van doen hoeft te hebben. Een derde betekenis
van het begrip is de mening van de bevolking over de ernst van de criminaliteit en de
prioriteit die dit probleem volgens hen voor beleid zou moeten hebben. Dit oordeel
kan verband houden met angst, maar het hoeft niet. De verschillen in definitie waren
zo groot dat Steinmetz en Van Dijk (1983) voorstelden de term ‘onveiligheidsgevoelens’
maar niet meer te gebruiken en te spreken over meningen en reacties op criminaliteit.
Het begrip ‘onveiligheidsgevoel’ heeft echter breed ingang gevonden.
De onveiligheidsbeleving is in de Politiemonitor bevolking gemeten aan de hand van
verschillende vragen. Een algemene vraag naar in hoeverre men zich onveilig voelt en
vier vragen over vermijdingsgedrag. In de laatste Politiemonitor geeft 28,5% van de
bevolking aan zich wel eens onveilig te voelen, 5,5% voelt zich vaak onveilig. Beide
percentages liggen iets lager dan voorgaande jaren.
De vier vragen over vermijdingsgedrag bieden het volgende beeld. Vermijdingsgedrag
als men thuis is, wordt gemeten met de vraag: ‘Komt het wel eens voor dat u ‘s avonds
of ‘s nachts niet opendoet omdat u het niet veilig vindt?’ Bij ongeveer 30% van de
bevolking komt dit voor, bij ruim 15% vaak. De overige drie vragen over vermijdingsgedrag in de Politiemonitor hebben betrekking op gedrag buitenshuis: ‘Komt het wel
eens voor dat u (a) bepaalde plekken in uw woonplaats mijdt omdat u ze niet veilig
vindt, (b) omrijdt of omloopt om onveilige plekken te mijden, en (c) waardevolle
spullen thuis laat om diefstal of beroving op straat te voorkomen?’ Ongeveer 10% van
de bevolking mijdt onveilige plekken, ruim 15% laat vaak waardevolle spullen thuis.
Dit laatste percentage toont een dalende trend. Het percentage ouders dat hun kinderen vaak of soms niet toestaat ergens naar toe te gaan uit veiligheidsoverwegingen is
echter gestegen. Dit ligt nu op zo’n 70%.
Tabel 6.2 Mate waarin vermijdingsgedrag voorkomt, 1993-2001 (in procenten)

bepaalde plekken mijden omdat ze onveilig zijn
‘s avonds/’s nachts niet opendoen omdat onveilig
waardevolle spullen thuis laten tegen roof buiten
omlopen/omrijden om onveilige plekken te mijden
kinderen ergens niet laten gaan wegens onveiligheid

1993

1995

1997

1999

2001

vaak

vaak

vaak

vaak

vaak

11,9
14,2
19,3
10,5
20,4

11,4
16,5
18,5
9,9
20,8

11,4
17,7
18
10
23,2

11,2
16,4
16,1
10,2
25,4

10,4
16,7
15,5
9,1
26,3

Bron: BZK/Justitie (Politiemonitor bevolking 1993, 1995, 1997,1999, 2001)

Uit de Politiemonitor is daarnaast bekend in hoeverre burgers (vier) categorieën
problemen in de eigen buurt ervaren. Het gaat hier om: dreiging, vermogensdelicten,
verkeersproblemen en verloedering. De figuren 6.5 tot en met 6.8 tonen de percentages
van de respondenten die deze problemen in hun buurt signaleerden in 1993, 1995,
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1997, 1999 en 2001 (zie ook de bijl., tab. B6.2). Het blijkt dat vermogensdelicten,
verkeersproblemen en verloedering veel vaker in de buurt worden gesignaleerd dan
dreiging.
Als aspect van verloedering wordt hondenpoep op straat het meest gezien als probleem
dat vaak in de buurt voorkomt. In 1999 en 2001 loopt dit iets terug, maar het is met 48%
nog steeds het meest waargenomen probleem in de buurt. Over het geheel is de
ontwikkeling van de afgelopen jaren vrij stabiel. Wel zijn er voor de afzonderlijke
aspecten verschillen. In de periode 1993-1997 worden hondenpoep, rommel en
vernielingen wat vaker waargenomen. Rommel op straat neemt het laatste jaar naar
het oordeel van de buurtbewoners opnieuw toe
Geluidsoverlast daarentegen nam tussen 1993 en 1997 enigszins af, maar wordt
het laatste jaar weer wat vaker waargenomen.
Figuur 6.5 De bevolking van 15 jaar en ouder
dat vaak vormen van verloedering
in de eigen buurt waarneemt
in procenten

Figuur 6.6 De bevolking van 15 jaar en ouder
dat vaak vormen van dreiging in de
eigen buurt waarneemt
in procenten
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Verschillende vormen van dreiging worden minder vaak in de buurt waargenomen. Wel
nam het percentage van de bevolking dat vaak geweldsdelicten in de buurt signaleert
in de onderzoeksperiode tussen 1993 en 1999 toe van 4% naar 6%. Het laatste jaar is
het echter sterk gedaald. De andere vormen van dreiging tonen een wat wisselend beeld.
Vermogensdelicten worden na een eerdere stijging tussen 1993 en 1995 in de jaren
daarna steeds minder als probleem in de buurt gezien (fig. 6.7). Vooral voor inbraken
is de daling opmerkelijk. Het percentage bewoners dat oordeelt dat inbraak vaak
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voorkomt in de buurt, is ten opzichte van 1995 ruim gehalveerd. Ook voor de andere
vermogenscriminaliteit geldt dat de dalende trend na 1995 zich nog steeds voortzet.
Figuur 6.7 De bevolking van 15 jaar en ouder
dat vaak vormen van vermogens
criminaliteit in de eigen buurt
waarneemt
in procenten
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Figuur 6.8 De bevolking van 15 jaar en ouder
dat vaak vormen van verkeersproblemen in de eigen buurt
waarneemt
in procenten
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Bron: BKZ/Justitie (Politiemonitor bevolking 1993, 1995, 1997, 1999, 2001) SCP-bewerking

Verkeersproblemen worden naar verhouding vaak als probleem van de buurt gezien,
vooral te hard rijden. Bijna de helft van de bevolking (in 2001 47%) vindt dat dit
probleem vaak in hun woonbuurt voorkomt. Rond de 20% van de bevolking signaleert
vaak agressief verkeersgedrag, zo’n 15% geluidsoverlast door verkeer en 10% aanrijdingen (fig. 6.8). Agressief verkeersgedrag en aanrijdingen nemen het laatste jaar
iets af.
De onderscheiden buurtproblemen hangen sterk samen. In buurten waar veel
vermogensdelicten worden waargenomen, worden ook vaker verkeersproblemen,
verloedering en dreiging geconstateerd.

6.3

Veiligheid onderscheiden naar sociale en demografische categorieën en
enkele andere kenmerken op individueel niveau

Slachtofferschap komt in bepaalde bevolkingsgroepen vaker voor dan in andere. Hoewel
het belang van de kenmerken verschilt per type delict, maken vrijwel alle individuele
en huishoudenskenmerken verschil uit in de kans slachtoffer te worden. In tabel 6.3
is dit voor de onderscheiden delictcategorieën weergeven.
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Tabel 6.3 Kans op slachtofferschap voor vier delictcategorieën (in de eigen buurt) naar
verschillende individuele, huishoud- en woningkenmerken, 1999 (in procenten)
criminaliteit
in verband met
de auto
vernieling
individuele kenmerken
geslacht:
vrouw
man
leeftijd
15-24 jaar
25-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
≥ 65 jaar
etniciteit
Nederlands
niet-Nederlands
opleiding
lager onderwijs (lo)
lager middelbaar onderwijs (lbo, mavo)
hoger middelbaar onderwijs (mbo, havo/vwo)
hoger onderwijs (hbo, wo)
dagelijkse bezigheid
betaald werk (> 15 uur)
betaald werk (≤ 15 uur)
werkloos
student
huishoudelijk werk
gepensioneerd
anders
huishoudkenmerken
alleenstaand
nee
ja
eenoudergezin
nee
ja
niemand thuis van huishouden
0-5 uren per week
6-10 uren per week
11-20 uren per week
≥ 20 uren per week
woningkenmerken
huur/koophuis
huurhuis
koophuis
type woning:
vrijstaand huis
niet-vrijstaand huis
etage-/of flatwoning
anders
totaal

inbraak of
poging tot
inbraak

geweld of
dreiging

12,4
15,6

6,2
6,5

6,3
7,3

1,9
3,3

16,3
19,5
16,4
12,3
5,7

7,4
7,4
7,7
5,1
3,4

8,9
7,8
6,5
6,7
4,9

4,6
3,2
2,4
2,0
1,0

13,9
14,2

6,3
6,9

6,7
7,1

2,6
3,2

5,3
11,8
15,1
17,1

2,3
4,9
6,2
8,8

3,3
5,2
7,1
8,6

1,0
2,2
2,9
2,9

17,8
14,2
10,9
12,4
9,5
7,3
12,0

7,2
7,3
6,0
7,5
4,7
3,9
4,2

7,8
6,9
7,3
6,8
4,4
5,3
7,5

2,9
3,5
4,5
3,0
1,5
1,4
2,5

15,8
10,8

6,4
6,0

6,5
7,1

2,4
3,4

13,9
15,3

6,3
8,9

6,7
8,9

2,5
7,6

10,5
11,4
14,0
16,9

5,0
5,8
6,1
7,7

5,3
6,8
5,9
7,9

1,9
2,4
2,3
3,3

14,2
13,7

6,3
6,3

7,2
6,4

3,8
1,8

6,9
15,3
14,9
16,6

5,3
6,4
6,7
9,6

7,4
6,0
7,6
7,6

1,2
2,2
4,5
3,0

14,4

6,3

6,7

2,6

Bron: BZK/Justitie (Politiemonitor bevolking 1999, gewogen gegevens) SCP-bewerking
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Uit de tabel blijkt dat mannen over het geheel genomen vaker slachtoffer worden dan
vrouwen. Alleen voor de delictcategorie vernieling zijn de verschillen gering. Jongeren
in de leeftijd van 15-24 jaar, hoger opgeleiden, mensen die in een eenoudergezin wonen
en mensen in een huishouden waar vaak niemand thuis is, worden naar verhouding
veelvuldig slachtoffer van alle vier delictcategorieën. Dit geldt in wat mindere mate
ook voor mensen met een andere dan de Nederlandse nationaliteit.
Naast individuele en huishoudkenmerken spelen kenmerken van de woning een
rol in het slachtofferrisico. Deze rol verschilt soms per type misdrijf. Bewoners van
koophuizen hebben een kleinere kans slachtoffer te worden van vooral een geweldsmisdrijf dan bewoners van huurhuizen en etage-/flatwoningen en bewoners van
woonwagens en woonboten. Bewoners van een vrijstaand huis hebben eveneens een
geringere kans slachtoffer van geweld te worden en ook van criminaliteit in verband
met de auto.
Vervolgens is een multivariate analyse uitgevoerd waarbij gecontroleerd wordt voor
de samenhang tussen de demografische en sociale kenmerken onderling (zie bijl.,
tab. B6.3). In dat geval blijkt dat de verschillen naar nationaliteit na controle voor
andere kenmerken niet-significant zijn. Hier wreekt zich echter dat de samenhang
tussen kenmerken zo sterk is (zoals sociaal-economische variabelen en etnische
herkomst) dat het afzonderlijke effect van de variabelen niet goed is vast te stellen.
De verschillen naar geslacht blijven alleen bestaan voor geweldscriminaliteit. De
andere verschillen blijven ook in de multivariate analyse significant.
Ook de onveiligheidsbeleving verschilt naar kenmerken van personen en huishoudens.
Er is een verband met geslacht, leeftijd, het aantal personen in het huishouden, het
opleidingsniveau, de dagelijkse bezigheid en de gemeentegrootte (tab. 6.4). Vrouwen
voelen zich veel vaker onveilig dan mannen. Ouderen voelen zich onveiliger, evenals
lager opgeleiden, mensen die gepensioneerd zijn of die huishoudelijk werk verrichten,
alleenstaanden en mensen uit eenoudergezinnen. Daarnaast verschilt het vermijdingsgedrag. Vrouwen doen veel vaker dan mannen ‘s avonds of ‘s nachts niet open als er
wordt gebeld en laten wat vaker waardevolle spullen thuis. Werkenden voelen zich
minder onveilig dan zij die vooral het huishouden doen of gepensioneerd zijn.
Nadere analyses laten zien dat dit verschil blijft bestaan als rekening wordt gehouden
met geslacht en leeftijd (zie bijl., tab. B6.4).
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Tabel 6.4 Gemiddelde onveiligheidsbeleving (schaal 0-10 waarbij een hogere score duidt op
sterkere onveiligheidsbeleving) onder de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder
naar verschillende individuele, huishoud- en woningkenmerken, 1993- 1999 (in procenten)

individuele kenmerken
geslacht
vrouw
man
leeftijd
15-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
≥ 65 jaar
etniciteit
Nederlands
niet-Nederlands
opleiding
lager onderwijs (lo)
lager middelbaar onderwijs (lbo, mavo)
hoger middelbaar onderwijs (mbo, havo/vwo)
hoger onderwijs (hbo, wo)
dagelijkse bezigheid
betaald werk (> 15 uur)
betaald werk (≤ 15 uur)
werkloos
student
huishoudelijk werk
gepensioneerd
anders
huishoudkenmerken
alleenstaand
nee
ja
eenoudergezin
nee
ja
niemand thuis van huishouden
0-5 uren per week
6-10 uren per week
11-20 uren per week
> 20 uren per week
woningkenmerken
huur/koophuis
huurhuis
koophuis
type woning
vrijstaand huis
niet-vrijstaand huis
etage-/flatwoning
anders
totaal

1993

1995

1997

1999

3,0
1,5

2,9
1,5

3,0
1,6

3,0
1,6

2,2
2,1
2,4
2,7

2,0
2,1
2,4
2,8

2,8
2,4
2,1
2,1

2,2
2,2
2,4
2,8

2,2
2,8

2,2
2,7

2,3
2,7

2,6
3,2

2,4
2,3
2,2
2,3

2,4
2,3
2,2
2,3

2,4
2,3
2,2
2,3

2,5
2,4
2,2
2,4

1,9
2,5
2,3
2,2
2,8
2,4
2,5

1,9
2,4
2,2
2,0
2,8
2,5
2,6

1,9
2,4
2,5
2,3
2,8
2,5
2,8

2,1
2,5
2,5
2,4
2,8
2,6
2,7

2,1
2,8

2,1
2,8

2,2
2,8

2,4
3,4

2,2
3,4

2,2
3,2

2,3
3,2

2,5
3,2

2,1
2,2
2,3
2,4

2,1
2,2
2,3
2,3

2,2
2,2
2,3
2,3

1,9
2,4
2,3
3,3

2,6
2,0

2,6
2,0

2,6
2,1

2,7
2,1

1,7
2,1
3,1
2,4

1,7
2,1
3,0
2,5

1,8
2,2
2,9
2,8

1,9
2,2
2,9
2,6

2,3

2,2

2,3

2,3

Bron: BZK/Justitie (Politiemonitor bevolking 1999, gewogen gegevens) SCP-bewerking
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Bewoners van een huurhuis voelen zich veel onveiliger dan bewoners van een koophuis.
Mensen die een flat of appartement bewonen, voelen zich naar verhouding onveilig,
vergeleken met bewoners van andere typen woningen.
Verder speelt de gemeentegrootte een rol. Hier is echter de trend dat sinds 1993 de
onveiligheidsbeleving in de kleinste gemeenten iets toenam, terwijl deze in gemeenten
met meer dan 100.000 inwoners licht daalde. Elk van de onderscheiden persoonskenmerken blijkt ook na controle voor andere kenmerken significant gerelateerd aan
de beleving van onveiligheid (bijl., tab. B6.4).

6.4

Veiligheid en veiligheidsbeleving op buurtniveau

In hoofdstuk 1 is ingegaan op de relatie sociale integratie en veiligheid zoals die in de
onderzoeksliteratuur wordt gelegd. Buurtkenmerken zoals de samenstelling van de
bevolking naar sociaal-economische status, naar etniciteit en de residentiële stabiliteit
van buurten, zo blijkt daaruit, kunnen tot op zekere hoogte worden gezien als indicatoren van sociale controle of de afwezigheid daarvan. De navolgende paragrafen zijn
gewijd aan een aantal empirische analyses dat de rol van buurtkenmerken in het
slachtofferrisico en de beleving van onveiligheid belichten.

6.5

Buurtkenmerken, slachtofferrisico en onveiligheidsbeleving

Slachtofferrisico
Met behulp van gegevens uit de Politiemonitor bevolking is nagegaan in hoeverre er tussen
wijken verschillen bestaan in slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens. Van de respondenten die deelnamen aan de Politiemonitor bevolking is via hun postcode bekend
in welke wijk zij wonen. Dit maakt het mogelijk om de gegevens van de respondenten
aan omgevingskenmerken het databestand Geo-marktprofiel te koppelen en zo verbanden
tussen buurtkenmerken, slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens te onderzoeken.
Eerst wordt geïllustreerd hoe gespreid het slachtofferrisico is over buurten in Nederland. Hiervoor is gekozen voor twee ernstigere delicten uit de slachtofferenquête:
slachtofferschap van inbraak of poging tot inbraak en slachtofferschap van geweld
(bedreiging of mishandeling). Om een betrouwbaar beeld te schetsen, heeft deze
beschrijving betrekking op buurten waarin over ten minste vijftig respondenten
gegevens beschikbaar zijn (N = 1.377). Deze buurten zijn gerangschikt naar de mate
waarin er slachtoffers voorkomen en zijn vervolgens in decielen onderverdeeld.
Uit tabel 6.5 blijkt dat het aantal inbraken zeer ongelijk verdeeld is over buurten in
Nederland. Gemiddeld is de kans om in een bepaald jaar in de eigen woonbuurt
slachtoffer van inbraak of poging tot inbraak te worden 8,1%. Het percentage loopt
echter uiteen van ruim 1,2% tot 19,5 %. Bezien vanuit de verdeling van de slachtoffers
over de buurten bevat het eerste deciel 1,5% van de slachtoffers, terwijl het tiende
deciel 24,3% van de slachtoffers bevat.
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Tabel 6.5 Slachtoffers van inbraak of poging tot in buurten verdeeld in percentielen
(gemiddelde scores en in procenten)
inbraak of poging
tot inbraak
totaal
1e deciel
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

gemiddeld aantal
slachtoffers

% van totaal aantal
slachtoffers

cumulatief
percentage

8,1

100

100

1,2
3,0
4,3
5,5
6,5
7,6
9,0
10,7
13,4
19,5

1,5
3,8
5,4
6,8
8,0
9,4
11,1
13,3
16,6
24,3

1,5
5,2
10,6
17,4
25,0
34,4
45,5
58,7
75,3
100,0

Bron: BZK/Justitie (Politiemonitor bevolking 1993, 1995, 1997, 1999, gewogen gegevens) SCP-bewerking

Het slachtofferrisico van geweld is zelfs nog iets ongelijker verdeeld over buurten
(tab. 6.6).
Tabel 6.6 Slachtoffers van geweld (bedreiging of mishandeling) in buurten onderverdeeld in
percentielen, gemiddelde scores, in procenten en cumulatief in procenten van het
totaalaantal slachtoffers in de buurt
bedreiging of
mishandeling

gemiddeld aantal
slachtoffers

totaal

5,0

100

100

0,5
1,7
2,5
3,3
4,1
4,9
5,7
6,8
8,3
11,9

1,0
3,4
5,1
6,7
8,2
9,8
11,5
13,7
16,7
24,0

1,0
4,3
9,5
16,2
24,4
34,2
45,8
59,5
76,2
100,0

1e deciel
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

% van totaalaantal
slachtoffers

% cumulatief

Bron: BZK/Justitie (Politiemonitor bevolking 1993, 1995, 1997, 1999, gewogen gegevens) SCP-bewerking

Het gemiddelde percentage slachtoffers van bedreiging of mishandeling bedraagt 5%.
Het loopt na rangschikking in decielen uiteen van 0,5% in het eerste en 11,9% in het
tiende deciel. Bezien vanuit de verdeling van het aantal slachtoffers over de buurten,
bevat het eerste deciel van de buurten 1% van de slachtoffers terwijl het tiende 24%
van de slachtoffers bevat.
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Verwacht kan worden dat deze verschillen in slachtofferrisico zullen samenhangen
met specifieke kenmerken van deze buurten. In het voorgaande is gewezen op de rol
van de sociaal-economische status, de etnische samenstelling, de gezinsstructuur, de
residentiële stabiliteit en de fysieke structuur van een buurt. Deze factoren zijn hier
vervolgens in verband gebracht met het aandeel slachtoffers van delicten onderverdeeld
naar de vier delictcategorieën: criminaliteit die met de auto te maken heeft, inbraak
of poging tot inbraak, geweld of dreiging met geweld, en vernieling. Ook deze analyses
hebben betrekking op de delicten die in de eigen buurt plaatsvonden.
De tabellen 6.7 en 6.8 geven een beeld van de bivariate relaties tussen buurtkenmerken
en het slachtofferrisico. Het blijkt dat alle buurtkenmerken verschil maken in de kans
slachtoffer te worden van de vier delictcategorieën. De indicatoren van een lage sociaaleconomische status, de etnische samenstelling en de residentiële instabiliteit laten
naar verhouding grote verschillen zien in het slachtofferrisico. Overeenkomstig de
veronderstelling in de onderzoeksliteratuur speelt ook de gezinsstructuur in de buurt
een rol. Het percentage eenoudergezinnen maakt een vrij groot verschil. In mindere
mate geldt dit voor het aandeel jonge alleenstaanden en het aandeel jongeren in de
leeftijd tussen de 15 en 24 jaar.
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Tabel 6.7 Slachtofferrisico voor vier delictcategorieën, naar buurtkenmerken (in procenten)
criminaliteit
in verband
met de auto vernieling
huishoudens onder sociaal minimum (in kwartielen)
weinig

veel
werklozen (in kwartielen)
weinig

veel
bijstandsontvangers (in kwartielen)
weinig

veel
eenoudergezinnen (in kwartielen)
weinig

veel
allochtone gezinnen (in kwartielen)
weinig

veel
jongere alleenstaanden (in kwartielen)
weinig

veel
jongeren in de leeftijd 15-24 jaar (in kwartielen)
weinig

veel
residentiële (in)stabiliteit (in kwartielen)
weinig

veel

inbraak of
poging tot
inbraak

geweld of
dreiging

13,7
13,0
13,7
18,2

6,5
6,6
6,9
8,9

6,0
6,5
6,5
10,4

1,4
1,7
2,2
4,0

11,8
13,5
14,7
18,5

6,4
6,6
7
9

5,8
6,2
6,8
10,6

1,3
1,7
2,4
3,9

8,5
12,6
14,8
17,4

5,5
6,6
7,2
8,2

5,8
5,9
68
9,4

1,2
1,5
2,3
3,4

10,0
13,2
16,3
19,0

5,9
6,8
7,3
9,0

5,5
5,7
7,7
10,5

1,2
1,7
2,4
4,1

9,1
14,1
16,9
18,4

5,7
7,0
7,9
8,4

5,0
6,5
7,9
9,9

1,2
1,9
2,5
3,8

11,5
13,2
15,3
18,4

6,2
6,4
7,1
9,2

5,7
6,2
7,2
10,1

1,4
1,7
2,3
3,9

14,7
13,2
13,4
17,3

6,4
6,8
7,2
8,6

6,6
6,7
6,8
9,1

2
2
2,1
3,3

12
14
15,1
17,3

6,3
6,8
7,2
8,7

5,9
6,5
7,3
9,6

1,4
1,9
2,3
3,7

Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995, 1998; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking
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Daarnaast moet rekening worden gehouden met de ligging van de buurt. Het is bekend
dat slachtoffercijfers hoger zijn in stedelijke gebieden dan in landelijke gebieden.
Tabel 6.8 geeft een beeld van de verschillen tussen buurten naar ligging. Daaruit blijkt
dat de ligging van een buurt in de vier grote steden en in de overige steden met meer
dan 100.000 inwoners het slachtofferrisico sterk vergroot. Het meest geldt dit voor de
kans op slachtofferschap van geweld.
Tabel 6.8 Slachtofferrisico voor vier delictcategorieën, naar buurtkenmerken, naar ligging
van de wijk (in procenten)
criminaliteit
in verband
met de auto vernieling
ligging in de 4 grote steden
ligging in de overige steden met > 100.000 inwoners
ligging elders

20,5
17,4
13,1

9,4
7,9
6,8

inbraak of
poging tot
inbraak

geweld of
dreiging

12,5
8,6
6,3

4,9
3
1,8

Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995, 1998; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking

Vanwege de onderlinge samenhang tussen de kenmerken is vervolgens eerst een
multivariate analyse uitgevoerd en zijn de buurtkenmerken daarna geclusterd.
Uit de resultaten van de multivariate analyse (tab. 6.9) blijkt dat vooral de gezinsstructuur na controle voor andere factoren, een belangrijke rol houdt. Een hoog aandeel
eenoudergezinnen hangt sterk samen met het percentage slachtoffers in een buurt.
Daarnaast is er een vrij sterk verband van het aandeel jongere alleenstaanden onder
de 35 jaar met het percentage vernielingen en – in mindere mate – met het percentage
inbraken en geweldsdelicten in de buurt. Hierbij doet zich het probleem dat de onderlinge samenhang van variabelen in een aantal gevallen zo sterk is, dat het belang van
de afzonderlijke variabele moeilijk te onderscheiden is. Zo overlapt de economische
status (als buurtkenmerk) voor een aanzienlijk deel het kenmerk etnische herkomst
en het aandeel eenoudergezinnen.
De rol van de sociaal-economische buurtkenmerken is in de multivariate analyses
geringer. Voor inbraak en geweld en zijn de verschillen significant, voor vernieling
niet. De samenhang met criminaliteit in verband met de auto is zelfs negatief. De
bevolkingssamenstelling naar etnische herkomst is alleen significant in relatie tot de
criminaliteit in verband met de auto en (poging tot) inbraak. De residentiële stabiliteit
speelt in de multivariate analyses een kleine rol.
De ligging van een buurt in de vier grote steden en de andere grotere steden hangt
samen met een groter risico op criminaliteit in verband met de auto, (poging tot)
inbraak en geweldscriminaliteit. Het risico op een (poging tot) inbraak en op geweldscriminaliteit is in buurten in de vier grote steden hoger dan in buurten in de andere
steden met meer dan 100.000 inwoners.
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Tabel 6.9 Slachtofferrisico voor vier delictcategorieën, naar buurtkenmerken, multivariate
analyse (regressiecoëfficiënten)
criminaliteit
in verband
met de auto

inbraak of
poging tot
inbraak

vernieling

geweld of
dreiging

bèta

sign.

bèta

sign.

bèta

sign.

bèta

sign.

–0,13

**

–2

n.s.

0,12

***

0,13

***

aandeel etnische minderheden

0,11

**

–0,05

n.s.

0,09

**

–0,07

n.s.

aandeel eenoudergezinnen

0,29

***

0,26

***

0,16

***

0,32

***

aandeel jongeren

0,07

**

0,2

***

0,13

***

0,12

***

0

n.s.

0,07

**

0

n.s.

0,07

***

ligging in de 4 grote steden

0,17

***

0,05

n.s.

0,2

***

0,14

***

ligging in overige steden met
> 100.000 inwoners

0,18

***

0

n.s.

0,1

***

0,05

**

R2

0,22

economische status

residentiële stabiliteit

0,13

0,31

0,33

*** = p < 0,01; ** = p < 0,05; n.s. = niet-significant.
Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking

Zoals aangegeven, is bij de voorgaande analyse het probleem dat de sterke samenhang
tussen de variabelen in een aantal gevallen het belang van afzonderlijke variabele
moeilijk te onderscheiden maakt. Daarom is de relatie tussen de buurtkenmerken en
onveiligheid hier ook bekeken aan de hand van clusters van buurtkenmerken. In een
clusteranalyse (methode Ward) zijn op basis van de bovenstaande kenmerken de
postcodegebieden in zes clusters van buurten onderscheiden:
– Cluster 1: postcodegebieden alle liggend in de vier grote steden met als andere
kenmerken het hoogste aandeel in de bevolking met een lage economische status,
van allochtone herkomst, eenoudergezinnen en – in wat mindere mate – een hoog
aandeel jongeren en verhuizingen (n = 48, 2,8% van het totaal).
– Cluster 2: postcodegebieden voor een groot deel in de andere steden met meer dan
100.000 inwoners en met als andere kenmerken het hoogste aandeel jongeren en
verhuizingen en – in wat mindere mate – een hoog aandeel in de bevolking met
een lage economische status en eenoudergezinnen (n = 69, 4,2% van het totaal).
– Cluster 3: postcodegebieden voor een groot deel in de vier grote steden, met als
andere kenmerken een hoog bevolkingsaandeel (maar minder dan in cluster 1) van
allochtone herkomst, een lage economische status, eenoudergezinnen en – in wat
mindere mate – een hoog aandeel verhuizingen (n = 108, 6,4% van het totaal).
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– Cluster 4: postcodegebieden wat meer dan gemiddeld in de andere steden dan de
vier grote steden, met een enigszins hoger bevolkingsaandeel met een lage economische status, van allochtone herkomst, verhuizingen, jongeren in de bevolking
en eenoudergezinnen (n = 279, 17,0% van het totaal).
– Cluster 5: postcodegebieden voor een groot deel in de andere steden met meer dan
100.000 inwoners, wat meer dan gemiddeld verhuizingen en een wat geringer
bevolkingsaandeel van allochtone herkomst en met een lage economische status,
(n = 286, 17,4% van het totaal).
– Cluster 6: postgebieden buiten de grote(re) steden met het kleinste bevolkingsaandeel met een lage economische status, van allochtone herkomst, met het kleinste
aandeel eenoudergezinnen en jongeren en het laagste percentage verhuizingen
(n = 893, 52,8% van het totaal).
Tussen deze zes clusters van buurten bestaan grote verschillen in criminaliteit
(tab. 6.10). Het eerste cluster van buurten, in de vier grote steden en met een lage
sociaal-economische status (aandeel lage inkomens, bijstandsontvangers, werklozen),
een hoog bevolkingsaandeel van allochtone herkomst en eenoudergezinnen kent het
hoogste criminaliteitsniveau. Het staat in scherp contrast met het zesde cluster met de
laagste criminaliteit. Dit cluster bestaat geheel uit buurten buiten de vier grote steden
en de andere steden met meer dan 100.000 inwoners. Het is ook op de andere kenmerken – de sociaal-economische status, het aandeel allochtone bevolking en eenoudergezinnen – de tegenpool van het eerste cluster. Het heeft daarnaast een klein
aandeel jongeren in de bevolking, en er wordt weinig verhuisd. De verschillen in
criminaliteit zijn groot voor alle vier delictcategorieën, maar geweldscriminaliteit
(bedreiging en mishandeling) maakt naar verhouding het grootste verschil tussen de
clusters uit.
Het cluster met het op een na hoogste criminaliteitsniveau bestaat vooral uit buurten
in de overige steden met meer dan 100.000 inwoners. Deze buurten hebben het hoogste
aandeel jongeren in de bevolking en het hoogste aandeel verhuizingen. Het vijfde cluster
met het op een na laagste criminaliteitsniveau is hier weer vrijwel de tegenpool van.
Dit cluster heeft een gering aandeel jongeren en een gering bevolkingsaandeel met
een lage sociaal-economische status. Opmerkelijk is dat het wel veelal buurten in de
grotere steden betreft.
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Tabel 6.10 Slachtofferrisico voor vier delictcategorieën, naar buurtkenmerken, clusteranalyse
(in procenten)

vernieling

inbraak
of poging
tot inbraak

geweld of
bedreiging
met geweld

n

21,7

11,8

15,9

6,7

48

cluster 2

18,9

11

11,7

4,9

69

cluster 3

20,1

8,4

11,4

4,2

108

cluster 4

17

8,1

8,2

2,8

279

cluster 5

16,2

7

7,3

2,4

286

cluster 6

12

6,4

5,6

1,5

893

buurtkenmerken
cluster 1

criminaliteit
in verband
met de auto

Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking

De beleving van onveiligheid
De samenhang tussen buurtkenmerken en de onveiligheidsbeleving en de perceptie
van onveiligheid in de buurt, is hier eerst in een aantal bivariate analyses weergegeven
(tab. 6.11 en 6.12).
Vrijwel alle buurtkenmerken maken verschil uit in de beleving en perceptie van
onveiligheid: het aandeel huishoudens onder het sociaal minimum, het aandeel
werklozen en bijstandsontvangers, het aandeel eenoudergezinnen, allochtone huishoudens jongere alleenstaanden, jongeren in de leeftijd van 15-24 jaar en de residentiële
stabiliteit. De verschillen zijn naar verhouding het kleinst voor het aandeel jongeren
in de bevolking in de leeftijd van 15-24 jaar.

Veiligheid, ontwikkelingen en stand van zaken

263

Tabel 6.11 Beleving van onveiligheid en perceptie van problemen in de buurt, naar buurtkenmerken,
(schaalscores 0-10)
onveiligheidsbeleving
% huishoudens onder sociaal
minimum (in kwartielen)
weinig

veel
% werklozen (in kwartielen)
weinig

veel
% bijstandsontvangers (in kwartielen)
weinig

veel
% eenoudergezinnen (in kwartielen)
weinig

veel
allochtone herkomst (in kwartielen)
weinig

veel
% jongere alleenstaanden
(in kwartielen)
weinig

veel
% jongeren in de leeftijd 15-24 jaar
(in kwartielen)
weinig

veel
% residentiële (in)stabiliteit
(in kwartielen)
weinig

veel

verkeersproblemen

vermogenscriminaliteit

1,9
2,0
2,2
3,0

3,7
3,7
3,9
4,3

4,1
4,1
4,3
5,0

0,9
1,1
1,3
2,0

1,7
2
2,3
3

3,7
3,7
3,9
4,3

4
4,1
4,3
5

0,9
1,1
1,3
2

1,5
1,9
2,2
2,8

3,6
3,7
3,8
4,1

3,6
4,1
4,3
4,9

0,8
1
1,3
1,8

1,7
1,9
2,5
3,0

3,7
3,8
3,9
4,2

4,0
4,2
4,4
5,0

1,0
1,1
1,3
2,0

1,6
2,0
2,5
2,9

3,7
3,8
3,9
4,2

3,9
4,2
4,5
4,9

1,0
1,1
1,4
1,9

1,8
2,0
2,4
2,9

4,0
4,2
4,3
4,9

3,7
3,8
3,9
4,1

1,0
1,1
1,3
1,9

2,4
2,1
2,1
2,5

3,8
3,8
3,8
4,1

4,1
4,2
4,4
4,8

1,1
1,2
1,3
1,8

1,8
2,1
2,4
2,8

3,8
3,8
3,8
4,1

4,1
4,2
4,4
4,8

1
1,1
1,3
1,9

dreiging

Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995, 1998; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking
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Tabel 6.12 Beleving van onveiligheid en perceptie van buurtproblemen naar ligging van de wijk
(schaalscores 0-10)
onveiligheidsbeleving
ligging in de 4 grote steden
ligging in de overige steden met
> 100.000 inwoners
ligging elders

verkeersproblemen

vermogenscriminaliteit

3,4

4,5

5,3

2,2

2,7
2

3,9
3,8

4,3
4,2

1,4
1,2

dreiging

Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995, 1998; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking

Vanwege de onderlinge samenhang tussen de kenmerken zijn opnieuw in twee stappen
verdere analyses uitgevoerd. Allereerst een multivariate analyse en vervolgens een
clusteranalyse waarbij is gekeken hoe de onveiligheidsbeleving en de perceptie van
buurtproblemen verschillen naar de zes clusters van buurtkenmerken.
Tabel 6.13 Beleving van onveiligheid en perceptie van buurtproblemen, naar buurtkenmerken,
multivariate analyse (regressiecoëfficiënten)
onveiligheidsbeleving
bèta
economische status
aandeel allochtone herkomst
aandeel eenoudergezinnen
aandeel jongeren
residentiële stabiliteit
ligging in de 4 grote steden
ligging in overige steden met
> 100.000 inwoners
R2

sign.

verkeersproblemen

vermogenscriminilateit

dreiging

bèta

sign.

bèta

sign.

bèta

sign.

0,43
–0,03
0,05
–0,11
0,07
0,3

***
n.s.
n.s.
***
***
***

52
0,08
–0,24
0,04
–0,04
0,22

***
**
***
ns
ns
***

0,36
0,08
0,07
0,16
–0,07
0,09

***
**
n.s.
***
***
***

0,55
0
0,14
0,16
0,09
0,05

***
n.s.
***
***
***
**

0,25
0,53

***

0,05
0,28

**

–0,1
0,34

***

–0,1
0,6

***

*** = p < 0,01; ** = p < 0,05; n.s.= niet-significant.
Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995, 1998; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking

In de multivariate analyse is de belangrijkste uitkomst dat vooral de sociaaleconomische status van buurten van belang is in relatie tot de onveiligheidsbeleving
en de perceptie van problemen in de buurt (dreiging, vermogenscriminaliteit en
verkeersproblemen). Een groter bevolkingsaandeel met een lage sociaal-economische
status gaat samen met een hogere onveiligheidsbeleving. Het aandeel in de bevolking
van allochtone herkomst is na controle voor andere factoren in relatie tot de beleving
van onveiligheid niet meer significant en nog van weinig belang in verband met de
perceptie van buurtproblemen met veiligheid.
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De ligging van de buurt in de vier grote steden en in andere steden met meer dan
100.000 inwoners blijft in de multivariate analyse een belangrijke factor in verband
met de onveiligheidsbeleving.
Het aandeel eenoudergezinnen is in relatie tot de onveiligheidsbeleving nietsignificant, maar blijft wel van belang in verband met het waarnemen van dreiging in
de buurt. Dit geldt ook voor het aandeel jonge alleenstaanden.
Vervolgens is voor deze gegevens bekeken in hoeverre er tussen de zes clusters van
buurten verschillen in de beleving van onveiligheid en de perceptie van buurtproblemen
met onveiligheid bestaan. Voor deze meer subjectieve kenmerken ontstaat het volgende
beeld (tab. 6.14).
Tabel 6.14 Onveiligheidsbeleving en perceptie van problemen in de buurt, naar buurtkenmerken,
clusteranalyse (schaalscores 0-10)
onveiligheids- verkeersbeleving
problemen
buurtkenmerken
cluster 1

vermogenscriminaliteit dreiging

n

3,6

4,9

6,3

3,5

48

cluster 2

2,9

4,2

5

2,3

69

cluster 3

3,2

4,5

5,1

2

108

cluster 4

2,7

3,9

4,7

1,6

279

cluster 5

2,6

3,8

4,1

1,2

286

cluster 6

1,8

3,7

4,1

1

893

Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking

Evenals bij het feitelijk slachtofferrisico bestaan er voor de beleving van onveiligheid
en buurtproblemen grote verschillen tussen de clusters van buurten. Het eerste cluster
van buurten – alle in de vier grote steden, met een lage sociaal-economische status,
een hoog aandeel allochtone bewoners en eenoudergezinnen – scoort het meest
negatief op de beleving van onveiligheid en buurtproblemen met onveiligheid (verkeersproblemen, vermogenscriminaliteit en dreiging). Het zesde cluster buurten is wederom
de tegenpool. In dit cluster buurten is de onveiligheidsbeleving het geringst en nemen
bewoners het minst problemen in de buurt met veiligheid waar. Dit geldt zowel voor
vermogenscriminaliteit, dreiging als voor verkeersproblemen. Opnieuw is het verschil
naar verhouding het grootst voor problemen waar geweld een rol bij speelt: dreiging.
Het zesde cluster bestaat uit buurten voor het overgrote deel buiten de vier grote steden
en buiten de andere steden met meer dan 100.000 inwoners. Het heeft het geringste
bevolkingsaandeel met een lage economische status, een gering aandeel allochtone
bevolking, eenoudergezinnen, jongere bevolking en kent weinig verhuizingen.
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Het cluster met de op een na hoogste beleving van onveiligheid en problemen met
veiligheid in de buurt is minder goed te onderscheiden. De clusters twee en drie ontlopen elkaar niet veel. De buurten uit het tweede cluster liggen vooral in de andere dan
de vier grote steden. Dit cluster heeft het hoogste aandeel jongeren in de bevolking en
kent het hoogste aandeel verhuizingen. Het derde cluster bevat voor een groot deel
buurten in de vier grote steden en wordt gekenmerkt door een hoog aandeel allochtone
bevolking en lage sociaal-economische status en een hoog aandeel eenoudergezinnen.

6.6

Conclusies

De analyses op basis van de Politiemonitor laten grote verschillen in criminaliteit en
(de beleving van) veiligheid zien tussen buurten. Wat de fysieke kenmerken aangaat,
moet worden gedacht aan gebrekkig onderhoud van de woning en de woonomgeving
en andere verschillen in de gelegenheid voor het plegen van criminaliteit.
Wat de sociale kenmerken betreft, spelen vooral de maatschappelijke positie van
bewoners, het aandeel allochtone bewoners en de gezinsstructuur een rol. Een groot
verschil bestaat ook naar de ligging van de buurt in de vier grote steden, de andere
steden met meer dan 100.000 inwoners of elders. Deze kenmerken blijken onderling
samen te hangen. Als de wijken op deze kenmerken in clusters worden onderscheiden,
blijkt dat een cluster van buurten in de vier grote steden met een hoogste aandeel
bewoners met een lage economische status en een allochtone herkomst, eenoudergezinnen en een hoog aandeel jongeren in de bevolking en verhuizingen, op de verschillende vormen van criminaliteit het hoogst scoort en het scherpst is te onderscheiden van het cluster dat op deze kenmerken de tegenpool is: buurten qua ligging
(buiten de vier grote steden en de andere steden met meer dan 100.000 inwoners)
maatschappelijke positie, bevolkingssamenstelling (etnische herkomst en gezinsstructuur) en verhuismobiliteit. De verschillen zijn het grootst in slachtofferrisico voor
geweld of bedreiging met geweld: 6,7 % in het eerste cluster tegen 1,5% in het zesde.
Het op een na grootste verschil is dat in slachtofferrisico voor inbraak of poging tot
inbraak. Dit risico bedraagt 15,9% in het eerste cluster wijken tegen 5,6% in het zesde
cluster.
De kenmerken waarop de buurten verschillen, zijn tot op zekere hoogte te zien als
indicatoren van sociale controle c.q. de afwezigheid daarvan. Hierdoor kan de sociale
samenhang in wijken bemoeilijkt worden. Een directe meting van deze kenmerken is
landelijk niet beschikbaar. In de literatuur zijn deze omgevingskenmerken opgevat als
(indirecte) indicatoren voor een geringere sociale cohesie en voor een grotere gelegenheid voor het plegen van criminaliteit. In die zin bieden de analyses steun aan deze
theoretische inzichten.
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Een ruime meerderheid (ongeveer 70%) van de Nederlanders voelt zich veilig. In de
grote steden ligt dit percentage iets lager en tussen wijken in steden bestaan duidelijke
verschillen. De beleving van onveiligheid is vrij stabiel, dit ondanks de beleidsinspanningen die gericht zijn op het terugdringen ervan. Aan de andere kant blijkt de
beleving van persoonlijke veiligheid niet negatief te worden beïnvloed door de ernstige
geweldsincidenten van de laatste jaren en de grote aandacht daarvoor in de media.
Bewoners voelen zich binnen hun wijk in het algemeen veilig. In de eigen wijk worden
vooral problemen rond leefbaarheid (overlast, vervuiling, rondhangende jongeren)
ervaren.
De omgevingskenmerken die verband houden met het feitelijke slachtofferrisico zijn in
de verschillende analyses vrijwel dezelfde als die welke met de gevoelens van onveiligheid
en de perceptie van problemen rond criminaliteit in de buurt verbonden zijn. Dit kan
erop duiden dat mensen een vrij goed beeld hebben van hoe onveilig hun omgeving is.
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Bijlage: Variabelen op basis van vragen in Politiemonitor bevolking

Slachtofferschap
1. Slachtofferrisico criminaliteit in verband met de auto
Geselecteerd: op een of meerdere van de volgende delicten overkomen in de eigen
buurt.
a. Diefstal van auto
Is uw auto/zijn een of meerdere auto’s in de afgelopen maanden wel eens gestolen?
Zo ja, hoe vaak?
b. Diefstal uit auto
Is er in de afgelopen 12 maanden wel eens iets gestolen uit uw auto/een van de auto’s?
Zo ja, hoe
vaak?
c. Vernieling aan de auto
Is er in de afgelopen 12 maanden wel eens iets gestolen of vernield wat aan de buitenkant van de auto’s zat, bijvoorbeeld een autospiegel, wiel of ander onderdeel, afgezien
van eventuele beschadigingen door een aanrijding (en niet vernielingen die het gevolg
zijn van diefstal uit de auto)? Zo ja, hoe vaak?

2. Slachtofferrisico vernieling
Geselecteerd: op het delict overkomen in de eigen buurt.
Is er in de afgelopen 12 maanden, afgezien van beschadigingen aan uw auto, wel eens
iets anders van u beschadigd of vernield? Bijvoorbeeld aan uw huis of planten in uw
tuin (niet een beschadiging door een inbraak). Zo ja, hoe vaak?

3. Slachtofferrisico geweld of dreiging met geweld
Geselecteerd: op een of beide van de volgende delicten overkomen in de eigen buurt.
a. Bedreiging
Bent u in de afgelopen 12 maanden wel eens bedreigd met lichamelijk geweld?
b. Mishandeling
Bent u in de afgelopen 12 maanden wel eens slachtoffer geworden van mishandeling?
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4. Slachtofferrisico inbraak
Geselecteerd: op een of beide van de volgende delicten overkomen (in de eigen
buurt).
a. Poging tot inbraak
Is er in de afgelopen 12 maanden wel eens een poging tot inbraak in uw woning
gedaan zonder dat er iets gestolen is?
b. Inbraak
Is er in de afgelopen 12 maanden wel eens iets gestolen uit uw woning?

Onveiligheidsgevoelens
Indicator geconstrueerd uit de vragen:
1. Voelt u zich wel eens onveilig?
a. ja
b. nee
2. Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig?
a. zelden
b. soms
b. vaak
3. Komt het wel eens voor dat u bepaalde plekken in uw woonplaats mijdt omdat u
het niet veilig vindt? Zo ja, is dat vaak, soms of bijna nooit?
4. Komt het wel eens voor dat u ‘s avonds of ‘s nachts niet opendoet omdat u het niet
veilig vindt?
Zo ja, is dat vaak, soms of bijna nooit?
5. Komt het wel eens voor dat u waardevolle spullen thuis laat om diefstal of
beroving op straat te voorkomen? Zo ja, is dat vaak, soms of bijna nooit?
6. Komt het wel eens voor dat u omrijdt of omloopt om onveilige plekken te
vermijden? Zo ja, is dat vaak, soms of bijna nooit?
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Perceptie van buurtproblemen
- Indicator vermogensdelicten geconstrueerd uit de vragen:
Ik noem u nu een aantal vervelende voorvallen en misdrijven die in uw buurt voor
kunnen komen. Ik zou graag willen weten of deze voorvallen en misdrijven naar uw
eigen idee vaak, soms of bijna nooit voorkomen in uw buurt.
1. Fietsendiefstal.
2. Diefstal uit auto’s.
3. Beschadiging of vernieling aan auto’s en diefstal vanaf auto’s bijvoorbeeld
wieldoppen enzovoort..
4. Inbraak in woningen.
- Indicator verkeersproblemen geconstrueerd uit de vragen:
Ik noem u nu een aantal vervelende voorvallen en misdrijven die in uw buurt voor
kunnen komen. Ik zou graag willen weten of deze voorvallen en misdrijven naar uw
eigen idee vaak, soms of bijna nooit voorkomen in uw buurt.
1. Agressief verkeersgedrag.
2. Geluidsoverlast door verkeer.
3. Te hard rijden.
4. Aanrijdingen.
- Indicator dreiging geconstrueerd uit de vragen:
Ik noem u nu een aantal vervelende voorvallen en misdrijven die in uw buurt voor
kunnen komen. Ik zou graag willen weten of deze voorvallen en misdrijven naar uw
eigen idee vaak, soms of bijna nooit voorkomen in uw buurt.
1. Dronken mensen op straat.
2. Vrouwen en mannen worden op straat lastiggevallen.
3. Bedreiging.
4. Geweldsdelicten.
- Indicator verloedering geconstrueerd uit de vragen:
Ik noem u nu een aantal vervelende voorvallen en misdrijven die in uw buurt voor
kunnen komen. Ik zou graag willen weten of deze voorvallen en misdrijven naar uw
eigen idee vaak, soms of bijna nooit voorkomen in uw buurt.
1. Rommel op straat.
2. Hondenpoep op straat.
3. Vernieling van telefooncellen, busjes of tramhokjes.
4. Geluidsoverlast (uitgezonderd verkeer).
5. Bekladding van muren en/of gebouwen.
6. Overlast van groepen jongeren.
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Tabellenbijlage

Tabel B6.1 Slachtofferschap van misdrijven, 1993-2001 (in procenten en indexcijfers 1993 = 100)
1993

1995

1997

1999

2001

5,3
3,1

5,9
3,7

5,2
3,0

4,5
2,6

3,5
2,1

1,1
10,2
30,3

1,1
10,2
31,2

1,0
7,9
27,4

0,9
7,3
24,4

0,8
6,9
25,1

fietsdiefstal (per 100 fietsen)
portemonneediefstal zonder geweld
(overige) diefstal

7,3
4,1
7,9

7,6
4,7
9,2

6,6
4,0
8,9

6,4
3,8
7,3

5,5
3,5
7,1

(overige) vernieling

7,8

8,8

9,3

8,0

8,4

portemonneediefstal met geweld
bedreiging
mishandeling

0,5
4,4
0,9

0,4
4,7
0,8

0,3
4,9
1,0

0,3
5,7
1,1

0,4
5,6
1,1

indexcijfers
inbraak
poging tot inbraak

100
100

119
111

97
98

84
85

68
66

diefstal van auto’s (per 100 auto’s)
diefstal uit auto’s (per 100 auto’s)
vernieling aan auto’s (per 100 auto’s)

100
100
100

100
100
103

91
77
90

82
72
81

73
68
83

fietsdiefstal (per 100 fietsen)
portemonneediefstal zonder geweld
(overige) diefstal

100
100
100

104
115
116

90
98
113

88
93
92

75
85
90

(overige) vernieling

100

113

119

103

122

portemonneediefstal met geweld
bedreiging
mishandeling

100
100
100

80
107
89

60
111
111

60
130
122

80
127
122

in procenten
inbraak
poging tot inbraak
diefstal van auto’s (per 100 auto’s)
diefstal uit auto’s (per 100 auto’s)
vernieling aan auto’s (per 100 auto’s)

Bron: BZK/Justitie (Politiemonitor bevolking 1993-2001)
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Tabel B6.2 Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat vaak, soms of (bijna) nooit problemen
in de eigen buurt percipieert (in procenten)
1993

1995

1997

1999

(bijna)
vaak soms nooit

(bijna)
vaak soms nooit

(bijna)
vaak soms nooit

(bijna)
vaak soms nooit

vermogensdelicten
fietsendiefstal
diefstal uit auto
beschadiging/
vernieling/
diefstal vanaf auto
inbraak in woningen
verkeersproblemen
agressief verkeersgedrag
geluidsoverlast door
verkeer
te hard rijden
aanrijdingen
verloedering
rommel op straat
hondenpoep op straat
vernielingen van
telefooncellen, bus of
tramhokjes
geluidsoverlast
(uitgezonderd verkeer)
bekladding van muren
en/of gebouwen
overlast van groepen
jongeren
overlast door omwonenden
dreiging
dronken mensen op
straat
vrouwen en mannen
worden op straat lastiggevallen
bedreiging
gewelddelicten
drugsoverlast

28
23

28
31

44
45

33
27

31
35

36
38

29
22

33
37

38
41

25
17

31
35

44
50

21
30

33
42

47
28

24
37

36
42

41
22

21
30

36
45

43
25

18
24

35
45

49
32

21

29

50

22

32

46

25

33

42

20

32

50

16
48
14

18
28
38

66
24
48

15
47
14

18
28
42

67
25
43

15
46
12

19
29
42

66
25
46

13
48
13

18
29
40

71
24
49

22
47

25
25

53
28

25
50

28
25

47
25

27
53

29
25

44
22

26
50

28
25

45
25

17

26

58

17

29

54

18

29

53

20

30

50

12

19

69

11

18

70

11

19

70

8

18

75

16

24

60

15

25

59

16

25

58

16

27

59

9

23

68

10

25

65

12

28

61

12

28

61

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

16

81

8

21

72

8

22

71

7

23

70

8

23

70

4
2
4
–

15
10
17
–

81
87
79
–

4
3
5
–

18
12
22
–

79
85
73
–

3
3
5
8

17
13
22
14

79
85
73
79

4
2
6
7

17
12
21
13

80
87
74
82

Bron: BZK/Justitie (Politiemonitor bevolking 1993 (N = 50.704), 1995 (N = 75.560), 1997 (N = 76.248) en 1999
(N = 77.539)) gewogen gegevens
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Tabel B6.3 Multivariate analyse van slachtofferrisico in de eigen buurt naar huishoudens- en
woningkenmerken voor criminaliteit in verband met de auto, vernieling, inbraak en
geweld, 1999 (odds-ratio’s)a

individuele kenmerken
geslacht
vrouw
man
leeftijd
15-24 jaar
25-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
≥ 65 jaar
etniciteit
Nederlands
niet-Nederlands
opleiding
lager onderwijs (lo)
lager middelbaar onderwijs
(lbo, mavo)
hoger middelbaar onderwijs (mbo,
havo/vwo)
hoger onderwijs (hbo, wo)

criminaliteit
i.v.m. de auto vernieling

–
-1,04

–
-0,96

–
1,01
0,95
0,83 ***
0,47 ***

–
0,91
0,98
0,71 ***
0,54 ***

inbraak of
poging

geweld
of dreiging

–
-1,02

–
1,69 ***

–
0,81
0,79
0,84
0,71

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

–
0,60
0,56
0,43
0,18

–
-0,99

–
-0,94

–
-1,13

–
-0,98

–

–

–

–

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

1,48 ***

1,45 ***

1,26 ***

1,35 **

1,62 ***
1,87 ***

1,65 ***
2,28 ***

1,42 ***
1,73 ***

1,67 ***
1,78 ***

dagelijkse bezigheid
betaald werk (> 15 uur)
betaald werk (≥ 15 uur)
werkloos
student
huishoudelijk werk
gepensioneerd
anders

–
0,85
0,93
0,71
0,89
0,84
0,90

–
1,12 **
1,40 ***
1,09
0,94
0,96
0,80

–
0,87 **
1,10
0,97
0,75 ***
0,80 ***
1,19

–
1,14
1,76 ***
0,89
1,01
0,96
1,87 *

huishoudkenmerken
alleenstaand
nee
ja

–
0,57 ***

eenoudergezin
nee
ja

–
0,67 ***

–
1,29 **

–
1,29 **

niemand thuis van huishouden
0-5 uren per week
6-10 uren per week
11-20 uren per week
≥ 20 uren per week

–
1,05
1,16 ***
1,23 ***

–
1,07
1,10
1,18 ***

–
1,05
1,08
1,15 ***

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

–
-0,98
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–
-1,07

–
1,13 *

–
3,67 ***

–
-1,00
0,90
0,94

Tabel B6.3 (vervolg) Multivariate analyse van slachtofferrisico in de eigen buurt naar huishoudensen woningkenmerken voor criminaliteit in verband met de auto, vernieling, inbraak en
geweld, 1999 (odds-ratio’s)a
criminaliteit
i.v.m. de auto vernieling
woningkenmerken
huur/koophuis
huurhuis
koophuis

–
0,93 ***

type woning
vrijstaand huis
niet-vrijstaand huis
etage-/flatwoning
anders

–
2,45 ***
3,44 ***
3,05 ***

–
-0,95

–
1,15 ***
1,10
1,65 ***

inbraak of
poging

geweld
of dreiging

–
0,90 ***

–
0,63 ***

–
0,90 ***
1,05
1,35 ***

–
1,42 ***
2,47 ***
2,96 ***

a Significantieniveaus: p < 0,05: **, p < 0,001: ***
Bron: BZK/Justitie (Politiemonitor bevolking 1993, 1995 en 1997, ongewogen gegevens) SCP-bewerking
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Tabel B6.4 Multivariate analyse van beleving van onveiligheid en problemen in de buurt met
criminaliteit naar huishoudens- en woningkenmerken, 1999 (gestandaardiseerde
regressiecoëfficiënten)a
onveiligheids- verkeersbeleving
problemen
individuele kenmerken

bèta

vermogenscriminaliteit dreiging

bèta

bèta

bèta

geslacht
vrouw
man

–
-0,27 ***

–
-0,03 ***

–
-0,05 ***

–
-0,01

leeftijd
15-24 jaar
25-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
≥ 65 jaar

–
-0,05
-0,02
0,02
0,02

***
***
**
***

–
-0,01
-0,03 ***
-0,07 ***
-0,13 ***

–
0,02
0,03
0,04
-0,04

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

–
-0,11
-0,15
-0,18
-0,22

–
0,01 ***

–
-0,03 ***

–
-0,02 ***

–
-0,01

–
0,04 ***

–
0,04 ***

–
0,02 **

0,06 ***
0,08 ***

0,04 ***
0,04 ***

0,03 ***
0,05 ***

etniciteit
Nederlands
niet-Nederlands

opleiding
lager onderwijs (lo)
–
lager middelbaar onderwijs (lbo, mavo) 0,04 ***
hoger middelbaar onderwijs (mbo,
havo/vwo)
0,06 ***
hoger onderwijs (hbo, wo)
0,09 ***
dagelijkse bezigheid
betaald werk (> 15 uur)
betaald werk (≥ 15 uur)
werkloos
student
huishoudelijk werk
gepensioneerd
anders

–
0,01
0,03 ***
0,01 ***
0,00
0,04 ***
0,00

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

–
0,01
0,01
0,00
-0,01
0,01
0,00

–
0,00
0,00
-0,01
-0,01
0,00
0,00

–
0,01
0,01
0,00
-0,02 ***
-0,02 ***
0,00

–
-0,05 ***

–
-0,04 ***

–
-0,02

huishoudkenmerken
alleenstaand
nee
ja

–
0

eenoudergezin
nee
ja

–
0,01 ***

niemand thuis van huishouden
0-5 uren per week
6-10 uren per week
11-20 uren per week
≥ 20 uren per week

–
0,00
0,01
0,02 ***

–
-0,01

–
0,02 ***
0,02 ***
0,02 ***
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–
0

–
0,01 **
0,02 ***
0,03 ***

–
0,01 ***

–
0,01
0,01 ***
0,02 ***

Tabel B6.4 (vervolg) Multivariate analyse van beleving van onveiligheid en problemen in de buurt
met criminaliteit naar huishoudens- en woningkenmerken, 1999 (gestandaardiseerde
regressiecoëfficiënten)a
onveiligheids- verkeersbeleving
problemen
bèta

bèta

bèta

bèta

–
-0,03 ***

–
-0,01 ***

–
-0,04 ***

–
-0,08 ***

–
0,08 ***
0,16 ***
0,04 ***

–
-0,05 ***
0,07 ***
0,02 ***

–
0,07 ***
0,14 ***
0,04 ***

–
0,01 **
0,14 ***
0,05 ***

woningkenmerken
huur/koophuis
huurhuis
koophuis
type woning
vrijstaand huis
niet-vrijstaand huis
etage-/flatwoning
anders
a

vermogenscriminaliteit dreiging

Significantieniveaus: p < 0,05: **, p < 0,001: ***

Bron: Ministerie BZK/Justitie (Politiemonitor bevolking 1993, 1995 en 1997, ongewogen gegevens) SCP-bewerking

Tabel B6.5 Scores op de variabelen in de clusteranalyse (in procenten)

cluster 1
postcodegebieden
liggend in de 4 grote steden

cluster 2

cluster 3

cluster 4

cluster 5

cluster 6

totaal van
postcode
gebieden

100

13

55,6

2,5

17,1

1,1

10,9

0

60,7

29,6

25,1

46,5

0

16,5

allochtone bevolking

41,2

5,9

17,5

6,8

4,2

1,6

5,2

lage inkomens

24,8

14,2

15,5

10,5

7,4

5,9

8,4

8,7

3,3

5,5

3,5

2,1

1,1

2,3

werklozen

21,6

12,7

12,3

8,5

5,4

3,8

6,3

jongeren in de bevolking

15,6

21,5

14,4

14,4

11,6

12,7

13,4

verhuizingen in de wijk

16,5

17,9

15,4

12,5

12,4

8,5

10,9

eenoudergezinnen

23,9

10,3

13,8

8

6,4

3,4

6,2

48

69

108

279

286

893

168

liggend in de andere grotere steden

bijstandsontvangers

n

Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking
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Noten

1

2

Kapteyn (1985) legde in de publicatie In de speeltuin Nederland. Over gezagsverhoudingen tussen ouderen en jongeren de relatie tussen de zwaardere eisen die aan zelfcontrole worden gesteld en criminaliteit. Hij veronderstelde dat vooral allochtone
jongeren minder goed om kunnen gaan met de zwakkere externe controle en
zwaardere eisen die aan zelfcontrole worden gesteld.
Het merendeel van de analyses heeft vervolgens op de gegevens uit de periode
1993-1999 betrekking. Het bestand 2001 is voor secundaire analyses nog niet
beschikbaar. Omdat het hier vooral gaat om de analyse van samenhangen van
belangrijke achtergrondkenmerken is dit niet erg bezwaarlijk.
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7

Sociale cohesie, fysieke buurtkenmerken en
onveiligheid in de grotere steden

Cora Maas-de Waal en Karin Wittebrood

7.1

Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk stond de rol van sociale en demografische buurtkenmerken in relatie tot veiligheid centraal. Dit hoofdstuk biedt op de volgende drie
punten een verdieping van de samenhang tussen sociale cohesie en veiligheid.

De verhouding van fysieke en sociale kenmerken
Van de sociale buurtkenmerken spelen vooral een lage maatschappelijke positie van
bewoners, de allochtone herkomst en de gezinsstructuur een rol in relatie tot veiligheid. In de literatuur zijn deze kenmerken wel opgevat als (indirecte) indicatoren
voor een geringere sociale cohesie en voor een grotere gelegenheid voor het plegen
van criminaliteit. In dit hoofdstuk wordt eerst onderzocht hoe deze sociale buurtkenmerken zich verhouden tot de kenmerken die in het vijfde hoofdstuk zijn gehanteerd: de typologie van wijken naar fysieke kenmerken (§ 5.4).

Sociale cohesie, fysieke kenmerken en veiligheid in de grotere steden
Sociale cohesie wordt in de onderzoeksliteratuur als een belangrijke verklarende
factor gezien van veiligheid. In de criminologie komt dit naar voren in de socialedesorganisatietheorie. Kern van deze theorie is de veronderstelling dat in buurten
met weinig sociale samenhang de mechanismen van formele en informele sociale
controle die de criminaliteit in een buurt kunnen tegengaan, niet werken. Naarmate
een gebied in die zin meer sociaal gedesorganiseerd is, komt er meer criminaliteit
voor (Bursik en Grasmick 1993). Potentiële daders (uit diezelfde of een andere buurt)
kunnen vervolgens vrij gemakkelijk een delict plegen (zie ook hfst. 1 van dit rapport
en Wittebrood 2000). Een directe meting van sociale cohesie of controle is in de
Politiemonitor echter niet beschikbaar.
Uit de landelijke gegevens werd daarnaast duidelijk dat de ligging van de wijk in
de vier grote steden en in andere grotere steden een belangrijke factor is in relatie tot
criminaliteit en de beleving van onveiligheid.
Over deze twee aspecten, de relatie tussen sociale cohesie en veiligheid en de
bijzondere positie van buurten in de grote(re) steden is extra informatie te ontlenen
uit de Grotestedenmonitor (gsb-monitor). Dit komt aan de orde in paragraaf 7.3.
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Multilevel-analyses van de relatie sociale cohesie en veiligheid
In paragraaf 7.3 wordt een relatie gelegd tussen sociale cohesie en veiligheid. Het is
echter belangrijk rekening te houden met de mogelijkheid dat andere factoren, zowel
op individueel niveau als op buurtniveau, deze relatie kunnen verklaren. Paragraaf 7.4
bevat daarom een tweetal multilevel-analyses waarbij de invloed van kenmerken op
beide niveaus tegelijkertijd kan worden nagegaan.
In elk van de paragrafen is veiligheid steeds onderverdeeld in slachtofferschap en de
beleving van onveiligheid. De multilevel-analyses worden voorafgegaan door een
korte inleidende beschouwing over het belang van de onderzochte kenmerken.

7.2

De sociale determinanten van veiligheid gerelateerd aan de fysieke typologie
van wijken

Voor een antwoord op de vraag hoe de sociale en demografische kenmerken zich verhouden tot de fysieke typologie van wijken, is van de sociale en demografische kenmerken een nieuwe clusteranalyse uitgevoerd. Het kenmerk ligging van de wijk in de
grote(re) steden of elders is hierin, gezien de overlap met de fysieke typologie, buiten
beschouwing gelaten. De indeling in zes clusters is qua uitkomsten voor de andere
kenmerken goed vergelijkbaar met de indeling uit het voorgaande hoofdstuk (zie hiervoor de bijl., tab. B7.1, B7.2 en B7.3).
Eerst is de directe relatie tussen de sociale clusters en de fysieke typologie weergegeven
(tabel 7.1). Er blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen de sociaal-demografische
samenstelling van de bevolking en de fysieke kenmerken van wijken. Zo is het eerste
cluster van sociaal-demografische kenmerken (het hoogste bevolkingsaandeel met
een lage economische status, van allochtone herkomst en wonend in een eenoudergezin) duidelijk – fysiek – geconcentreerd in het compact stedelijk gebied en in iets
mindere mate in uitgaansgebieden van het compact- stedelijk gebied: 42,6 % van de
wijken van dit cluster ligt in compact stedelijk gebied , buiten het uitgaansgebied en
nog eens 29,4% ligt in het uitgaansgebied van het compact stedelijk gebied (zie tab. 7.1).
Het tweede cluster van sociaal-demografische kenmerken (het hoogste aandeel
jongeren en verhuizingen) komt eveneens geconcentreerd voor in het compact stedelijk gebied. 27,1% van de wijken in dit cluster ligt in het compact stedelijk gebied
buiten het uitgaansgebied, en 35,7% ligt in het uitgaansgebied van het compact
stedelijk gebied.
Het derde cluster van sociale kenmerken (een hoog bevolkingsaandeel met een
lage sociaal-economische status, van allochtone herkomst en wonend in een eenoudergezin), dat qua samenstelling weinig van het eerste cluster verschilt en alleen
in de hoogte van de scores afwijkt, komt sterk geconcentreerd voor in de vroegnaoorlogse wijken: 32,3% van dit cluster is gesitueerd in deze wijken.
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Cluster vier heeft geen uitgesproken scores op de sociale en demografische kenmerken.
Het vijfde cluster is de tegenhanger van cluster twee. Het kent het laagste aandeel
jongeren, een laag bevolkingsaandeel van allochtone herkomst. Dit cluster is net als
cluster zes geconcentreerd in kernachtig dorpsgebied (34,8%) buiten het uitgaansgebied daarvan, maar daarnaast ook in monofunctionele wijken (21,8%).
Cluster zes is de tegenpool van het eerste cluster (het laagste bevolkingsaandeel
van allochtone herkomst, met een lage economische status, aandeel eenoudergezinnen en verhuizingen). Dit is met een aandeel van 44,9 % het sterkst geconcentreerd
in kernachtig dorps gebied (buiten het uitgaansgebied daarvan) en het buitengebied
(24,5%).
Tabel 7.1 Sociale clusters van buurtkenmerken en fysieke typologie van wijken (in procenten)
fysieke typologie:
compact
stedelijk gebied
uitgaansgebied

buurtkenmerken:

cluster 1
cluster 2
cluster 3
cluster 4
cluster 5
cluster 6

monovroeg- kwetsbuiten- functionabaar
gebieden neel
kernachtig dorps oorlogs jaren ‘70 (n=100%)

42,6
27,1
13,3
9
6,7
1,2

29,4
35,7
15,9
10,4
3,9
2,2

uitgaansgebied
–
–
0,5
4,9
13,6
24,5

4,4
–
10,3
5,2
21,8
2,8

–
12,9
13,3
33,9
34,8
44,9

–
7,1
1
6,4
7,5
12,8

22,1
8,6
32,3
14,8
7,7
10,8

1,5
8,6
13,3
15,4
4,1
9,3

68
70
195
345
70
893

Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking

De relatie tussen veiligheid en de fysieke buurttypologie
In twee tabellen is een directe relatie gelegd tussen veiligheid en de fysieke typologie
van wijken (tab. 7.2 en 7.3). Het slachtofferrisico en de beleving van onveiligheid en
van problemen met onveiligheid in de buurt zijn daarin in verband gebracht met de
fysieke buurttypologie.
Uit tabel 7.2 komt naar voren dat het slachtofferrisico voor elk van de vier categorieën delicten (criminaliteit in verband met de auto, vernielingen, inbraak of poging
tot inbraak, en geweld of dreiging met geweld) het hoogst is in het compact stedelijke
gebied en daarbinnen in de uitgaanslocaties van dit type wijken.
Het daaropvolgend hoogste type qua slachtofferrisico is de vroegnaoorlogse flat
en/of huurwijk. Het slachtofferrisico is het laagst in het buitengebied.
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Tabel 7.2 Slachtofferrisico in de eigen buurt naar type woonwijk (SCP-typologie ) (in procenten)

compact stedelijk gebied
wv. uitgaansgebied
overig compact stedelijk
buitengebieden
monofunctioneel
kernachtig dorps
wv. uitgaansgebied
overige dorpse gebieden
vroegnaoorlogse flat en/of huurwijk
kwetsbare jarenzeventigwijk

criminaliteit
in verband
met de auto
19,7
20,1
19,4
6
14,4
11,7
13,4
11,4
15,9
16,7

vernieling

inbraak of
poging tot
inbraak

geweld of
dreiging
met
geweld

9,6
10,6
8,7
4,9
7,5
6,4
7,1
6,3
7,4
7,3

10,8
11,1
10,5
4,9
6,1
5,9
6,8
5,7
8,7
7,7

4,4
5,1
3,8
1,2
1,8
1,6
1,8
1,6
3
2,6

totaal
(n=aantal
postcodegebieden)
327
158
169
1688
274
898
147
751
226
182

Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking

Ook in de beleving van onveiligheid en van buurtproblemen rond onveiligheid komt
het compact stedelijk gebied en daarbinnen het uitgaansgebied als het meest ongunstig naar voren. Het wordt daarin gevolgd door de vroegnaoorlogse flat en/of huurwijk. De vroegnaoorlogse flat en/of huurwijk heeft op de maat voor onveiligheidsbeleving zelfs de hoogste score. Het buitengebied en als tweede het kernachtig
dorpsgebied scoren ook hier over de hele linie het gunstigst.
Tabel 7.3 Onveiligheidsbeleving en perceptie van onveiligheid in de buurt naar type woonwijk
(SCP-typologie), schaalscores (0-10)

onveiligheids- verkeersbeleving
problemen
compact stedelijk gebied
wv. uitgaansgebied
overig compact stedelijk
buitengebied
monofunctioneel
kernachtig dorps
wv. uitgaansgebied
overige dorpse gebieden
vroegnaoorlogse flat en/of huurwijk
kwetsbare jarenzeventigwijk

2,9
2,9
2,9
1,4
2,1
1,9
1,9
1,9
3
2,4

4,3
4,4
4,3
3,7
3,5
3,8
3,8
3,8
4,1
3,7

vermogenscriminaliteit dreiging
5
5,3
4,8
3,1
3,9
4,1
4,5
4
4,7
4,5

2,2
2,6
1,9
0,9
1
1,1
1,2
1,1
1,5
1,2

totaal
(n=aantal
postcodegebieden)
327
158
169
1688
274
898
147
751
226
182

Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking

In enkele multivariate analyses is onderzocht in hoeverre de verschillen kunnen worden toegeschreven aan individuele en huishoudenskenmerken van de bewoners. De
uitkomsten van deze analyses zijn opgenomen in de tabellen B7.4 en B7.5 in de bijlage.

282 Sociale cohesie, fysieke buurtkenmerken en onveiligheid in de grotere steden

Zowel voor het feitelijk slachtofferrisico als voor de beleving van onveiligheid blijkt
dat de verschillen tussen de onderscheiden buurttypen blijven bestaan als rekening
wordt gehouden met individuele en huishoudenskenmerken van de bewoners. De
verschillen in criminaliteit en in de beleving van onveiligheidsproblemen tussen de
buurttypen zijn dus maar in geringe mate tot deze kenmerken van personen en huishoudens te herleiden
In enkele multivariate analyses zijn twee zaken nader bekeken. Eerst is een indruk
verkregen van het relatieve belang van de sociale en fysieke kenmerken voor zowel
het slachtofferrisico en de beleving van onveiligheid en problemen met criminaliteit
op het niveau van de buurt. Tabellen 7.4 en 7.5 brengen dit in beeld.
Uit de uitkomsten wordt duidelijk dat zowel de sociaal-demografische als de fysieke
clusters van belang zijn in de verklaring van het slachtofferrisico van criminaliteit en
de verklaring van de beleving van onveiligheid en van problemen met criminaliteit in
wijken. Vooral voor de twee ernstigere delictcategorieën inbraak of poging daartoe en
geweld of dreiging met geweld, bestaan grote verschillen tussen de sociaal-demografische clusters, ook als rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de fysieke
typen van wijken (tabel 7.4).
Tabel 7.4 Slachtofferrisico voor vier delictcategorieën, naar sociale en fysieke buurtkenmerken,
multivariate analyse regressiecoëfficiënten)

fysieke clusters
compact stedelijk gebied
wv. uitgaansgebied
ander stedelijk gebied
buitengebieden
monofunctioneel
kernachtig dorps
wv. uitgaansgebied
overige dorpse gebieden
vroegnaoorlogse flat en/of huurwijk
kwetsbare jarenzeventigwijk
sociale clusters
cluster 1
cluster 2
cluster 3
cluster 4
cluster 5
cluster 6
R2

criminaliteit
i.v.m. de auto
bèta
sign.

inbraak of
geweld of
vernieling
poging tot inbraak
dreiging
bèta
sign.
bèta
sign.
bèta
sign.

–
0,04
-0,36
-0,16

n.s.
***
***

–
-0,12
-0,25
0,08

***
***
**

–
-0,01
-0,15
-0,18

n.s.
***
***

–
-0,13
-0,32
-0,27

***
***
***

-0,19
-0,42
-0,2
-0,09

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

-0,15
-0,32
-0,26
-0,16

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

-0,11
-0,24
-0,1
-0,09

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

-0,24
-0,44
-0,26
-0,21

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

–
-0,03
0,05
-0,12
-0,19
-0,23

–
n.s.
n.s.
***
***
***

–
0,01
-0,15
-0,21
-0,36
-0,31

n.s.
***
***
***
***

-0,15
-0,26
-0,51
-0,65
-0,7

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

-0,11
-0,21
-0,44
-0,59
-0,61

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

0,26

0,15

0,26

0,32

*** = p < 0,01; ** = p < 0,05; n.s. = niet-significant.
Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking
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Het beeld voor de beleving van onveiligheid en van problemen in de buurt met onveiligheid is vergelijkbaar (tab. 7.5). Het belang van het geheel van sociale en fysieke
kenmerken is voor deze subjectieve aspecten van veiligheid groter dan voor de objectieve veiligheid. Dit geldt vooral voor de onveiligheidsbeleving in het algemeen en
voor de beleving van problemen met geweld in de wijk.
Tabel 7.5 Onveiligheidsbeleving en perceptie van onveiligheid in de buurt, naar sociale en fysieke
buurtkenmerken op buurtniveau, multivariate analyse (regressiecoëfficiënten)
onveiligheidsbeleving

bèta
fysieke clusters
compact stedelijk gebied
wv. uitgaansgebied
ander stedelijk gebied
buitengebieden
monofunctioneel
kernachtig dorps
wv. uitgaansgebied
overige dorpse gebieden
vroegnaoorlogse flat en/of
huurwijk
kwetsbare jarenzeventigwijk
sociale clusters
cluster 1
cluster 2
cluster 3
cluster 4
cluster 5
cluster 6
R2

verkeersproblemen

bèta na
controle
voor
slachtofferrisico
bèta

vermogenscriminaliteit

bèta na
controle
voor
slachtofferrisico
bèta

dreiging

bèta na
controle
voor
slachtofferrisico
bèta

bèta na
controle
voor
slachtofferrisico

–
–
–
–
0,02 n.s. 0,03 n.s -0,03 n.s -0,01 n.s -0,12 *** -0,09 *** -0,25 *** -0,20 ***
-0,27 *** -0,11 *** -0,25 *** -0,12 *** -0,27 *** -0,07 ** -0,39 *** -0,24 ***
-0,17 *** -0,11 *** -0,36 *** -0,28 *** -0,32 *** -0,19 *** -0,41 *** -0,31 ***
-0,19 *** -0,06 *** -0,13 *** -0,05 n.s. -0,10 *** 0,03 n.s. -0,27 *** -0,17 ***
-0,31 *** -0,09 *** -0,26 *** -0,10 *** -0,32 *** -0,06 n.s. -0,56 *** -0,37 ***
0,04 n.s. -0,10 *** -0,14 *** -0,05 n.s. -0,15 *** -0,01 n.s .-0,32 *** -0,20 ***
-0,07 *** 0,14 *** -0,28 *** -0,23 *** -0,15 *** -0,06 ** -0,34 *** -0,26 **
–
-0,10 ***
-0,11 ***
-0,32 ***
-0,50 ***
-0,69 ***
0,5

–
-0,04 n.s.
-0,05 **
-0,13 ***
-0,25 ***
-0,41 ***
0,62

–
-0,18 ***
-0,20 ***
-0,41 ***
-0,55 ***
-0,56 ***
0,27

–
-0,15 ***
-0,15 **
-0,29 ***
-0,37 ***
-0,37 ***
0,34

–
-0,17 ***
-0,20 ***
-0,39 ***
-0,65 ***
-0,58 ***
0,28

–
-0,12 ***
-0,12 **
-0,18 ***
-0,36 ***
-0,25 ***
0,46

–
-0,17 ***
-0,39 ***
-0,66 ***
-0,94 ***
-0,88 ***
0,55

–
-0,31 ***
-0,14 **
-0,50 ***
-0,71 ***
-0,65 ***
0,64

*** = p < 0,01; ** = p < 0,05; n.s. = niet-significant.
Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking

In de tabel is in een tweede kolom telkens gecontroleerd voor het slachtofferrisico.
Dit vanwege het feit dat verschillen tussen wijken in de beleving van onveiligheid ook
met verschillen in feitelijk slachtofferrisico tussen de wijken verband zullen houden.
In de analyses waarin ook het feitelijk slachtofferschap is opgenomen, loopt het
gewicht van de sociale en fysieke buurtkenmerken weliswaar terug, maar over het
geheel genomen blijven aanmerkelijke verschillen tussen de clusters bestaan. De
buurtverschillen in onveiligheidsbeleving en de beleving van problemen kunnen dus
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maar voor een deel aan verschillen in feitelijk slachtofferrisico worden toegeschreven.
Vooral in de beleving van problemen met geweld in de wijk bestaan naast de verschillen op de fysieke typologie grote verschillen tussen de clusters van wijken op sociale
kenmerken: het aandeel jongeren in de wijk, de economische status, het aandeel van
de allochtone bevolking, het aandeel eenoudergezinnen en het aandeel verhuizingen.
Tot slot is in deze paragraaf nagegaan in hoeverre de sociale en fysieke kenmerken
van buurten van belang blijven alsook individuele en huishoudenskenmerken van de
bewoners in de analyses worden betrokken. De uitkomsten van deze laatste analyses
zijn opgenomen in de tabellen B7.6 en B7.7 in de bijlage.
Zowel voor het feitelijk slachtofferrisico als voor de beleving van onveiligheid
blijkt dat de verschillen tussen de buurten blijven bestaan als rekening wordt gehouden met individuele en huishoudenskenmerken van de bewoners. De verschillen zijn
maar in geringe mate tot kenmerken van personen en huishoudens te herleiden en
lijken dus te moeten worden toegeschreven aan kenmerken van de buurten. De compact stedelijke wijken en de vroegnaoorlogse wijken en in wat mindere mate de
kwetsbare jarenzeventigwijken zijn in hoofdstuk 5 als mogelijke probleemgebieden
belicht. De compact stedelijke wijken hebben gemiddeld de meeste fysieke verloedering, kennen vrij weinig koopwoningen en bevatten naast rijtjeswoningen vrij veel
middelhoge flats of etagewoningen. De vroegnaoorlogse gebieden kennen de meeste
flatwoningen, voor een groot deel huurwoningen, en scoren eveneens hoog op fysieke
verloedering. Daarnaast worden deze twee typen wijken gekenmerkt door een hoog
aandeel alleenstaanden, een grote verhuismobiliteit en hoog aandeel allochtone
bewoners. Over het geheel bezien springen deze twee typen wijken eruit, zowel in
een hoog feitelijk slachtofferrisico als in een grotere beleving van onveiligheid en van
problemen in de wijk rond veiligheid. Iets minder geldt dit voor de kwetsbare jarenzeventiggebieden.
Van de sociaal-demografische kenmerken maakt de combinatie van een lage economische status, een hoog aandeel allochtone inwoners, een hoog aandeel eenoudergezinnen, alsook een hoog aandeel jongeren en verhuizingen een groot verschil uit
in de kans slachtoffer van een misdrijf te worden. En in de beleving van onveiligheid
en van problemen in de buurt rond veiligheid.

7.3

De samenhang tussen sociale cohesie en veiligheid in de grote(re) steden

Een directe meting van sociale cohesie of controle is in de landelijke Politiemonitor
niet beschikbaar.
Om meer inzicht te verkrijgen in de directe relatie tussen sociale cohesie en veiligheid is daarom ook gebruikgemaakt van de Grotestedenmonitor (gsb-monitor) veiligheid
en leefbaarheid die in 1996 is gehouden.1 In dat jaar hebben 19 van de in totaal 26 gsbgemeenten bevolkingsonderzoeken gehouden waarin sociale cohesie en veiligheid
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een belangrijke plaats kregen. De verzamelde gegevens bieden dan ook een unieke
mogelijkheid de samenhang tussen de twee begrippen te onderzoeken en na te gaan
wat de belangrijkste determinanten zijn van sociale cohesie en veiligheid op zowel
individueel als buurtniveau. De gsb-monitor bevat vragen over uiteenlopende aspecten van veiligheid en leefbaarheid in buurten en wijken zoals ervaren door de bewoners.2 In tegenstelling tot de Politiemonitor is het veldwerk door de gemeentes zelf
gedaan of uitbesteed aan een extern onderzoeksbureau. Hierbij is een gestadaardiseerde vragenlijst afgenomen, maar de methode van dataverzameling (telefonisch of
mondeling) verschilt tussen de gemeenten. Ook hebben gemeenten een eigen buurtindeling gehanteerd, waardoor de omvang van de onderscheiden gebieden nogal
varieert. Het bestand waarin de gegevens zijn verzameld, bevat de gegevens van in
totaal 16 gemeenten die nader zijn onderverdeeld zijn in 164 gebieden.3 Intomart
heeft de gegevens bijeengebracht en aangevuld met sociaal-economische en demografische kenmerken van de wijken en buurten (zie ook: Van Dijk et al. 2000).
De GSB-monitor veiligheid en leefbaarheid bevat naast vragen over veiligheid en leefbaarheid uitvoerige informatie over sociale contacten en de beleving daarvan door
bewoners van wijken.
De gegevens die hier gebruikt zijn, dateren van eind 1996. Voor de vraagstelling
over veiligheid is een aantal modules overgenomen uit de Politiemonitor bevolking:
slachtofferschap van criminaliteit, problemen in de buurt met veiligheid en de onveiligheidsbeleving. De modules zijn aangevuld met vraagblokken over diverse aspecten
van leefbaarheid, zoals de fysieke en sociale kwaliteit van de buurt. Onder de sociale
kwaliteit wordt de mate waarin bewoners contact met elkaar hebben en de kwaliteit
van dat contact verstaan. Dit betreft een index van 0-10, (0 = slecht, 10 = goed). De
index is geconstrueerd op basis van vier vragen: ‘De mensen kennen elkaar in deze
buurt nauwelijks. ‘In deze buurt gaan mensen op prettige manier met elkaar om’. ‘Ik
woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid’. ‘Ik voel mij thuis bij de mensen
in deze buurt’. Sociale cohesie is in het voorafgaande vooral opgevat als de sociale
kwaliteit van relaties met buurtgenoten en het zich thuis voelen in de buurt.4 Dit is
een beperkte invulling van het begrip (zie hfst. 1, 2 en 4). Ook de fysieke kwaliteit is
hier anders en beperkter ingevuld dan in hoofdstuk 5 waar een typologie is gehanteerd.
Als index voor fysieke kwaliteit van de woonomgeving die hier is gehanteerd, is de
mate van ‘verloedering’ geconstrueerd, dat wil zeggen de mate waarin vier problemen
in de buurt worden waargenomen: bekladding van muren en/of gebouwen; vernieling
van telefooncellen, bus- of tramhokjes; rommel op straat; hondenpoep op straat.
Daarnaast bevat de monitor een meer algemene evaluatie van de buurt, in de vorm
van een index, eveneens van 0-10 (0 = slecht, 10 = goed) aan de hand van de vragen:
‘In deze buurt blijft men graag wonen’. ‘Het is vervelend om in deze buurt te wonen’.
‘Indien mogelijk ga ik uit deze buurt verhuizen’. ‘Als je in deze buurt woont, heb je
het goed getroffen’. ‘In deze buurt is het prettig om te wonen’. Afzonderlijk is gevraagd
in hoeverre bewoners zich medeverantwoordelijk voelen voor hun buurt en in hoeverre
zij gehecht zijn aan de buurt. Ook is navraag gedaan naar de kwaliteit van een groot
aantal buurtvoorzieningen.
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De relatie tussen buurtkenmerken en slachtofferrisico
De tabellen 7.6 tot en met 7.10 geven een eerste indruk van de verschillen tussen
buurten in slachtofferrisico op de hiervoor besproken kenmerken. In de analyses zijn
voor buurten met meer dan vijftig inwoners de gegevens geaggregeerd.
Tabel 7.6 geeft de verschillen weer in het slachtofferrisico in buurten die zijn
onderscheiden naar sociale en fysieke kwaliteit, naar de beleving van en de gehechtheid aan de buurt en naar het gevoel van bewoners medeverantwoordelijk te zijn voor
de buurt.
Tabel 7.6 Slachtofferrisico in de buurt naar sociale en fysieke kwaliteit, de beleving van de buurt,
gevoel van medeverantwoordelijkheid en de gehechtheid aan de buurt (schaalscores 0-10)
criminaliteit
i.v.m. de auto
sociale kwaliteit
contacten in de buurt, mensen kennen
elkaar, gezellige buurt (in kwartielen van
meest naar minst positief )
meest positief

minst positief
fysieke kwaliteit
verloedering als vernieling, bekladding,
rommel op straat e.d.
meest positief

minst positief
beleving van de buurt
als prettig om te wonen, weinig neiging
te verhuizen (in kwartielen van meest
naar minst positief )
meest positief

minst positief
gevoel van medeverantwoordelijkheid
(in kwartielen)
meest sterk

minst sterk
gehechtheid aan de buurt (in kwartielen)
meest sterk

minst sterk

vernieling

inbraak of
poging tot inbraak

geweld
of dreiging

15,3
19,0
20,3
21,4

7,4
8,5
9,4
12,2

7,0
9,3
11,1
13,8

2,8
4,2
4,8
6,5

14,6
18,7
20,8
21,9

5,3
9,6
9,5
13

7,2
9
11,2
13,6

2,4
4,1
4,8
6,9

16,3
19,4
19,3
21

8,5
9,2
8,9
10,7

9
9,2
10,3
12,6

3,5
4
5,1
5,8

16,7
19,7
19,1
20,6

7,8
9,3
9,2
11,2

8,8
10,1
10,2
12,1

3,1
4,5
4,6
6,1

17,0
19,7
19,6
19,6

7,4
9,8
9,5
10,6

9,2
10,1
10,6
11,2

3,5
5,2
4,7
4,8

Bron: (GSB-monitor 1996)
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Het slachtofferrisico voor de vier delictcategorieën verschilt op elk van de afzonderlijke buurtkenmerken. In het algemeen zijn de verschillen het grootst tussen buurten
onderscheiden naar de fysieke kwaliteit, zoals vernieling, bekladding, rommel op
straat en dergelijke. De 25% van de buurten die hier het minst positief op worden
beoordeeld, kennen slachtofferrisico’s die zo’n tweeënhalf- tot anderhalfmaal hoger
liggen dan de 25% van de buurten met het meest positieve oordeel over de fysieke
kwaliteit. Naar delictcategorie bezien, zijn de verschillen het grootst voor geweldscriminaliteit.
De sociale kwaliteit van de buurt is een belangrijke tweede factor. De 25% van de
buurten waarin bewoners de minste sociale contacten onderhouden en het minst
positief oordelen over de buurt als gezellig om te wonen, hebben eveneens slachtofferrisico’s die tussen bijna tweeënhalf- en anderhalfmaal zo hoog liggen dan de 25%
van de buurten die hiermee contrasteren. Het verschil is het grootst voor geweldscriminaliteit. Ook het gevoel van medeverantwoordelijkheid voor de buurt en de
gehechtheid aan buurt gaan samen met verschillen in slachtofferrisico’s. In de 25 %
van de buurten waar bewoners zich het minst verantwoordelijk voor de buurt voelen
en het minst gehecht zijn aan de buurt, is het slachtofferrisico gemiddeld zo’n 50%
hoger dan in de buurten die het hoogst op deze kenmerken scoren.
Vervolgens is onderzocht hoe het oordeel van bewoners over het niveau van voorzieningen zich verhoudt tot het slachtofferrisico. Op basis van een factoranalyse zijn
drie categorieën voorzieningen onderscheiden:
– winkelvoorzieningen, openbaar vervoer en basisonderwijs;
– voorzieningen van straatverlichting, wegen en groen;
– voorzieningen voor jongeren en kinderen.
Tabel 7.7 geeft een beeld van de samenhang met het slachtofferrisico in de buurt. In
de 25% van de buurten met de grootste tevredenheid over voorzieningen op het
gebied van de openbare ruimte, als straatverlichting wegen en groen, en over voorzieningen voor jongeren en kinderen, is het slachtofferrisico het laagst. Het slachtofferrisico loopt op naarmate de tevredenheid met deze voorzieningen lager is. Voor de
tevredenheid over de aanwezigheid van voorzieningen voor winkels en openbaar
vervoer geldt echter het tegendeel. In de 25% van de buurten waar bewoners het
meest tevreden zijn over deze voorzieningen is het slachtofferrisico juist het hoogst
en loopt het af naarmate de tevredenheid lager ligt. Van de vier delictcategorieën zijn
de verschillen steeds het grootst voor geweldscriminaliteit.
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Tabel 7.7 Slachtofferrisico in de buurt naar de tevredenheid over de aanwezige voorzieningen
(in procenten)
criminaliteit
i.v.m. de auto
tevredenheid voorzieningen winkels,
openbaar vervoer en onderwijs
(in kwartielen)
meest positief

minst positief
tevredenheid voorzieningen straatverlichting, wegen, groen (in kwartielen)
meest positief

minst positief
tevredenheid voorzieningen voor
kinderen en jongeren (in kwartielen)
meest positief

minst positief

vernieling

inbraak of
poging tot inbraak

geweld
of dreiging

20,4
19,7
19,8
16

11,1
9,5
9,7
7

12,6
10,1
10,2
8,2

5,7
4,4
4,4
3,7

17,5
19,4
20,1
19,0

8,5
9,3
9,2
10,4

8,6
11,9
10,3
10,4

3,9
4,6
4,7
5,1

14,5
19,3
20,3
21,9

8,3
9,4
8,9
10,8

8,5
10,4
10,6
11,6

3,6
4,1
5
5,5

Bron: (GSB-monitor 1996) SCP-bewerking

In twee volgende stappen is eerst een multivariate analyse (regressieanalyse) uitgevoerd
en is vervolgens vanwege de grote samenhang van sommige afzonderlijke kenmerken,
gekeken of de buurten in clusters zijn onder te verdelen. Tabel 7.8 toont de uitkomsten
van de multivariate analyse.
De belangrijkste uitkomst van de regressieanalyse is dat zowel het oordeel van
bewoners over de fysieke kwaliteit als hun oordeel over de sociale kwaliteit van buurten significant bijdragen in de analyse van het slachtofferrisico van de vier delictcategorieën. Voor inbraak of poging tot inbraak legt het oordeel over de sociale
kwaliteit het grootste gewicht in de schaal. Het oordeel over de fysieke kwaliteit van
buurten houdt het sterkst verband met het slachtofferrisico op vernieling. Na controle
voor factoren als fysieke en sociale kwaliteit en (mede)verantwoordelijkheid voor en
gehechtheid aan de buurt is de tevredenheid met de drie typen voorzieningen nog
maar van gering belang.
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Tabel 7.8 Slachtofferrisico voor vier delictcategorieën, naar buurtkenmerken, multivariate analyse
(regressiecoëfficiënten)
criminaliteit
i.v.m. de auto

vernieling

inbraak of
poging tot inbraak

geweld
of dreiging

sociale kwaliteit

bèta
-0,4 ***

bèta
-0,45 ***

bèta
-0,72 ***

bèta
-0,62 ***

fysieke kwaliteit (verloedering)

0,42 ***

0,58 **

0,4 **

beleving van de buurt

0,01 n.s.

0,53 ***

0,22 n.s.

0,26 **

0,2 **

0,15 n.s.

0,14 n.s.

-0,1 ***

0,26 ***

-0,11 n.s.

0,33 ***

0,33 ***

0,04 n.s.

0,13 n.s.

0,08 n.s.

0,19 ***

-0,05 n.s.

0,16 **

0,01 n.s.

0,07 n.s.

0,34 ***

0,06 n.s.

0,07 n.s.

0,08 n.s.

0,37

0,28

0,41

0,56

gevoel van medeverantwoordelijkheid
gehechtheid aan de buurt
voorzieningen
tevredenheid met winkels, openbaar
vervoer, e.d.
tevredenheid met straatverlichting,
wegen, groen
tevredenheid met voorzieningen voor
kinderen en jongeren
R2

0,6 ***

*** = p < 0.01; ** = p < 0,05; n.s. = niet-significant.
Bron:(GSB-monitor 1996) SCP-bewerking

Omdat de samenhang van de variabelen in een aantal gevallen zo sterk is dat het
belang van afzonderlijke variabele moeilijk is te bepalen, is een clusteranalyse uitgevoerd (methode Ward). De postcodegebieden lieten zich op basis van de bovengenoemde kenmerken in vijf clusters indelen.
– Cluster 1: postcodegebieden met de laagste scores op de sociale en fysieke
kwaliteit, de buurtbeleving, het gevoel van (mede)verantwoordelijkheid voor en
gehechtheid aan de buurt. Verdere kenmerken zijn een lage tevredenheid over
voorzieningen voor kinderen en jongeren en over voorzieningen voor verlichting,
wegen, en dergelijke, en een hoge tevredenheid over winkels, vervoer, en dergelijke (n = 19, 12,4% van het totaal).
– Cluster 2: postcodegebieden met een lage score op sociale en fysieke kwaliteit,
beleving van de buurt, (mede)verantwoordelijkheidsgevoel voor en gehechtheid
aan de buurt. Voorts zijn kenmerken de laagste tevredenheid over voorzieningen
voor kinderen en jongeren en over voorzieningen voor verlichting, wegen en dergelijke. Een gemiddelde tevredenheid over voorzieningen voor winkels en vervoer,
en dergelijke (n = 43, 26,8% van het totaal).
– Cluster 3: postcodegebieden met een gemiddelde score op sociale en fysieke kwaliteit, buurtbeleving, medeverantwoordelijkheidsgevoel voor en gehechtheid aan
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de buurt. Verder een gemiddelde tevredenheid over voorzieningen voor kinderen
en jongeren en voorzieningen voor winkels en vervoer, en dergelijke. De tevredenheid over verlichting en wegen is hoger dan gemiddeld (n = 108, 6,4% van totaal).
– Cluster 4: postcodegebieden met hogere scores op hogere sociale en fysieke kwaliteit, beleving van de buurt, (mede)verantwoordelijkheidsgevoel voor en gehechtheid aan de buurt. De tevredenheid over verlichting, wegen, en dergelijke is het
hoogst. De tevredenheid over voorzieningen voor kinderen en jongeren is hoger
dan gemiddeld, de tevredenheid over winkels openbaar vervoer, en dergelijke lager
dan gemiddeld (n = 41, 17,0% van het totaal).
– Cluster 5: postcodegebieden met de hoogste sores op sociale en fysieke kwaliteit,
beleving van de buurt, (mede)verantwoordelijkheidsgevoel voor en gehechtheid
aan de buurt. Verdere kenmerken zijn de hoogste tevredenheid over voorzieningen
voor kinderen en jongeren, een hoge tevredenheid over verlichting en wegen, en
dergelijke, de laagste tevredenheid over voorzieningen voor winkels en openbaar
vervoer (n = 9, 5,9% van het totaal).
Tabel 7.9 geeft een beeld van de scores op de afzonderlijke variabelen.
Tabel 7.9 Scores op de afzonderlijke variabelen in de clusteranalyse (schaalscores (0-10) en
factorscores)
postcodegebieden
gemiddelde scores op
sociale kwaliteit

cluster 1 cluster 2

cluster 3 cluster 4 cluster 5

5,3

5,6

6,3

6,6

7,5

fysieke kwaliteit (verloedering)

5,8

4,7

4,5

3,1

2,2

beleving van de buurt

6,8

6,9

7,8

7,9

8,5

gevoel van medeverantwoordelijkheid

0,75

0,77

0,79

0,84

0,85

gehechtheid aan de buurt

0,59

0,59

0,66

0,73

0,8

tevredenheid met voorzieningen voor
kinderen en jongeren

0,03

0,11

-0,05

-0,07

-0,35

tevredenheid met voorzieningen voor
winkels en openbaar vervoer

-0,25

-0,06

-0,14

0,11

0,87

tevredenheid met voorzieningen voor
straatverlichting, wegen, e.d.

0,07

0,08

-0,01

-0,09

-0,01

Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking

Tussen de clusters van buurten bestaan grote verschillen in slachtofferrisico (tabel
7.10). Het hoogste slachtofferrisico komt voor in het eerste cluster (1), de buurten
met de laagste scores op sociale en fysieke kwaliteit, de beleving van de buurt als
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prettig om te wonen, het (mede)verantwoordelijkheidsgevoel en de gehechtheid aan
de buurt. Deze buurten hebben ook een lage tevredenheid over voorzieningen voor
kinderen en jongeren en voorzieningen voor verlichting, wegen en dergelijke. De
tevredenheid over voorzieningen voor winkels en openbaar vervoer daarentegen, is er
het hoogst.
De tegenhanger van cluster 1 op deze kenmerken is cluster 5. Dit cluster heeft
het laagste slachtofferrisico. De verschillen doen zich voor bij elk van de vier delictcategorieën, maar zijn naar verhouding het grootst bij geweldscriminaliteit (geweld
of bedreiging met geweld).
Het cluster met het op een na hoogste slachtofferrisico, cluster 2, kenmerkt zich
door de laagste tevredenheid over voorzieningen voor kinderen en jongeren en voorzieningen voor verlichting en wegen. De buurten in dit cluster scoren ook laag op
sociale en fysieke kwaliteit, beleving van de buurt, (mede)verantwoordelijkheidsgevoel voor en gehechtheid aan de buurt.
Tabel 7.10 Slachtofferrisico voor vier delictcategorieën, naar buurtkenmerken, clusteranalyse
(in procenten)

buurtkenmerken
cluster 1

criminaliteit
i.v.m. de auto

vernieling

inbraak
of poging
tot inbraak

geweld
of bedreiging
met geweld

n

21

13

14,3

7,5

19

cluster 3

21,5
20,1

10,9
10,1

12,6
9,6

5,6
4,5

41
43

cluster 4

16,9

6,4

8,1

2,8

41

cluster 5

9,8

4,5

4,6

1,9

9

cluster 2

Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking

Tabellen 7.11 en 7.12 geven een beeld van de relatie tussen de onderscheiden buurtkenmerken en de onveiligheidsbeleving en de perceptie van problemen in de buurt
met vermogenscriminaliteit en geweld (dreiging).
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Tabel 7.11 Perceptie van problemen in de buurt met criminaliteit en de beleving van
onveiligheid, naar sociale en fysieke kwaliteit, de beleving van de buurt, gevoel van
medeverantwoordelijkheid voor en gehechtheid aan de buurt (schaalscores 0-10 en 0-1)
vermogenscriminaliteit
sociale kwaliteit
contacten in de buurt, mensen kennen
elkaar, gezellige buurt (in kwartielen
van meest naar minst positief )
meest positief

minst positief
fysieke kwaliteit
verloedering als vernieling, bekladding,
rommel op straat, e.d.
meest positief

minst positief
beleving van de buurt
als prettig om te wonen, weinig neiging
te verhuizen (in kwartielen van meest
naar minst positief )
meest positief

minst positief
gevoel van medeverantwoordelijkheid
(in kwartielen)
meest sterk

minst sterk
gehechtheid aan de buurt
(in kwartielen)
meest sterk

minst sterk

dreiging

onveiligheidsbeleving

3,3
4,2
4,6
5,6

0,7
1,1
1,4
2,1

0,2
0,2
0,3
0,3

3,2
4,2
4,8
5,5

0,6
1,1
1,4
2,2

0,2
0,2
0,3
0,3

3,6
4,2
4,7
5,3

1
1,1
1,4
1,9

0,2
0,2
0,3
0,3

3,6
4,3
4,5
5,3

0,7
1,3
1,2
2,1

0,2
0,3
0,3
0,3

3,6
4,5
4,6
5,0

0,9
1,4
1,4
1,5

0,2
0,2
0,3
0,3

Bron: (GSB-monitor 1996) SCP-bewerking

Uit de tabel blijkt dat elk van de onderscheiden buurtkenmerken verband houdt met
de beleving van onveiligheid en de perceptie van problemen in de buurt met criminaliteit. Opnieuw zijn de verschillen het grootst voor problemen met geweld (dreiging).
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In tabel 7.12 is een relatie gelegd tussen de beleving van onveiligheid en de perceptie
van criminaliteitsproblemen in de buurt en de tevredenheid over de aanwezigheid van
buurtvoorzieningen. De samenhang met de beleving van onveiligheid is in het algemeen niet sterk. Opvallend is, net als bij het feitelijk slachtofferrisico, de rol van de
tevredenheid over de aanwezigheid van winkels en openbaar vervoer. In de 25% van
de buurten met de grootste tevredenheid over de aanwezigheid van winkels en voorzieningen op het gebied van openbaar vervoer en onderwijs, beoordeelt de bevolking
de problemen met vermogenscriminaliteit en geweld als zo’n anderhalf maal zo
groot als in de 25% van de buurten waarin het oordeel over deze voorzieningen het
minst positief is.
Een grotere tevredenheid van de bevolking over voorzieningen als straatverlichting,
wegen en groen en voorzieningen voor kinderen en jongeren, gaat over het geheel
genomen samen met een geringere beleving van onveiligheid en de perceptie van met
vermogencriminaliteit en geweld.
Tabel 7.12 Perceptie van problemen in de buurt met criminaliteit en de beleving van onveiligheid
naar de aanwezigheid van voorzieningen (schaalscores 0-10)
vermogenscriminaliteit
tevredenheid voorzieningen
winkels, openbaar vervoer en onderwijs
(in kwartielen)
meest positief

minst positief
tevredenheid voorzieningen
straatverlichting, wegen, groen (in kwartielen)
meest positief

minst positief
tevredenheid voorzieningen
voor kinderen en jongeren (in kwartielen)
meest positief

minst positief

dreiging

onveiligheidsbeleving

5,1
4,7
4,3
3,6

1,7
1,4
1,2
1

0,3
0,3
0,3
0,2

4,1
4,6
4,5
4,4

1,2
1,3
1,3
1,5

0,2
0,3
0,3
0,3

3,8
4,4
4,7

1,0
1,1
1,5

0,2
0,2
0,3

4,7

1,6

0,3

Bron: (GSB-monitor 1996) SCP-bewerking

In het verlengde van deze basistabellen zijn de gegevens nader geanalyseerd aan de
hand van een regressie-analyse en clusteranalyse.
Het belangrijkste beeld uit de regressie-analyses is dat zowel de sociale als de
fysieke kwaliteit belangrijke factoren zijn in relatie tot de beleving van onveiligheid
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en de perceptie van criminaliteitsproblemen in de buurt. In buurten die positiever
beoordeeld worden op sociale en fysieke kwaliteit is de beleving van onveiligheid
geringer en ervaren bewoners minder problemen met vermogenscriminaliteit en
geweld. De verdeling naar sociale kwaliteit leidt voor de subjectieve beleving van
criminaliteit en buurtproblemen zelfs tot iets grotere verschillen dan de verdeling
naar fysieke kwaliteit (tabel 7.13).
Tabel 7.13 Beleving van onveiligheid en de perceptie van buurtproblemen met vermogenscriminaliteit en geweld, naar buurtkenmerken, multivariate analyse (regressiecoëfficiënten)
vermogenscriminaliteit

dreiging

bèta

bèta

onveiligheidsbeleving
bèta

sociale kwaliteit

-0,58 ***

-0,59 ***

-0,53 ***

fysieke kwaliteit

0,49 n.s.

0,50 ***

0,46 ***

beleving van de buurt

0,09 n.s.

0,21 n.s.

0,05 n.s.

-0,08 n.s.

-0,26 ***

-0,3 n.s.

0,21 ***

0,27 ***

0,07 ***

-0,01 n.s.

0,18 ***

0,17 **

-0,06 n.s.

-0,01 n.s.

0,01 n.s.

-0,02 n.s.

-0,05 n.s.

0,04 n.s.

gevoel van medeverantwoordelijkheid
gehechtheid aan de buurt
voorzieningen
tevredenheid met winkels, openbaar
vervoer e.d.
tevredenheid met straatverlichting,
wegen, groen
tevredenheid met voorzieningen voor
kinderen en jongeren
R2

0,68

0,57

0,59

Bron: (GSB-monitor 1996)

De clusteranalyse van buurten bevestigt dit beeld. De beleving van onveiligheid en de
perceptie van problemen in de buurt met vermogenscriminaliteit en geweld verschilt
sterk tussen de clusters van buurten (tab. 7.14). De grootste verschillen bestaan
opnieuw tussen het eerste en het vijfde cluster. In de buurten uit cluster 1 is de beleving
van onveiligheid en van problemen in de buurt met vermogenscriminaliteit en geweld
het hoogst, in cluster 5 het laagst. Het eerste cluster bevat de buurten met de laagste
scores op sociale en fysieke kwaliteit, buurtbeleving, gevoel van (mede)verantwoordelijkheid voor en gehechtheid aan de buurt. Dit cluster kent daarnaast een lage
tevredenheid van bewoners over voorzieningen voor kinderen en jongeren en voorzieningen voor verlichting, wegen, en dergelijke. De tevredenheid over winkels en
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openbaar vervoer is er echter juist hoog. Cluster 5 is hiervan de tegenpool. De buurten in dit cluster hebben de hoogste scores sociale en fysieke kwaliteit en op de
buurtbeleving, het gevoel van (mede)verantwoordelijkheid voor en de gehechtheid
aan de buurt. De tevredenheid over voorzieningen voor kinderen en jongeren is het
hoogst en ook de tevredenheid over voorzieningen als verlichting en wegen is hoog.
Over de aanwezigheid van voorzieningen als winkels, openbaar vervoer en scholen is
het oordeel echter het ongunstigst.
Het tweede cluster met de laagste tevredenheid over voorzieningen voor kinderen
en jongeren en voor verlichting en wegen en met lage scores op sociale en fysieke
kwaliteit, buurtbeleving, (mede)verantwoordelijkheidsgevoel voor en gehechtheid
aan de buurt, neemt de op een na hoogste positie in op de onveiligheidsbeleving en
de perceptie van buurtproblemen met vermogenscriminaliteit en geweld.
Tabel 7.14 Slachtofferrisico voor vier delictcategorieën, naar buurtkenmerken, clusteranalyse
(in procenten)

buurtkenmerken
cluster 1
cluster 2
cluster 4
cluster 5

vermogenscriminaliteit
5,7
5,1
3,5
2,1

dreiging
2,4
1,7
0,6
0,5

onveiligheidsbeleving
0,36
0,31
0,19
0,13

n
19
41
41
9

Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995, Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking

7.4

Multilevel-analyses van de relatie sociale cohesie en slachtofferschap en de
beleving van onveiligheid

Inleiding
Sociale cohesie is in het voorafgaande vooral opgevat als de sociale kwaliteit van relaties
met buurtgenoten en het zich thuis voelen in de buurt5. Dit is een directe maat voor sociale cohesie, maar wel een beperkte invulling van het begrip (zie hfst. 1, 2 en 4). Om die
reden zijn in deze multilevel-analyses ook andere – indirecte – indicatoren van sociale
cohesie betrokken. Het belang van deze kenmerken wordt eerst kort gerecapituleerd.
Het eerste buurtkenmerk is de economische status van een buurt. Veel studies hebben
laten zien dat de economische status van een buurt van invloed is op criminaliteit (zie
voor een overzicht: Patterson 1991; Sampson en Lauritsen 1994). Buurten met een lage
economische status zouden over minder materiële en culturele hulpbronnen beschikken, waardoor de organisatiegraad lager is dan in buurten met een hogere economische status. Door de lagere organisatiegraad is ook de sociale controle geringer. In
Nederland hebben Tesser et al. (1995) een significante invloed gevonden van economische status op slachtofferschap in de vier grootste steden, waarbij rekening werd
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gehouden met kenmerken van bewoners van die buurten. Ook Wittebrood (2000)
heeft op basis van landelijke gegevens en op vergelijkbare wijze laten zien dat de economische status van een buurt een sterk verband vertoont met geweldscriminaliteit.
De etnische heterogeniteit binnen een buurt speelt eveneens een centrale rol bij de verklaring van criminaliteitsverschijnselen. Vanuit de zogenoemde sociale-desorganisatietheorie wordt verondersteld dat de aanwezigheid van verschillende (etnische)
bevolkingsgroepen remmend werkt op de sociale integratie, doordat mensen letterlijk en/of figuurlijk elkaars taal niet spreken (Rovers 1997). Hierdoor zouden mechanismen van sociale controle in een buurt minder goed functioneren. De meeste
studies waarin heterogeniteit als verklarende factor is opgenomen, zijn afkomstig uit
de Verenigde Staten, en concentreren zich op het percentage kleurlingen. In deze
studies wordt een sterke positieve samenhang gevonden tussen het percentage kleurlingen en het aantal gepleegde delicten in een buurt (Sampson 1985; Smith en
Jarjoura 1988). Wanneer echter rekening wordt gehouden met andere factoren – met
name economische status – is de samenhang veelal niet meer aanwezig (Sampson en
Wilson 1995; Short 1997). De belangrijkste reden daarvoor is de sterke samenhang
tussen economische status, gezinssamenstelling en bevolkingsamenstelling naar
etniciteit: ‘racial differences in poverty and family disruption are so strong that the
‘worst’ urban contexts in which whites reside are considerably better than the average
context of black communities’ (Sampson en Wilson 1995: 42). Voor de Nederlandse
situatie kan wel een afzonderlijk effect van heterogeniteit verwacht worden, omdat de
samenhang met economische status minder sterk is dan in Verenigde Staten (Tesser
et al. 1995). Tesser et al. (1995) concludeerden – rekening houdend met economische
status en kenmerken van de buurtbewoners – dat voor de vier grootste Nederlandse
steden een hoger aandeel buitenlanders samengaat met een hoger slachtofferrisico.
Wittebrood (2000) vond dat op basis van de landelijke gegevens niet.
Ook de residentiële mobiliteit binnen de buurt vormt een verklaring voor criminaliteitsverschijnselen. De veronderstelling is dat wanneer in een buurt veel migratie voorkomt er minder duurzame relaties zijn tussen buurtbewoners. Deze geringere sociale
samenhang zal leiden tot minder sociale controle in de buurt. In de Verenigde Staten
speelt deze factor een belangrijke rol. Sampson (1985, 1986) laat zien dat in buurten
met veel mobiliteit het risico om slachtoffer te worden, twee keer zo groot is als in
buurten met weinig mobiliteit. Hierbij controleren zij het percentage zwarten en
bevolkingsdichtheid. Smith en Jarjoura (1988) vinden dat mobiliteit vooral van
belang is in buurten met een lage economische status. In Nederland is de verhuismobiliteit echter veel geringer dan in de Verenigde Staten. Bovendien leiden verhuizingen uit een buurt zelden tot de leegloop van buurten: wegtrekkende bewoners
worden vervangen door nieuwe bewoners. Desondanks kan verwacht worden dat
Nederlandse buurten met veel verhuizingen onveiliger zijn dan buurten met weinig
verhuizingen (zie ook: scp 1997). Wittebrood (2000) vindt een gering effect van
residentiële mobiliteit op geweldscriminaliteit.
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Tot slot kenmerken van bewoners van buurten. Een grotere onveiligheid en sterkere onveiligheidsgevoelens kunnen niet zonder meer worden toegeschreven aan genoemde
buurtkenmerken. De mogelijkheid bestaat immers dat de bevindingen zijn terug te
voeren op verschillen in kenmerken van bewoners van buurten.6 Om na te kunnen
gaan in welke mate buurtkenmerken een onafhankelijke invloed hebben op veiligheid, is het dus belangrijk rekening te houden met de mogelijkheid dat eventuele
relaties tussen buurtkenmerken en criminaliteit zijn terug te voeren op verschillen in
kenmerken van bewoners van buurten. In dit onderzoek wordt rekening gehouden
met het geslacht, de leeftijd en opleiding van de respondenten. Bij de verklaring van
onveiligheidsgevoelens worden ook eventuele slachtofferervaringen verdisconteerd.
Individuen die eerder slachtoffer zijn geweest, zullen hun kans om opnieuw
slachtoffer te worden hoger inschatten, en zich daardoor ook onveiliger voelen voor
criminaliteit. De veronderstelling hierbij is dat slachtoffers zich onveiliger gaan voelen
vanwege het misdrijf dat zij hebben ondergaan. En niet dat deze mensen al angstiger
waren voordat zij slachtoffer werden (bv. omdat ze een relatief grote kans hebben
slachtoffer te worden).

Sociale cohesie en slachtofferrisico
Op basis van de gsb-monitor is eerst nagegaan in welke mate beide begrippen
samenhangen7. Figuur 7.1 laat duidelijk zien dat in buurten met veel sociale cohesie
het percentage slachtoffers van criminaliteit in de eigen buurt geringer is (zie ook de
bijl., tab. B7.8 voor samenhangsmaten).
Figuur 7.1 Samenhang tussen sociale cohesie en het percentage slachtoffers in de eigen buurt
meest positief
(n= 165)
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

Bron: Intomart (GSB 1996)
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8

8,5

Zoals betoogd, is het belangrijk rekening te houden met alternatieve verklaringen.
Om deze reden zijn multilevel-analyses uitgevoerd. Hiermee kan met verschillende
verklarende factoren tegelijkertijd rekening worden gehouden. Bovendien wordt er
rekening mee gehouden dat bewoners van een buurt meer op elkaar lijken dan
bewoners uit verschillende buurten (zie voor details hierover: Wittebrood 2000).
In tabel 7.15 zijn de resultaten van de multilevel-analyses weergegeven8.
Tabel 7.15 Ongestandaardiseerde effectparameters (in odds-ratios) van individuele en buurtkenmerken op de kans slachtoffer te worden van criminaliteit in de eigen buurt
(n = 11.625 respondenten in 71 buurten)
individuele kenmerken
geslacht (man)
leeftijd
opleiding
buurtkenmerken
sociaal-economische status:
% uitkeringsontvangers
etnische heterogeniteit:
% allochtonen
residentiele mobiliteit:
% verhuizingen

inbraak

auto

fiets

1,15 *
1,00 *
1,05 **

1,07
0,99 ***
1,03 *

1,06 *
0,97 ***
1,01

1,25 *
0,99 ***
1,04

0,97
0,99 ***
1,09 ***

1,12 **
0,98 ***
1,06 ***

1,05

0,94

1,28 ***

1,15 *

1,27 ***

1,12 *

1,05

1,15 *

1,14 *

1,03

0,87 *

1,01

1,03

0,96

0,99

1,03

0,95

1,01

0,77 ***

0,84 **

0,82 ***

sociale cohesie: goede kwaliteit
van relaties in de buurt
0,85 *

0,84 **

0,8 5*

geweld

vernielingen totaal

Significantieniveaus: * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001.
Bron: Ontembaarheid (GSB-monitor 1996) (Arnhem, Breda, Den Haag, Groningen, Hengelo, Nijmegen en Tilburg)

Uit de analyses komt naar voren dat een sterkere sociale cohesie in de buurt, in de
betekenis van dat bewoners de sociale relaties in de buurt als van goede kwaliteit
beoordelen, samengaat met een lagere kans slachtoffer te worden van de verschillende
vormen van criminaliteit. De relatie blijft bestaan in de multilevel-analyses waar rekening is gehouden met individuele kenmerken van bewoners. Uit tabel 7.15 blijkt ook
de rol van individuele kenmerken. Jongeren en hoger opgeleiden worden in het algemeen vaker slachtoffer van een misdrijf. De relatie tussen sociale cohesie en slachtofferrisico is echter niet op deze individuele kenmerken terug te voeren. Eveneens blijkt
uit de tabel dat de andere sociaal-structurele kenmerken die zijn opgenomen slechts
een beperkte rol spelen. De sociaal-economische status van buurten is naar verhouding
nog de belangrijkste factor. Ook hiervoor is de conclusie echter dat de relatie tussen
sociale cohesie – opgevat in de beperkte betekenis van het bestaan van goede sociale
relaties in de buurt – en slachtofferrisico niet op deze andere sociaal-structurele kenmerken is terug te voeren.
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Sociale cohesie en de beleving van onveiligheid
Ook gevoelens van onveiligheid zijn in de literatuur en onderzoek gerelateerd aan
gebrekkige sociale cohesie (Bursik en Grasmick 1993; Skogan 1990; Taylor en Hale
1986; Wittebrood 2001). In buurten met minder sociale cohesie voelen bewoners zich
relatief onveilig. Dit blijkt zowel uit onderzoek waarin sociale cohesie direct wordt
gemeten (Lee 2000), als uit onderzoek waarin indirecte indicatoren worden gebruikt
als sociaal-economische status, etnische heterogeniteit en residentiële mobiliteit
(Bursik en Grasmick 1993).
Naast omgevingsfactoren, spelen ook individuele slachtofferervaringen een
belangrijke rol bij de verklaring van onveiligheidsbeleving. Individuen die eerder
slachtoffer zijn geweest, zullen hun kans om opnieuw slachtoffer te worden hoger
inschatten, en zich daardoor ook onveiliger voelen voor criminaliteit. De veronderstelling hierbij is dat slachtoffers zich onveiliger gaan voelen vanwege het misdrijf
dat zij hebben ondergaan. En niet dat deze mensen al angstiger waren voordat zij
slachtoffer werden (bv. omdat ze een relatief grote kans hebben slachtoffer te worden).
Uit verschillende onderzoeken blijkt inderdaad dat slachtoffers van criminaliteit zich
vaker onveilig voelen dan niet-slachtoffers (Rountree 1998; Van Wilsem 1997).
Andere studies vinden echter een zwakke of zelfs geen relatie (Box et al. 1988;
Hindelang et al. 1978; Skogan en Maxfield 1981). De verschillen lijken verklaard te
kunnen worden doordat in de studies verschillende vormen van slachtofferschap
gerelateerd worden aan uiteenlopende aspecten van onveiligheidsbeleving.
Bij de bestudering van de relatie tussen onveiligheidsbeleving en slachtofferschap
moet ook rekening worden gehouden met de kwetsbaarheid en de leefstijl en dagelijkse activiteiten van mensen.
In dit hoofdstuk kan maar in beperkte mate met deze noties rekening worden
gehouden. De indicatoren blijven beperkt tot het geslacht, de leeftijd en opleiding
van respondenten.
Figuur 7.2 brengt eerst weer de directe relatie tussen sociale cohesie en de beleving
van onveiligheid op het niveau van de buurt in beeld. Niet alleen blijkt in buurten met
weinig sociale cohesie de veiligheid geringer te zijn, zoals in figuur 7.1 naar voren
kwam, maar ook de gevoelens van onveiligheid zijn daar sterker.9
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Figuur 7.2 Samenhang tussen sociale cohesie en gevoelens van onveiligheid in de eigen buurt
(n= 165)
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Bron: Intomart (GSB 1996)

Ook hiervoor zijn vervolgens multilevel-analyses uitgevoerd (tab. 7.16).
Tabel 7.16 Ongestandaardiseerde effectparameters (in odds-ratios) van individuele en buurtkenmerken
op de kans zich onveilig te voelen in de eigen buurt (n = 11.625 respondenten in 71 buurten)
individuele kenmerken
geslacht (man)
leeftijd
opleiding

exp. (B)
0,42 ***
1,00 *
1,06 ***

slachtofferschap in de eigen buurt van
inbraak
autodelicten
fietsdiefstal
gewelddelicten
vernielingen

1,97
1,56
1,19
3,13
2,07

buurtkenmerken
sociaal-economische status: % uitkeringsontvangers
etnische heterogeniteit: % allochtonen
residentiele mobiliteit: % verhuizingen

1,11
1,00
1,04

sociale cohesie: goede kwaliteit van relaties in de buurt

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

0,79 ***

Significantieniveaus: * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001.
Bron: Intomart (GSB-monitor 1996) (Arnhem, Breda, Den Haag, Groningen, Hengelo, Nijmegen en Tilburg)
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Uit de analyses blijkt opnieuw het belang van de sociale cohesie in de betekenis van
het bestaan van een goede kwaliteit van sociale relaties in de buurt. Een sterkere sociale
cohesie in de buurt, dat wil zeggen een hoger aandeel bewoners dat de sociale relaties
in de buurt als van goede kwaliteit beoordeelt, gaat samen met een geringere onveiligheidsbeleving. De relatie blijft bestaan nadat rekening is gehouden met individuele
kenmerken van bewoners. In de tabel wordt ook de rol van individuele kenmerken
duidelijk. Vrouwen, ouderen en hoger opgeleiden voelen zich vaker onveilig en dit
geldt ook voor slachtoffers van misdrijven. Vooral slachtoffers van geweld voelen
zich veel vaker onveilig in hun eigen buurt. De relatie tussen sociale cohesie en de
beleving van onveiligheid is echter niet tot deze individuele kenmerken te herleiden.
Tot slot blijkt uit de tabel dat de sociaal-structurele kenmerken geen rol spelen.

7.5

Conclusies en discussie

In enkele analyses op basis van de Grotestedenmonitor is een directe relatie gelegd met
een aantal indicatoren van sociale cohesie. Naast vragen over veiligheid en leefbaarheid, neemt de informatie over de sociale contacten van de bewoners en hun beleving
van deze contacten daarin een centrale plaats in. Deze kenmerken zijn samengevat
als de sociale kwaliteit van een buurt. Daarnaast bevat de monitor vragen over de
fysieke kwaliteit (verloedering) en een meer algemene evaluatie van de buurt als meer
of minder prettig om te wonen. Gevraagd is ook in hoeverre bewoners zich medeverantwoordelijk voelen voor hun buurt en in hoeverre men gehecht is aan de buurt.
Tevens is navraag gedaan naar de kwaliteit van een groot aantal voorzieningen in de
buurt.
Uit de analyses blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen buurten naar deze
kenmerken. Van de afzonderlijke kenmerken maken zowel de fysieke kwaliteit als de
sociale kwaliteit groot verschil uit in het slachtofferrisico tussen buurten. Andere
sociale buurtkenmerken die hier nauw aan gerelateerd zijn – zoals het gevoel medeverantwoordelijk te zijn, de gehechtheid aan de buurt en de beleving van de buurt als
prettig om te wonen –, maken eveneens verschil.
Daarna is een clusteranalyse uitgevoerd. Tussen clusters van buurten blijken grote
verschillen te bestaan in slachtofferrisico. Het cluster van buurten met de laagste
sociale en fysieke kwaliteit, de laagste scores op de beleving van de buurt, het gevoel
(mede)verantwoordelijk te zijn en de gehechtheid aan de buurt, heeft het grootste
slachtofferrisico en de hoogste onveiligheidsbeleving. Het cluster verschilt het
sterkst van het cluster dat op deze kenmerken de tegenpool is. De verschillen in
criminaliteit zijn het grootst voor geweldscriminaliteit en inbraak. Tussen de scores
op sociale en fysieke kwaliteit bestaat een vrij sterke samenhang. In de clusteranalyse
van buurten komen de buurten in één cluster op de sociale en fysieke kwaliteit sterk
overeen. Onder de fysieke kwaliteit van de buurt is hier de mate van verloedering verstaan10. In de literatuur kennen veel auteurs verloedering een belangrijke rol toe ter
verklaring van criminaliteit en gevoelens van onveiligheid. Verondersteld wordt dan
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dat buurtkenmerken als lage economische status, etnische heterogeniteit en residentiële mobiliteit tot meer verloedering leiden. En dat de verloedering vervolgens als
een signaal fungeert naar potentiële daders toe om ongestoord hun gang te kunnen
gaan bij het plegen van delicten. Verloederde buurten zouden het signaal afgeven dat
bewoners onverschillig staan tegenover wat er gebeurt in de wijk en zich niet zullen
bemoeien met incidenten die plaatsvinden of de politie daarvoor bellen (Skogan 1990).
Deze ‘broken windows’-hypothese – oorspronkelijk geformuleerd door Wilson en
Kelling (1982) – heeft in verschillende landen grote invloed gehad op het veiligheidsbeleid. Ook in Nederland zijn deze ideeën terug te vinden, veelal onder het motto
‘schoon, heel en veilig’. Sampson en Raudenbush (1999) hebben echter onlangs
betoogd dat verloedering niet zozeer tot criminaliteit leidt, maar dat een gebrek aan
formele en informele sociale controle zowel tot verloedering als tot criminaliteit
leidt. Een exploratieve analyse van de causale structuur die Van Dijk en Oppenhuis
(1998) uitvoerden op de Grotestedenmonitor lijkt aanknopingspunten te bieden voor de
laatste veronderstelling. De causale richting van de verbanden vraagt echter verdere
aandacht.
Opmerkelijk is de rol van voorzieningen: de twee clusters met de hoogste slachtofferrisico’s kennen een lage tevredenheid over voorzieningen voor kinderen en
jongeren, en lage tevredenheid over voorzieningen voor wegen en verlichting en
dergelijke, maar juist een hoge tevredenheid over de aanwezigheid van winkelvoorzieningen en openbaar vervoer. Dit wijst waarschijnlijk op een gelegenheidsstructuur
voor criminaliteit die winkels en openbaar vervoer bieden.
De relatie tussen verschillende aspecten van sociale cohesie en veiligheid is verder
uitgediept aan de hand van multilevel-analyses. Uit de multilevel-analyses komt naar
voren dat een sterkere sociale cohesie in de buurt (in de betekenis van een hoge
kwaliteit van sociale relaties) samengaat met een lagere kans slachtoffer te worden
van de verschillende vormen van criminaliteit. De relatie blijft bestaan in de multilevel-analyses waarin rekening is gehouden met individuele kenmerken van bewoners
en met andere sociaal-structurele kenmerken van buurten. De relatie tussen sociale
cohesie en slachtofferrisico is niet op deze andere kenmerken terug te voeren.
Een sterkere sociale cohesie in de buurt gaat in de multilevel-analyses ook samen
met een geringere beleving van onveiligheid. Deze relatie blijft eveneens bestaan
nadat rekening is gehouden met individuele kenmerken en met de individuele slachtofferervaringen. De andere sociaal-structurele kenmerken zijn in die analyses niet
meer van betekenis voor de beleving van onveiligheid.
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Noten

1

2

3

4

5

6

7

De nieuwste aflevering met gegevens uit het jaar 2000 is nog niet beschikbaar.
Omdat het hier vooral gaat om samenhangen tussen kenmerken (de relatie tussen veiligheid en aspecten van sociale cohesie) en niet populatieschattingen, is
dit niet zo’n bezwaar.
De gemeenten hebben zelf de gegevens laten verzamelen. Hierbij is een gestandaardiseerde vragenlijst afgenomen, maar de methode van dataverzameling
(telefonisch of mondeling) verschilt tussen de gemeenten. Ook hebben de
gemeenten een eigen buurtindeling gehanteerd, waardoor de omvang van de
onderscheiden gebieden nogal varieert. Zo is Arnhem bijvoorbeeld in 23 gebieden verdeeld en Utrecht in 17, terwijl Tilburg slechts in Noord, Zuid en overig is
opgedeeld. In het algemeen zijn de gebieden niet te herleiden tot postcodegebieden of CBS-buurten.
Van de vier grote steden zijn dit Den Haag en Utrecht (Amsterdam en
Rotterdam ontbreken). Van de andere gemeenten die bij het grote stedenbeleid
zijn betrokken zijn gegevens beschikbaar van Almelo, Arnhem, Breda, Den
Bosch, Eindhoven, Groningen, Helmond, Hengelo, Leeuwarden, Maastricht,
Nijmegen, Tilburg, Venlo en Zwolle (Deventer, Dordrecht, Enschede, Haarlem,
Heerlen, Leiden, Schiedam ontbreken).
Sociale cohesie is in de GSB-monitor vastgesteld door aan de respondenten uitspraken voor te leggen over de buurt waarin zij wonen en hun te vragen in
welke mate zij het met deze uitspraken eens zijn. Deze uitspraken zijn: ‘De
mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks’; ‘De mensen gaan in deze
buurt op een prettige manier met elkaar om’; ‘Ik woon in een gezellige buurt
waar veel saamhorigheid is’ en ‘Ik voel mij thuis bij de mensen die in deze
buurt wonen.’ Op basis van de antwoorden is voor elke respondent een score
berekend op een schaal van 0-10, waarbij een hoge score duidt op veel sociale
cohesie in de buurt.
Sociale cohesie is in de GSB-monitor vastgesteld door aan de respondenten uitspraken voor te leggen over de buurt waarin zij wonen en hun te vragen in
welke mate zij het met deze uitspraken eens zijn. Deze uitspraken zijn: ‘De
mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks; de mensen gaan in deze buurt
op een prettige manier met elkaar om; ik woon in een gezellige buurt waar veel
saamhorigheid is, en ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen.
Op basis van de antwoorden is voor elke respondent een score berekend op een
schaal van 0 -10, waarbij een hoge score duidt op veel sociale cohesie in de
buurt.
Wanneer in een bepaalde buurt veel jongeren en alleenstaanden wonen, is het
logisch dat daar ook meer slachtoffers wonen. Als deze jongeren en alleenstaanden bovendien in een buurt wonen met bijvoorbeeld weinig sociale cohesie, wordt mogelijk op buurtniveau een relatie gevonden tussen sociale cohesie
en geweldscriminaliteit, terwijl eigenlijk op individueel niveau naar een relatie
moet worden gezocht.
Zie noot 2 voor de meting van sociale cohesie. De veiligheid in de buurt is vastgesteld door aan alle respondenten te vragen of zij de afgelopen 12 maanden
slachtoffer zijn geweest van bepaalde delicten. Vervolgens is gevraagd of dat in
de eigen buurt was (0 = nee, 1 = ja). Op basis van deze informatie is bekend of
respondenten in de eigen buurt slachtoffer zijn geweest van inbraak (incl.
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9
10

poging), autodelicten (diefstal uit auto, beschadiging van auto), fietsdiefstal,
geweld (beroving met geweld, mishandeling en bedreiging), of vernieling. Ook
is een totaalmaat geconstrueerd voor veiligheid: wel of niet slachtoffer van een
van bovengenoemde delicten in de eigen buurt.
Voor een deel van de gemeenten zijn geen sociaal-structurele kenmerken
beschikbaar. Vier gemeenten (Den Bosch, Helmond, Zwolle en Almelo) hebben
geen enkel sociaal-structureel kenmerk geleverd. Andere gemeenten hebben
bepaalde kenmerken wel en andere niet verstrekt.
Aan de respondenten gevraagd of zij zich weleens onveilig voelen in hun eigen
buurt (0 = nee; 1 = ja).
Om meer te weten te komen over de fysieke kwaliteit van de woonomgeving, is
aan de respondenten een lijst met vervelende voorvallen en misdrijven voorgelegd en de vraag gesteld of deze voorvallen of misdrijven ‘vaak, soms, bijna
nooit of nooit’ voorkomen in de buurt. Voorvallen uit deze lijst die een indicatie
geven van de fysieke kwaliteit van de woonomgeving zijn: bekladding van
muren en/of gebouwen, vernieling van telefooncellen, bus- en tramhokjes, rommel op straat en hondenpoep op straat. Op basis van de antwoorden is voor
elke respondent een score berekend op een schaal van 0-10, waarbij een hoge
score duidt op veel fysieke kwaliteit in de woonomgeving.
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Bijlage hoofdstuk 7: Vragen op basis vvan vragen in de grotestedenmonitor

Fysieke kwaliteit van de woonomgeving
Perceptie van buurtprobleem: verloedering, schaal (0 = weinig,
10 = vaak voorkomend)
Indicator geconstrueerd uit:
1. Bekladding van muren en/of gebouwen.
2. Vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes.
3. Rommel op straat.
4. Hondenpoep op straat.

Sociale kwaliteit van de woonomgeving
Perceptie van sociale kwaliteit van de woonomgeving (0 = slecht, 10 = goed)
Indicator geconstrueerd uit:
1. De mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks.
2. In deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om.
3. Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid.
4. Ik voel mij thuis bij de mensen in deze buurt.

Beleving van de buurt
Algemene evaluatie van de buurt (0 = slecht, 10 = goed)
Indicator geconstrueerd uit:
1. In deze buurt blijft men graag wonen.
2. Het is vervelend om in deze buurt te wonen.
3. Indien mogelijk ga ik uit deze buurt verhuizen.
4. Als je in deze buurt woont heb je het goed getroffen.

Tevredenheid voorzieningen
Ik wil u nu enkele vragen stellen over de voorzieningen in uw buurt.
Kunt u voor elk van deze voorzieningen aangeven of u daar zeer tevreden,
tevreden, ontevreden of zeer ontevreden mee bent?
1. Winkels voor de dagelijkse boodschappen.
2. Openbaar vervoer.
3. Basisonderwijs.
4. Straatverlichting.
5. Onderhoud van de wegen en fietspaden.
6. Groenvoorzieningen.
7. Speelmogelijkheden voor kinderen.
8. Voorzieningen voor jongeren.
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Gehechtheid aan de buurt
Bent u zeer gehecht, gehecht, niet gehecht of helemaal niet gehecht aan uw buurt?
1. Zeer gehecht.
2. Gehecht.
3. Niet gehecht.
4. Helemaal niet gehecht.

Gevoel van medeverantwoordelijkheid
Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in uw buurt?
1. Ja.
2. Nee.
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Tabellenbijlage

Tabel B7.1 Scores op de variabelen in de clusteranalyse (in procenten)

cluster 1

cluster 2

11,4

37,4

2,4

5

6,1

1,4

5,2

13,4

22,5

6

9,3

14

5,6

8,4

4,9

7,9

1,3

2,7

3

1

2,3

werklozen

10,9

19,2

4,1

7,3

12,3

3,4

6,3

jongeren in de bevolking

13,8

16

10,9

13,5

21,4

14,1

13,4

verhuizingen in de wijk

13,9

16,4

10,5

11,5

18,3

7,9

10,9

eenoudergezinnen

12,4

21,7

4,4

6,3

9,3

3,2

6,2

195

68

511

345

70

494

1.683

postcodegebieden
allochtone bevolking
lage inkomens
bijstandsontvangers

n

cluster 3

cluster 4

cluster 5

cluster 6

totaal van
postcodegebieden

Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1998; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking
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Tabel B7.2 Slachtofferrisico voor vier delictcategorieën, naar buurtkenmerken, clusteranalyse
(in procenten)

vernieling

inbraak
of poging
tot inbraak

geweld of
bedreiging
met geweld

n

21,3

11,2

15,3

6,3

68

cluster 2
hoogst aandeel
jonge bevolking
verhuizingen
hoog aandeel
lage economische status
eenoudergezinnen

18,5

10,7

10,8

4,7

70

cluster 3
hoog aandeel
allochtone bevolking
lage economische status
eenoudergezinnen
relatief hoog aandeel
verhuizingen

19,4

8,1

10,1

3,7

195

cluster 4
geen specifieke kenmerken

15,3

7,6

7,5

2,5

345

cluster 5
laagst aandeel
jongeren in de bevolking
laag aandeel
allochtone bevolking
lager aandeel
lage sociaal-economische status
eenoudergezinnen

13,6

6,5

6,3

1,7

511

cluster 6
laagste aandeel
allochtone bevolking
lage economische status
eenoudergezinnen
verhuizingen

11,8

6,4

5,6

1,4

494

criminaliteit
i.v.m. de auto
buurtkenmerken
cluster 1
hoogst aandeel
lage economische status
allochtone bevolking
eenoudergezinnen
hoog aandeel
jonge bevolking
verhuizingen

Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1998; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking
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Tabel B7.3 Onveiligheidsbeleving en perceptie van problemen in de buurt, naar buurtkenmerken,
clusteranalyse (schaalscores)
onveiligheidsbeleving

verkeersproblemen

vermogenscriminaliteit

dreiging

n

3,5

4,8

6

3,1

68

cluster 2
hoogst aandeel
jonge bevolking
verhuizingen
hoog aandeel
lage economische status
eenoudergezinnen

2,9

4,2

4,9

2,3

70

cluster 3
hoog aandeel
allochtone bevolking
lage economische status
eenoudergezinnen
relatief hoog aandeel
verhuizingen

3

4,2

4,9

1,8

195

cluster 4
vrijwel geen specifieke kenmerken

2,5

3,9

4,5

1,4

345

cluster 5
laagst aandeel
jongeren in de bevolking
laag aandeel
allochtone bevolking
lager aandeel
lage sociaal-economische status
eenoudergezinnen

2,1

3,7

4

1

511

cluster 6
laagste aandeel
allochtone bevolking
lage economische status
eenoudergezinnen
verhuizingen

1,7

3,7

4,1

1

494

buurtkenmerken
cluster 1
hoogst aandeel
lage economische status
allochtone bevolking
eenoudergezinnen
hoog aandeel
jonge bevolking
verhuizingen

n.s. = niet-significant.
Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking
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Tabel B7.4 Slachtofferrisico in de eigen buurt naar type woonwijk (SCP-typologie), (odds-ratio’s)
criminaliteit
i.v.m. de auto

vernieling

na contr.
voor
indiv.
kenm.

inbraak of poging geweld of dreiging
tot inbraak
met geweld

na contr.
voor
indiv.
kenm.

na contr.
voor
indiv.
kenm.

na contr.
voor
indiv.
kenm.

exp. (B) exp. (B) exp. (B) exp. (B) exp.(B) exp. (B) exp. (B) exp. (B)

effectparameters
compact stedelijk gebied
wv. uitgaansgebied
overig compact stedelijk
buitengebied
monofunctioneel
kernachtig dorps
wv. uitgaansgebied
overige dorpse gebieden
vroegnaoorlogse flat en/of huurwijk
kwetsbare jarenzeventigwijk

–
0,92
0,3
0,58

–
0,89
0,34
0,52

–
0,78
0,51
0,71

–
0,82
0,52
0,69

–
0,89
0,41
0,49

–
0,98 n.s. 0,7
0,42
0,23
0,52
0,38

–
0,79
0,34
0,49

0,56
0,49
0,66
0,68

0,6
0,52
0,71
0,65

0,66
0,58
0,59
0,7

0,7
0,6
0,69
0,71

0,52
0,49
0,73
0,62

0,56
0,52
0,82
0,66

0,49
0,42
0,58
0,6

0,35
0,31
0,51
0,48

n.s. = niet-significant.
Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking

Tabel B7.5 Onveiligheidsbeleving en perceptie van onveiligheid in de buurt naar type woonwijk
(SCP-typologie), gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten
onveiligheids
beleving

bèta
compact stedelijk gebied
wv. uitgaansgebied
overig compact stedelijk
buitengebied
monofunctioneel
kernachtig dorps
wv. uitgaansgebied
overige dorpse gebieden
vroegnaoorlogse flat en/of huurwijk
kwetsbare jarenzeventigwijk

verkeersproblemen

bèta
na contr.
voor
indiv.
kenm. bèta

vermogenscriminaliteit

dreiging

bèta
na contr.
voor
indiv.
kenm. bèta

bèta
na contr.
voor
indiv.
kenm. bèta

bèta
na contr.
voor
indiv.
kenm.

–
–
0,00 n.s. 0,01
-0,21
-0,17
-0,1
-0,07

–
-0,01
-0,1
-0,11

–
–
-0,00 n.s. -0,03
-0,08
-0,2
-0,1
-0,14

–
-0,03
-0,16
-0,13

–
-0,11
-0,29
-0,23

–
-0,09
-0,23
-0,19

-0,12
-0,19
0,01
-0,06

-0,06
-0,1
-0,04
-0,09

-0,04
-0,07
-0,03
-0,07

-0,05
-0,12
-0,05
-0,06

-0,17
-0,33
-0,14
-0,18

-0,13
-0,26
-0,13
-0,15

-0,1
-0,15
-0,01
-0,04

-0,07
-0,16
-0,04
-0,07

n.s. = niet-significant.
Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking
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Tabel B7.6 Slachtofferrisico in de eigen buurt naar type buurt (clusters van sociaal-demografische en
economische kenmerken) (odds-ratio’s)
criminaliteit
i.v.m. de auto

vernieling

na contr.
voor
indiv. en
huish.
kenm.
effectparameters

inbraak of poging geweld of dreiging
tot inbraak
met geweld

na contr.
voor
indiv. en
huish.
kenm.

na contr.
voor
indiv. en
huish.
kenm.

na contr.
voor
indiv. en
huish.
kenm.

exp. (B) exp. (B) exp. (B) exp. (B) exp.(B) exp. (B) exp. (B) exp. (B)

cluster 1
hoogst aandeel
lage economische status
allochtone bevolking
eenoudergezinnen
hoog aandeel
jonge bevolking
verhuizingen

–

–

–

–

–

–

–

–

cluster 2
hoogst aandeel
jonge bevolking
verhuizingen
hoog aandeel
lage economische status
eenoudergezinnen

0,87

0,84

0,58

0,95

0,58

0,81

0,65

0,69

cluster 3
hoog aandeel
allochtone bevolking
lage economische status
eenoudergezinnen
relatief hoog aandeel
verhuizingen

0,8

0,92

0,71

0,65

0,65

0,76

0,54

0,76

cluster 4
geen specifieke kenmerken

0,63

0,76

0,48

0,67

0,48

0,72

0,36

0,58

cluster 5
laagst aandeel
jongeren in de bevolking
laag aandeel
allochtone bevolking
lage economische status
eenoudergezinnen

0,53

0,69

0,43

0,57

0,43

0,62

0,25

0,49

cluster 6
laagste aandeel
allochtone bevolking
lage economische status
eenoudergezinnen
verhuizingen

0,46

0,62

0,37

0,58

0,37

0,65

0,21

0,43
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Tabel B7.6 (vervolg) Slachtofferrisico in de eigen buurt naar type buurt (clusters van sociaaldemografische en economische kenmerken) (odds-ratio’s)
criminaliteit
i.v.m. de auto

vernieling

na contr.
voor
indiv. en
huish.
kenm.

inbraak of poging geweld of dreiging
tot inbraak
met geweld

na contr.
voor
indiv. en
huish.
kenm.

na contr.
voor
indiv. en
huish.
kenm.

na contr.
voor
indiv. en
huish.
kenm.

exp. (B) exp. (B) exp. (B) exp. (B) exp.(B) exp. (B) exp. (B) exp. (B)

effectparameters
fysieke clusters
compact stedelijk gebied
wv. uitgaansgebied
buitengebieden
monofunctioneel
kernachtig dorps
wv. uitgaansgebied
vroegnaoorlogse flat en/of huurwijk
kwetsbare jarenzeventigwijk

0,92
–
0,3
0,58
0,49
0,58
0,66
0,68

0,9
–
0,5
0,58
0,62
0,71
0,73
0,71

0,78

0,82

0,89

0,98

0,7

0,51
0,71
0,58
0,66
0,59
0,7

0,52
0,69
0,6
0,7
0,69
0,71

0,41
0,49
0,49
0,52
0,73
0,62

0,42
0,52
0,52
0,56
0,82
0,66

0,23
0,38
0,31
0,35
0,51
0,48

0,79
–
0,34
0,49
0,42
0,49
0,58
0,6

Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995 en1998; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking
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Tabel B7.7 Onveiligheidsbeleving en perceptie van onveiligheid in de buurt naar sociale en fysieke
kenmerken, gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten
onveiligheids
beleving

bèta
sociale kenmerken
cluster 1
hoogst aandeel
lage economische status
allochtone bevolking
eenoudergezinnen
hoog aandeel
jonge bevolking
verhuizingen
cluster 2
hoogst aandeel
jonge bevolking
verhuizingen
hoog aandeel
lage economische status
eenoudergezinnen

–

verkeersproblemen

bèta
na contr.
voor
indiv.
kenm. bèta

vermogenscriminaliteit

bèta
na contr.
voor
indiv.
kenm. bèta

dreiging

bèta
na contr.
voor
indiv.
kenm. bèta

bèta
na contr.
voor
indiv.
kenm.

–

–

–

–

–

–

–

0,02

0,02

-0,01

0,07

0,01

0,09

0,02

0,07

cluster 3
hoog aandeel
allochtone bevolking
lage economische status
eenoudergezinnen
relatief hoog aandeel
verhuizingen

0,13

0,06

0,02

0,01

0,1

0,05

0,06

0,01

cluster 4
geen specifieke kenmerken

0,07

0,02

-0,01

-0,01

0,08

0,03

-0,01

-0,03

cluster 5
laagst aandeel
jongeren in de bevolking
laag aandeel
allochtone bevolking
lage economische status
eenoudergezinnen

0,01

-0,02

-0,04

-0,03 0,00 n.s.

-0,01

-0,1

-0,09

cluster 6
laagste aandeel
allochtone bevolking
lage economische status
eenoudergezinnen
verhuizingen

-0,07

-0,05

-0,04

-0,04

0,02

-0,09

-0,06
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Tabel B7.7 (vervolg) Onveiligheidsbeleving en perceptie van onveiligheid in de buurt naar sociale en
fysieke kenmerken, gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten
onveiligheids
beleving

bèta
fysieke kenmerken
compact stedelijk gebied
wv. uitgaansgebied
overig compact stedelijk
buitengebied
monofunctioneel
kernachtig dorps
wv. uitgaansgebied
overige dorpse gebieden
vroegnaoorlogse flat en/of huurwijk
kwetsbare jarenzeventigwijk

verkeersproblemen

bèta
na contr.
voor
indiv.
kenm. bèta

vermogenscriminaliteit

dreiging

bèta
na contr.
voor
indiv.
kenm. bèta

bèta
na contr.
voor
indiv.
kenm. bèta

bèta
na contr.
voor
indiv.
kenm.

–
–
0,00 n.s. 0,01
-0,21
-0,14
-0,1
-0,05

–
-0,01
-0,1
-0,11

–
–
-0,00 n.s. -0,03
-0,08
-0,2
-0,09
-0,14

–
-0,03
-0,16
-0,13

–
-0,11
-0,29
-0,23

–
-0,08
-0,21
-0,16

-0,12
-0,19
0,01
-0,06

-0,06
-0,1
-0,04
-0,09

-0,03
-0,06
-0,03
-0,07

-0,05
-0,12
-0,05
-0,06

-0,17
-0,33
-0,14
-0,18

-0,1
-0,22
-0,12
-0,13

-0,07
-0,12
-0,01
-0,03

-0,07
-0,16
-0,04
-0,07

Bron: VROM/BZK en Justitie (Woonmilieudatabase 1995 en1998; Politiemonitor bevolking 1993-1999) SCP-bewerking

Tabel B7.8 Samenhang tussen fysieke kwaliteit van de woonomgeving, onveiligheid en sociale
cohesie op wijkniveau (n = 165)
onveiligheid
sociale
cohesie inbraak auto
sociale cohesie

fiets

geweld

vernielingen

1

onveiligheid
slachtofferschap in de eigen buurt van
inbraak
autodelicten
fietsdiefstal
gewelddelicten
vernielingen

-0,45
-0,47
-0,66
-0,46
-0,47

100
0,4
0,53
0,32
0,4

100
0,54
0,3
0,39

100
0,55
0,65

100
0,54

1

gevoel van onveiligheid in de eigen buurt

-0,76

0,58

0,25

0,61

0,51

0,47

Bron: Intomart (GSB-monitor 1996)
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8

Samenvatting en beleidsaandachtspunten

Joep de Hart en Theo Roes

In dit slothoofdstuk wordt om te beginnen een resumé gegeven van de belangrijkste
doelstellingen van het rapport en de wijze waarop de hoofdthema’s zijn geconceptualiseerd (§ 8.1). Vervolgens worden de belangrijkste uitkomsten samengevat (§ 8.2).
Tot besluit worden enkele beleidsconsequenties in kaart gebracht (§ 8.3).

8.1

Doelstellingen van het rapport en conceptualisering

In hoofdstuk 1 is een korte geschiedenis en beschrijving gegeven van de belangrijkste
begrippen in dit rapport: sociale cohesie, leefbaarheid, sociale infrastructuur, veiligheid. Tevens werden daar enkele theoretische inzichten en conclusies uit eerder
onderzoek behandeld. Met betrekking tot sociale cohesie is benadrukt dat verschillende schaalniveaus moeten worden onderscheiden en dat de historische en culturele
context waarbinnen wordt geanalyseerd ter zake doet. Wat veiligheid betreft, is er een
verband gelegd tussen veiligheid en kenmerken van sociale organisatie. De stelling is
dan dat een woonmilieu dat wordt gekenmerkt door een zwakke sociale cohesie of
door sociale desorganisatie een gunstige voedingsbodem biedt voor criminaliteit.
De hoofdvragen van het rapport staan geformuleerd in paragraaf 1.5.1. Daar is tevens
een figuur te vinden waarin de belangrijkste aspecten van sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid met elkaar in verband zijn gebracht. De drie hoofddoelstellingen
van het rapport waren:
1 Een typering van de ontwikkelingen die zich in de afgelopen decennia hebben
voorgedaan op de gebieden van sociale cohesie, veiligheid en fysieke kwaliteit
van de woonomgeving en het beeld dat uiteenlopende bevolkingsgroepen dienaangaande vertonen.
2 Een analyse van factoren die bepalend zijn voor de huidige situatie in deze drie
opzichten.
3 Een analyse van de relaties tussen fysieke leefomgeving, cohesie en veiligheid,
waarbij het effect van wijkkenmerken en van individuele kenmerken met elkaar
vergeleken worden (multilevel-analyses).
In de literatuur zijn uiteenlopende operationaliseringen van sociale cohesie aan te
treffen. In de beschrijvingen bewegen de auteurs zich op verschillende niveaus van
analyse (de samenleving, de buurt, persoonlijke contacten enz.). In dit rapport is
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sociale cohesie niet primair op systeemniveau geanalyseerd, maar is er vooral gekeken
naar de opvattingen en het handelen van individuen binnen een gegeven sociale
structuur. De vraag wordt dan: wat zet mensen ertoe aan deel te nemen aan sociale
netwerken en de samenleving en wat belemmert die deelname? Een tweede belangrijke
vraag is of sociale cohesie verschilt naar sociale contexten: naar wijk, naar maatschappelijke sector, naar bevolkingsgroep. Een derde aspect waarop is ingegaan heeft
betrekking op de rol die voorzieningen, aspecten van de leefsituatie, fysieke elementen
van de leefomgeving – kortom: de sociale en fysieke infrastructuur – spelen bij de
opbouw en het in stand blijven van sociale cohesie.
Wat het gehanteerde analyseniveau betreft, kan worden gesteld dat sociale cohesie
in de eerste plaats is geoperationaliseerd op individueel niveau. Daarnaast is in dit
rapport, zowel met betrekking tot sociale cohesie als veiligheid, uitvoerig aandacht
besteed aan de buurt of wijk als sociale context van het handelen. Dat is onder andere
gedaan vanwege de prominente plaats die de wijk inneemt binnen het bestaande
beleid.
Waar gaat het nu om, bij sociale cohesie zoals deze in dit rapport wordt opgevat? Op
individueel niveau vooral om drie aspecten. In de eerste plaats om de algemene
betrokkenheid van burgers bij hun medemensen, hun identificatie met dezen en hun
onderschrijving van solidariteitswaarden. In de tweede plaats om de contacten die
mensen onderling aangaan en onderhouden en hun integratie in de sociale omgeving.
Daarbij valt te denken aan zaken als de contacten met buurtgenoten, het opgenomen
zijn in sociale netwerken, het geven van informele hulp. In de derde plaats maakt de
affiniteit met centrale maatschappelijke instituties deel uit van de hier gebruikte
operationalisering, evenals de mate waarin en wijze waarop mensen zich maatschappelijk organiseren en politiek participeren.
Daarnaast levert het rapport ook gegevens over sociale cohesie op het niveau van
de wijk. Hier gaat het om de sociale kwaliteit van relaties tussen buurtgenoten, de
mate waarin men zich thuis voelt in de buurt, zich daarmee identificeert en zich verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid van de buurt. Verder – op een geaggregeerd
niveau – gaat het om de mate van heterogeniteit van een buurt (wat betreft etnische
achtergrond, leeftijd, inkomen, gezinsstructuur), alsmede de residentiële stabiliteit
en de ligging van een buurt.
Naast sociale cohesie vormt veiligheid het tweede centrale onderwerp van deze studie.
Ook veiligheid is zowel op individueel niveau als op het niveau van de wijk benaderd.
Veiligheid heeft in dit rapport voornamelijk betrekking op twee aspecten. In de eerste
plaats (en als een objectief gegeven) op het risico slachtoffer te worden van uiteenlopende soorten misdrijven, ofwel op de criminaliteit die burgers feitelijk treft. In de
tweede plaats is (als een subjectief gegeven) de mate waarin er sprake is van onveiligheidsgevoelens in kaart gebracht, kortom: de onveiligheidsbeleving.
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8.2

Belangrijkste resultaten

Wat heeft het nu allemaal opgeleverd? In vogelvlucht worden in het navolgende de
belangrijkste conclusies per hoofdstuk genoemd. Daarbij wordt steeds eerst de
belangrijkste algemene bevinding weergegeven, waarna enkele specifiekere conclusies
volgen.
Er heeft geen uitholling van de sociale cohesie over de hele linie plaatsgevonden. Wel lijkt er sprake
van een wisseling van de wacht waarbij oude vormen van cohesie steeds meer worden vervangen
door nieuwe.
Deze ontwikkeling valt op meerdere niveaus waar te nemen, zoals blijkt uit hoofdstuk 2, dat handelt over sociale cohesie bij individuele burgers. In de sfeer van de
primaire sociale netwerken zijn er tekenen dat huwelijk en gezin sinds de jaren
zeventig onder druk staan. Het echtscheidingspercentage stijgt, evenals het percentage
eenpersoonshuishoudens. Er heeft zich een teruggang in de contacten tussen huisgenoten voorgedaan, maar het subjectieve belang van vriendennetwerken lijkt sterk
toegenomen. De hulpbereidheid van buurtgenoten wordt door Nederlanders over het
algemeen hoog ingeschat. Op het maatschappelijke middenveld en in de sfeer van de
burgerlijke participatie is geen algemene daling opgetreden van de animo om zich bij
een organisatie aan te sluiten. Wel lijkt dit vanuit een andere motieven en op een
andere basis te geschieden. Organisaties die traditioneel geënt zijn op veel face-to-facecontacten tussen de leden (bv. vrouwenbonden, kerken, politieke partijen) hebben
met tegenwind te kampen. Het zijn vooral zogenoemde tertiaire organisaties die het
voor de wind gaat. Dat wil zeggen: organisaties met weinig of helemaal geen contacten tussen de aangeslotenen, met een ruime schare donateurs die hun engagement
hebben ‘uitbesteed’ aan een professioneel keurkorps dat geacht wordt de doeleinden
waarvoor de organisatie staat na te streven. Vooral op de terreinen van natuur en
milieu, internationale solidariteit en morele onderwerpen als abortus en euthanasie
kunnen veel organisaties bogen op spectaculaire groeicijfers en vrijwel alle beantwoorden aan het hierboven geschetste profiel. Deze organisaties zijn echter geen
volledige functionele equivalent voor de traditionele ledenorganisaties.
Op politiek gebied gaat een daling van de opkomst bij verkiezingen of het lidmaatschap
van een politieke partij gepaard met een verbreding van het participatierepertoire. De
steun voor en feitelijke ervaring met politieke participatievormen die buiten de officiële
kanalen vallen van de geïnstitutionaliseerde politiek is aanzienlijk toegenomen. Over
democratie zijn de Nederlanders gaandeweg steeds activistischer opvattingen gaan
huldigen. Waar het ten slotte gaat om sociale cohesie en solidariteit als algemene
waarden kan geconstateerd worden dat er geen tekenen zijn van een algemene teruggang in de hulpbereidheid, in de onderschrijving van solidariteitswaarden of in het
vertrouwen dat men in anderen stelt. Bij de identificatie met anderen lijken geografische
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nabijheid, gedeelde levensbeschouwelijke overtuigingen of overeenkomstige politieke
opvattingen minder belangrijk dan een vergelijkbare opleiding of werkkring en
gedeelde vrijetijdsinteresses.
Kinderopvang, onderwijs, informele zorg en vrijetijdsbesteding vervullen belangrijke functies
binnen de sociale infrastructuur die mensen in staat stelt maatschappelijk volwaardig te
functioneren.
In hoofdstuk 3 gaat over sociale cohesie binnen een aantal maatschappelijke sectoren.
De daarin besproken gegevens demonstreren dat de betrokken maatschappelijke sectoren en activiteiten in de eerste plaats belangrijk zijn als milieus waarbinnen burgers
actief zijn en participatievaardigheden leren (participatiefunctie). In de tweede plaats
is er sprake van concentratiepunten van sociale netwerken en ontmoetingsplaatsen
van mensen uit uiteen-lopende sociale milieus (cohesiefunctie). Tevens vervullen de
sectoren een belangrijke functie bij de signalering van problemen waar personen,
gezinnen of groepen mee te kampen hebben (signaleringsfunctie). Bovendien spelen
zij veelal een belangrijke rol bij de bestrijding van achterstanden en bij de bevordering
van een volwaardig functioneren van personen en groepen die wat dat betreft in een
precaire positie verkeren (compensatiefunctie).
Bij de integratie van etnische minderheden en langdurig werklozen is uiteraard de structurele
dimensie van integratie (onderwijs, arbeid) van belang, maar ook de sociaal-culturele dimensie
speelt een wezenlijke rol.
De gepresenteerde gegevens in hoofdstuk 3 bevestigen dat er eigenlijk niet in algemene termen gesproken kan worden over ‘de’ integratie van etnische minderheden.
Tussen de etnische groepen in ons land bestaan namelijk belangrijke verschillen wat
betreft culturele achtergrond, positie op de arbeidsmarkt, sociale afstand tot de
autochtone samenleving, organisatiewijze en deelname aan sociale netwerken.
Verschillende factoren spelen daarbij een rol, waaronder de generatie allochtonen
waarover het gaat, het bereikte opleidingsniveau en de arbeidsdeelname, de beheersing van de Nederlandse taal en het aandeel allochtonen in de eigen woonwijk.
Langdurig werklozen zijn minder lid van verenigingen en zijn minder maatschappelijk actief. Zij hebben relatief vaak te kampen met gevoelens van eenzaamheid en
sociale uitsluiting. De sociale activeringsprojecten die ten behoeve van deze groepen
zijn gestart, lijken gunstige sociale en psychologische effecten te hebben en de sociale
cohesie te bevorderen.
Sociale cohesie varieert qua vormgeving en effecten naar lokale contexten.
In hoofdstuk 4 werd de wijk ingetrokken. Er zijn concrete wijken uit vijf plaatsen in
Nederland met elkaar vergeleken. De wijken bleken een verschillend beeld te vertonen
wat betreft residentiële stabiliteit, de identificatie met de buurt, de contacten tussen
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buurtgenoten en de kwaliteit van sociale relaties, de hulpbereidheid van buurtgenoten
onderling, de maatschappelijke participatie van de bewoners en hun politieke zelfvertrouwen. In al deze opzichten namen de twee in Dordrecht geselecteerde wijken
vanuit het oogpunt van sociale cohesie een ongunstige positie in. Kenmerken van
sociale cohesie bleken direct gerelateerd aan onder andere het vertrouwen in anderen,
de mate van politieke cynisme en het vertrouwen in de overheid.
Daarnaast werden in dit hoofdstuk de uitkomsten besproken van een pilotstudy
die is verricht in een Rijswijkse Vinex-achtige locatie naar de betekenis van internetgebruik voor de relatie die men onderhoudt met de wijk en andere bewoners. Die
betekenis lijkt (voorshands) beperkt. Het realiteitsgehalte van twee hypotheses is
nagegaan. In de eerste plaats de ‘time displacement’-hypothese die zegt dat intensieve
gebruikers van internet geneigd zijn minder te investeren in directe sociale contacten
met anderen. Dit bleek niet het geval te zijn. Intensieve surfers hebben juist relatief
brede sociale netwerken. De tweede hypothese gaat wel door het leven als het ‘mean
world syndrom’ en veronderstelt dat internet, doordat surfers in contact komen met
dubieuze websites en geconfronteerd worden met computermisbruik (virussen), niet
bevorderlijk is voor het vertrouwen in de medemens. Ook daarvoor werden geen aanwijzingen gevonden. Intensieve internetgebruikers bleken niet wantrouwender
tegenover anderen (onbekenden) te staan dan personen die zelden of nooit van
internet gebruikmaken.
Zowel fysieke verloedering als negatieve factoren met betrekking tot sociale cohesie en veiligheid
concentreren zich in bepaalde wijken.
Naast sociale kenmerken vertoont de omgeving waarin mensen leven ook altijd fysieke
kenmerken. De fysieke woonomgeving krijgt vorm via de activiteiten van enerzijds
professionele ontwerpers en beheerders van de openbare ruimte, anderzijds gewone
burgers en beheerders van de private ruimtes. In hoofdstuk 5 stonden drie aspecten
van de fysieke woonomgeving centraal: de bebouwingsdichtheid en aard van de
woningvoorraad (1), de aanwezigheid van voorzieningen (2) en de mate van fysieke
verloedering (3). De voorzieningen zijn duidelijk onderhevig geweest aan schaalvergrotingsprocessen: van de buurtwinkel in de jaren dertig, via het buurtwinkelcentrum
in de jaren vijftig, naar het hoofdwinkelcentrum in de grotere dorpen of de grote
winkelcentra in de huidige nieuwbouwwijken.
Fysieke verloedering valt vooral waar te nemen in compact stedelijke wijken, daarnaast in mindere mate ook in de vroegnaoorlogse wijken en hoogbouw/rijtjeswijken
uit de jaren zeventig. Negatieve factoren met betrekking tot sociale cohesie en veiligheid concentreren zich eveneens in de compact stedelijke en vroegnaoorlogse wijken,
waarbij te denken valt aan: relatief veel alleenstaanden, een hoge verhuismobiliteit,
een groot aandeel allochtonen. In de buitengebieden van de steden en in de monofunctionele (nieuwbouw)wijken blijkt sprake van een combinatie van enerzijds hoge
sociale status en veel gewenste woningen, anderzijds een laag voorzieningenniveau.
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Veiligheid en veiligheidsbeleving variëren naar lokale contexten.
Blijkens cijfers in hoofdstuk 6 voelt een ruime meerderheid (70%) van de Nederlandse
bevolking zich veilig, 25% procent zich soms onveilig en 5% zich vaak onveilig. Deze
percentages zijn in de afgelopen jaren stabiel gebleven. Een opvallende ontwikkeling
in het slachtofferrisico is de voortdurende daling van het percentage slachtoffers van
inbraak en poging tot inbraak sinds 1995. Ook criminaliteitsvormen die te maken
hebben met de auto (beschadigingen, diefstal) geven na 1995 een dalende trend te
zien. Dat geldt niet voor het risico slachtoffer te worden van geweld (bedreiging of
mishandeling): dit risico steeg tussen 1995 en 1999, om zich daarna te stabiliseren.
Hoewel mensen zich over het algemeen veiliger voelen in hun eigen wijk dan in een
andere omgeving, treft een groot deel van de delicten mensen in hun eigen buurt.
Dat geldt voor bijna 70% van de criminaliteit in verband met de auto, ruim 80% van
de vernielingen waarmee zij worden geconfronteerd en meer dan 40% van de gewelddelicten. De buurtproblemen die bewoners signaleren hangen sterk samen met
criminaliteit. Waar volgens hen sprake is van veel vermogensdelicten, nemen ze ook
vaker verkeersproblemen, verloedering en dreiging waar.
Tussen buurten komen grote verschillen in zowel slachtofferrisico als onveiligheidsbeleving naar voren. Het criminaliteitsniveau heeft te maken met gelegenheidsaspecten
(zoals gebrekkig onderhoud, ligging in de uitgaanscentra), maar ook met sociale
kenmerken. Bij die laatste kan gedacht worden aan het sociaal-economische statusniveau van de bewoners, het aandeel allochtonen in een wijk, de gezinsstructuur
(percentage alleenstaanden of eenoudergezinnen), het aandeel jongeren en de residentiële stabiliteit. De verschillende factoren hangen onderling sterk samen. Er kan
worden gesproken van veilige en onveilige clusters van kenmerken. De combinatie
van kenmerken is verbonden met forse verschillen in veiligheid en veiligheidsbeleving.
Een belangrijke constatering is dat kenmerken die gerelateerd zijn aan ongunstige
voorwaarden van sociale cohesie, tevens een ongunstige omgeving opleveren vanuit
het perspectief van veiligheid. Alle reden om elementen van sociale cohesie en veiligheid in combinatie te analyseren.
Veiligheid en veiligheidsbeleving zijn verbonden met een samenspel tussen de fysieke kwaliteit van
de leefomgeving, de sociale kwaliteit daarvan en het aanwezige voorzieningenniveau.
Analyses in hoofdstuk 7 op basis van andere databestanden dan die in het voorgaande
hoofdstuk werden gebruikt, wijzen op forse verschillen tussen buurten wat betreft
fysieke en sociale kwaliteiten en slachtofferrisico. De kans slachtoffer te worden van
uiteenlopende misdrijven hangt sterk samen met de fysieke kwaliteit van de omgeving
(mate van verloedering) en de sociale kwaliteit daarvan. Bij die laatste gaat het om de
mate waarin buurtbewoners onderling sociale contacten onderhouden, de kwaliteit
die zij aan die contacten toekennen, hun gevoel van medeverantwoordelijkheid voor
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het leefklimaat in de buurt, de mate waarin zij zich er thuis voelen en hun gehechtheid
aan de buurt. Sociale kenmerken leveren de grootste verschillen op met betrekking
tot geweldscriminaliteit en inbraak. Naast sociale kenmerken van de buurt, lijkt ook
de gelegenheidsstructuur van belang. Het slachtofferrisico is groter waar weinig
tevredenheid heerst over het aanbod aan voorzieningen voor de jeugd en over de
kwaliteit van wegen en verlichting, maar waar men het aanbod aan winkelvoorzieningen en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer juist gunstig inschat.
Via enkele zogenaamde multilevel-analyses is het effect van buurtkenmerken vergeleken
met dat van individuele kenmerken. Als indicator voor sociale cohesie fungeerde
daarbij de kwaliteit die door buurtbewoners aan de relaties tussen buurtbewoners
wordt toegekend. Het blijkt dat een sterke sociale cohesie tussen buurtgenoten de
kans slachtoffer te worden van uiteenlopende vormen van criminaliteit beduidend
verkleint, ongeacht de individuele kenmerken van personen en ongeacht sociaalstructurele kenmerken van een buurt (zoals het percentage economisch niet-actieven,
het percentage allochtonen, het percentage verhuizingen). Een sterke sociale cohesie
in een buurt is tevens direct verbonden met minder onveiligheidsgevoelens bij de
bewoners. Opnieuw geldt: ook wanneer er wordt gecontroleerd voor individuele en
sociaal-structurele buurtkenmerken.

8.3

Beleidsbeschouwing

Sociale cohesie en sociale infrastructuur
Nadat aldus de empirische bevindingen van dit rapport op de hoofdlijnen nog eens
de revue zijn gepasseerd, komt tot besluit de vraag aan de orde welke conclusies
eraan kunnen worden verbonden inzake de benadering van sociale cohesie en
problemen van leefbaarheid en veiligheid in wijken.
Sedert het midden van de jaren negentig heeft de overheid het tot haar taak gerekend
de sociale cohesie in de Nederlandse samenleving en de maatschappelijke participatie
van in het bijzonder kwetsbare burgers te bevorderen. Sociale cohesie kan worden
omschreven als de betrokkenheid van mensen bij elkaar, bij maatschappelijke verbanden en bij de samenleving als geheel. Ook op Europees niveau zijn sociale cohesie
en het tegengaan van sociale uitsluiting belangrijke doelstellingen van beleid. De
hieraan gekoppelde beleidstheorie luidt dat de sociale cohesie wordt bevorderd via
versterking van de sociale infrastructuur. Dit begrip is reeds in de jaren zeventig
binnen het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
ontstaan naar analogie van de ruimtelijke infrastructuur. Zoals in hoofdstuk 1 reeds
vermeld, omvat sociale infrastructuur het geheel van formele en informele voorzieningen en arrangementen dat het burgers mogelijk maakt deel te nemen aan de samenleving. Het is daarmee een noemer, waaronder een grote variëteit aan beleidsmaatregelen
kan worden gerangschikt, variërend van armoedebestrijding tot kinderopvang.
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De politieke interesse voor sociale cohesie is ingegeven door de veronderstelling dat
sociale cohesie als maatschappelijke verworvenheid onder druk staat als gevolg van
maatschappelijke veranderingen, zoals individualisering, rationalisering, informatisering, immigratie en mobiliteit. In de politieke discussie wordt gebrek aan sociale
cohesie als de oorzaak gezien van een reeks negatieve sociale verschijnselen. Hierover zijn overigens weinig nauwkeurig geformuleerde veronderstellingen in omloop.
Sociale cohesie is een complex verschijnsel met meerdere dimensies. Onder erkenning
van het feit dat over een dergelijk breed verschijnsel moeilijk algemene uitspraken
kunnen worden gedaan, is in dit rapport gepoogd tot een genuanceerd beeld te
komen. Hiervoor zijn de vele verschillende elementen op de hand gewogen. Uit de
beschrijvingen in de voorgaande hoofdstukken rijst het beeld op, dat sociale cohesie
zich niet altijd negatief ontwikkelt. Dit in tegenstelling tot wat in beleidskringen vaak
wordt aangenomen. De betrokkenheid van de burgers bij de samenleving, gemeten
aan de hand van allerlei opvattingen en gedragingen, is weliswaar van karakter veranderd en minder vanzelfsprekend geworden, maar blijkt nog steeds aanwezig te zijn.
Bovendien is er een grote variatie in betrokkenheid op de verschillende niveaus en
verschilt deze per maatschappelijke sector en sociale categorie.
Deze uitkomst behoeft wel enige kanttekeningen. Kenmerkend voor de eerder
genoemde maatschappelijke trends is de toenemende economische, sociale en culturele differentiatie, die hiervan het gevolg is. Een sociaal cohesieve samenleving impliceert niet een grote mate van eenvormigheid in opvattingen en gedragingen. Ook in
een plurale samenleving kunnen mensen op elkaar betrokken zijn. Mensen of groepen
met geheel verschillende achtergronden en waarden kunnen zeer wel met elkaar
samenwerken en samenleven. Het gaat er om, dat iedere burger kan deelnemen aan
de samenleving, zowel in sociaal-structureel als sociaal-cultureel opzicht. De sociaalstructurele dimensie gaat over toegang tot de bestaansbronnen (onderwijs, arbeid,
inkomen, huisvesting enz.). Ten behoeve hiervan zijn tal van voorzieningen en arrangementen getroffen, waarvan een ieder gebruik kan maken. Over het hier achterliggende concept van de verzorgingsstaat bestaat ook blijkens dit rapport een brede
overeenstemming in de Nederlandse samenleving. Over de ontwikkeling van de
sociaal-culturele dimensie zijn minder eenduidige uitspraken te doen. De bestaande
culturele diversiteit roept steeds vaker politieke discussie op. Deze diversiteit behoeft
de sociale cohesie in de samenleving echter niet te bedreigen, wanneer individuen en
groepen een minimum aan democratische waarden en spelregels accepteren en
elkaars opvattingen respecteren. De resultaten van hoofdstuk 2 laten zien, dat de
steun voor democratische waarden en actief burgerschap in de afgelopen decennia
niet in negatieve richting is opgeschoven. Meer in het algemeen blijkt het intermenselijk vertrouwen niet afgenomen.
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Dit min of meer geruststellende beeld laat ten eerste onverlet, dat er personen en
groepen zijn, wier betrokkenheid bij de samenleving minimaal of als afwezig moet
worden beschouwd, zoals uit deze studie blijkt en ook uit de eerder aangehaalde
bijlage 2 van de verkenning sociale infrastructuur. Om verschillende redenen dreigen
bepaalde categorieën de aansluiting met de samenleving te missen of hebben zij deze
reeds verloren. Daarbij is te denken aan kinderen met ernstige psychisch problemen
en in slechte opvoedingssituaties, kwetsbare ouderen zonder enige maatschappelijke
steun, langdurig werklozen en marginale groepen, zoals dak- en thuislozen en verslaafden (zie ook Roes 2002). In deze publicatie is voorts aangetoond, dat verschillende
categorieën etnische minderheden een grote afstand tot de Nederlandse samenleving
hebben. Dit geldt voor laag opgeleiden en groepen die niet op de arbeidsmarkt actief
zijn. Zorgwekkend is ook de bevinding, dat minderheden in concentratiewijken een
hoge mate van sociale afstand hebben tot de autochtone bevolking.
Ten tweede is de vraag relevant of de huidige sociale cohesie een duurzaam karakter
heeft. Onder invloed van algemene maatschappelijke veranderingen veranderen
houdingen, behoeften en gedragingen van burgers. De sociale infrastructuur past
zich hierbij in meer of mindere mate aan. Traditionele instituties en verbanden verdwijnen, nieuwe worden gevormd. Dit veranderingsproces verloopt echter met
horten en stoten. Beleidsaandacht is gewenst om het veranderingsproces zodanig bij
te sturen, dat het in de behoeften van burgers blijft voorzien.
Ten derde is er politieke bezorgdheid over het gebrek aan sociale cohesie op wijken buurtniveau dat een negatieve invloed zou hebben op leefbaarheid en veiligheid.
Dit zou in het bijzonder gelden voor achterstandswijken. Er zijn reeds vele studies
verricht naar de ontwikkelingen in leefbaarheid en (on)veiligheid en naar de achtergronden ervan. Ook in deze studie zijn tal van factoren opgespoord, die op enigerlei
wijze van betekenis zijn voor leefbaarheid, veiligheid en het veiligheidsgevoel in de
samenleving. De relatie tussen leefbaarheid en veiligheid en sociale cohesie op wijkniveau heeft daarbij extra aandacht gekregen. De uitkomsten geven het belang voor
veiligheid aan van de fysieke kwaliteit, de bevolkingssamenstelling en de kwaliteit
van de sociale relaties (sociale cohesie). Beleidsacties op dit punt kunnen dus zinvol
zijn. Overigens moeten deze uitkomsten met de nodige voorzichtigheid worden
gehanteerd. Onveiligheid kan vanwege de complexe samenhangen niet worden toegeschreven aan een of enkele sociale factoren, zoals de aanwezigheid van bepaalde
bevolkingsgroepen, maar moet in de gehele lokale context worden begrepen.
Tegen deze politieke achtergrond heeft het kabinet de Verkenning sociale infrastructuur laten uitvoeren. Deze studie heeft hiervoor mede bouwstenen geleverd. Voor een
meer uitvoerige evaluatie van de bevindingen en bespreking van beleidsopties wordt
verwezen naar de Verkenning sociale infrastructuur (bzk 2001). In deze publicatie wordt
volstaan met een paar aanvullende kanttekeningen bij de verschillende onderdelen
van de verkenning en de mogelijke beleidsopties.
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Om het complexe begrip sociale infrastructuur hanteerbaar te maken is er in de kabinetsverkenning voor gekozen om gebruik te maken van een analysekader, waarin de
sociale infrastructuur wordt onderscheiden in vier kwadranten. In de eerste plaats
gaat het om de primaire leefverbanden (huishoudens, gezinnen) waarin mensen
samenleven, in de tweede plaats om de buurt of wijk, in de derde plaats om de wereld
van onderwijs en arbeid en ten slotte om sociale netwerken die doorgaans tot het
domein van de civil society worden gerekend en waarin het vrijwilligerswerk een
belangrijke plaats inneemt. Elementen zijn het verenigingsleven, de ledenorganisaties
met ideële doeleinden en de belangenorganisaties. Binnen elk van de kwadranten
worden enkele actuele ontwikkelingen besproken en wat deze voor beleidsimplicaties
zouden kunnen hebben.

Primaire leefvormen: opvoeding
De sociale infrastructuur ter ondersteuning van huishoudens bij de opvoeding van
kinderen omvat de diverse vormen van kinderopvang, onderwijs, jeugdgezondheidszorg en vrijetijdsvoorzieningen. Daarbij is met name de kinderopvang in de afgelopen
decennia sterk in omvang en betekenis toegenomen vanwege het aantal ouders
(moeders) dat te maken heeft met een combinatie van arbeid en zorgtaken. De toegenomen rol van de kinderopvang en ook andere voorzieningen bij de opvoeding en
begeleiding van kinderen laat onverlet, dat nog altijd veel belang wordt toegekend
aan het gezin als opvoedingsmilieu waarin kinderen worden voorbereid op hun rol in
de samenleving. De grotere rol van dergelijke instanties, overwegend lokale instellingen, maakt het juist beter mogelijk de huishoudens bij hun opvoedingstaken te
ondersteunen, vroegtijdig ontwikkelingsachterstanden te signaleren en via opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering latere problemen te voorkomen.
In de Verkenning sociale infrastructuur is geconstateerd dat de capaciteit van bedoelde
voorzieningen onvoldoende is, de instellingen niet vraaggericht werken, de kwaliteit
sterk varieert en de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de sociale
infrastructuur ontbreekt. In de beleidsopties wordt gepleit voor een sterk en breed
preventief lokaal jeugdbeleid met extra aandacht voor risicogroepen. Belangrijke
elementen zijn naast de versterking van de jeugdgezondheidszorg de uitbreiding van
de voor- en vroegschoolse voorzieningen en de brede school. Hierbij zijn op basis
van het onderhavige rapport enkele kanttekeningen te plaatsen.
De kinderopvang is een goed voorbeeld van een voorziening waaraan behalve de
‘traditionele’ functies van ontmoeting, spel, ontwikkeling en opvang, inmiddels ook
allerlei ‘plusfuncties’ wordt toebedeeld, zoals het signaleren van problemen, ontwikkelingsstimulering en de bestrijding van achterstanden. Op basis van onderzoek dat
in hoofdstuk 3 werd besproken kan echter betwijfeld worden of peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven wel voldoende zijn toegerust voor deze plusfuncties. Er lijkt een
discrepantie te bestaan tussen de feitelijke toerusting en de verwachtingen van de
beleidsvoerders op dit punt. In de huidige opleiding voor functies in de kinderopvang
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lijkt onvoldoende aandacht te worden besteed aan specifieke pedagogische vaardigheden. Een randvoorwaarde is voorts het samenstellen van vaste groepen met vaste
leidsters op kinderdagverblijven. Dit is in de huidige Nederlandse situatie moeilijk
realiseerbaar. Meer in het algemeen hebben de basiscondities waarbinnen kinderopvang gestalte krijgt (in de zin van financiën, opleiding, huisvesting e.d.) verbetering
nodig. Zo lang de basisvoorwaarden van de kinderopvang niet voldoende zijn gerealiseerd, lijkt het nastreven van de plusfuncties prematuur.
Een tweede belangrijke ontwikkeling, in het kader van de bevordering van de sociale
cohesie via het onderwijs, is de oprichting van brede scholen. In de verkenning wordt
hieraan ook veel aandacht besteed. De brede scholen en hun samenwerkingsverbanden
hebben in de tweede helft van de jaren negentig een hoge vlucht genomen. In veel
gemeenten – vooral de grotere – werd de gedachte van een ontkokerde inspanning
ten behoeve van betere onderwijskansen van de jeugd enthousiast omarmd. In veel
Vinex-wijken moet de brede school het sociale centrum van de wijk worden.
Ondanks alle enthousiasme is er inmiddels in veel gemeenten wel een situatie ontstaan waarin niemand keuzes maakt voor een bepaald, helder concept. De problemen
zijn zowel inhoudelijk als bestuurlijk van aard.
Inhoudelijk lopen de meningen ver uiteen. Onderwijs, opvoeding en vorming zijn
over verschillende instellingen verdeeld en als het ware in partjes opgedeeld, elk met
eigen taalgebruik, methodieken en ook specifieke regelgeving. De één wil achterstanden compenseren, de ander talenten ontwikkelen. De één wil zorg bieden, de
ander emancipatie bevorderen. De één wil zich richten op de cognitieve ontwikkeling,
de ander vindt het veel belangrijker dat kinderen leren samenspelen.
Ook in bestuurlijk opzicht is er veel onduidelijkheid. De overheid heeft de regie in
het jeugdbeleid, maar mag zich niet met de pedagogische uitgangspunten bemoeien.
De school is van de ouders, maar het schoolbestuur moet professionaliseren
waardoor er steeds minder ouders aan het bestuur deelnemen. De cultuur van verdelende rechtvaardigheid belemmert het maken van echte keuzes. Ongelijke scholen
worden gelijk behandeld. Sommige scholen profiteren daarvan, andere raken nog
meer op achterstand. Zoals ook in paragraaf 3.3 uiteengezet ligt er geen consistente
visie ten grondslag aan de brede school. Er zal allereerst een debat moeten plaatsvinden over de pedagogische uitgangspunten van de brede school. In de tweede
plaats zal de verantwoordelijkheidsverdeling voor de verschillende onderdelen van
het onderwijs-, vorming- en socialisatieproces duidelijker moeten worden gemarkeerd. Wanneer deze principiële discussies zijn gevoerd en uiteindelijk knopen zijn
doorgehakt, zullen er allerlei praktische problemen moeten worden opgelost om de
bestaande activiteiten van instellingen voor kinderen op elkaar af te stemmen en een
adequate accommodatie te realiseren. De vraag is of de lokale overheden over voldoende bestuurskracht en (financiële) middelen beschikken om de gewenste afstemming en samenwerking tot stand te brengen. Een voorwaarden scheppend rijksbeleid
lijkt hier onmisbaar.
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De buurt: wonen
Het tweede kwadrant uit de Verkenning sociale infrastructuur betreft de buurt. In
hoofdstuk 5 van dit rapport is ingegaan op een aantal veranderingen in de fysieke
woonomgeving en is nagegaan of wijken in dit opzicht uiteenlopende ontwikkelingen
vertonen. Buurten die in een vervalsspiraal zijn beland, vertonen zowel wat betreft
hun fysieke kwaliteiten als vanuit het oogpunt van veiligheid een aantal negatieve
kenmerken. Een belangrijke tussenliggende schakel wordt gevormd door aspecten
van sociale cohesie: de identificatie van bewoners met elkaar, de kwaliteit van de
sociale relaties die zij onderling onderhouden en hun gevoelens van verantwoordelijkheid voor de buurt. Bij de nieuwkomers, die deze buurten veelal slechts als een doorgangshuis zien, is de buurtbinding zwak ontwikkeld en de animo gering om intensieve
sociale contacten met buurtgenoten aan te gaan.
Verval – in termen van fysieke verloedering – doet zich vooral voor in de compacte
stedelijke gebieden en de vroegnaoorlogse flat- en/of huurwijken. Het zijn deze wijken
die vanuit het perspectief van sociale cohesie eveneens een ongunstig beeld te zien
geven. In vergelijking met in het bijzonder de buitengebieden leeft men anoniemer in
deze wijken, zijn de sociale netwerken fragiel en is er ook sprake van minder verantwoordelijkheidsgevoel voor de leefbaarheid van de buurt. De genoemde wijken kenmerken zich door veel alleenstaanden en weinig gezinnen met kinderen, een hoog
percentage allochtonen, een lage gemiddelde sociale status en een hoge verhuismobiliteit naar andere gebieden. Dit samenspel van kenmerken maakt ze tot zowel
typische doorgangsgebieden als wijken die een broedplaatsfunctie lijken te hebben
voor andere woonlocaties. Tegen deze achtergrond kan nog eens gewezen worden op
het belang van zorgvuldig monitoren van deze wijken en het bewaken van de veranderingsprocessen waardoor zij in relatief hoge mate worden gekenmerkt
Zoals ook in de Verkenning Sociale Infrastructuur werd vastgesteld, is er een reeks
beleidsprogramma’s, die gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid en veiligheid
van de woonomgeving. Vooral de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben beleidsinitiatieven genomen. Het gaat om zaken, zoals integrale aanpak van de veiligheid in de
wijken – waarover dadelijk meer – en interculturele buurtontwikkeling. In aanvulling
op deze beleidsopties wordt hier nog eens gewezen op het belang van de stedelijke
vernieuwing. Voortgaande inzet in het kader van de stedelijke vernieuwing blijft
noodzakelijk om verval te voorkomen. Daarbij gaat het niet alleen om verbetering van
infrastructuur en de gebouwde omgeving, maar ook om een betere facilitering van
hun broedplaatsfunctie, waar dat aan de orde is.
In het kader van de stedelijke vernieuwing zij ook nog gewezen op de analyses en
beleidsaanbevelingen van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. In zijn
advies Aansprekend burgerschap vraagt de raad aandacht voor de positie en wensen van
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de bewoners (rmo 2000). Het gaat daarbij om aansluiting bij de wensen van bewoners
die, meer dan in het huidige beleid tot uitdrukking komt, hechten aan homogeen
samengestelde woonbuurten en vaak ook geen verandering wensen. Het respecteren
van deze ‘cultuur van het verschil’ zou moeten leiden tot terughoudendheid van de
overheid bij de interventie in wijken. Een dergelijke opstelling zou ook aansluiten bij
het algemene bestuurlijke streven burgers meer zeggenschap te geven over de eigen
woonomgeving. Tegelijkertijd is het van groot belang dat het proces van stedelijke
vernieuwing doorgaat en blijft actief ingrijpen door de overheid en andere betrokken
partijen gewenst om fysiek en sociaal verval van wijken tegen te gaan. Dit schept een
bestuurlijk dilemma, dat alleen in concrete situaties via onderhandelingsprocessen
door de lokale partijen – bewoners, gemeente, huurders en eigenaren van woningen,
bedrijfsleven – kan worden opgelost. Het rijk zou hier in het kader van de goedkeuringsprocedures op gepaste afstand moeten blijven.
In dit verband zijn overigens overwegingen van schaal relevant. In dit rapport is
gedemonstreerd dat sociale cohesie en integratie al naargelang het schaalniveau verschillend kunnen uitwerken. Ontwikkelingen die een gunstig effect hebben op de
groepscohesie kunnen de relatie tussen groepen negatief beïnvloeden. Dezelfde
effecten kunnen ook optreden waar het gaat om homogene buurten. Gegeven het
feit, dat de omgeving waarbinnen de meeste Nederlanders zich oriënteren aanzienlijk
is verruimd, bepleit de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling ervoor de sociale
integratie op een hoger schaalniveau na te streven dan de woonbuurt of straat. Dat
kan via onder meer scholen, wijkgezondheidscentra en sportfaciliteiten en via het
bevorderen van een gemêleerde samenstelling van door de bewoners zelf op te zetten
wijkorganen. De in hoofdstuk 5 gesignaleerde schaalvergrotingsprocessen waaraan
de aanwezigheid van voorzieningen onderhevig is geweest (van de buurtwinkel via
het buurtwinkelcentrum naar het centrale winkel- en dienstencentrum) maken een
dergelijke benadering ook meer vanzelfsprekend
Ook wat de fysieke kenmerken van de omgeving betreft zou volgens de Raad de
‘cultuur van het verschil’ moeten worden gerespecteerd. Dit impliceert aansluiting bij
de historisch eigenheid van die omgeving, meer aandacht voor differentiatie in het
ontwerp van woningen en wijken en meer mogelijkheden voor (toekomstige) bewoners
om daarop invloed uit te oefenen. In het verlengde van het laatste ligt het vaker
betrekken in gemeentelijk overleg van bewonersassociaties en het creëren van aanspreekpunten, bijvoorbeeld in de vorm van flatbeheerders of wijkbeheerders.

Buurt: veiligheid
Wat leefbaarheid en veiligheid betreft, moet eerst geconstateerd worden dat het
probleem van de leefbaarheid in wijken veelal wordt benaderd door een snelle aanpak
van vervuiling en verloedering. De aanpak is meer op de zichtbare dan op de minder
zichtbare achterliggende verschijnselen gericht, zoals de demografische ontwikkelin-
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gen van (stedelijke) wijken en het sociale klimaat. Als gevolg van snelle demografische
veranderingen kunnen zich echter in wijken op een breed terrein aanpassingsproblemen
voordoen. De mate waarin bewoners goede sociale relaties met elkaar onderhouden
vormt een belangrijke factor in relatie tot zowel het slachtofferrisico als de beleving
van veiligheid. Dat is overvloedig gedemonstreerd in dit rapport, maar ook elders
geconstateerd (zie bv. Van Dijk et al. 2000). In de huidige aanpak bleven dergelijke
elementen tot op heden onderbelicht.
Het integrale veiligheidsbeleid heeft tot een groot aantal maatregelen en projecten
geleid, doorgaans geïnitieerd en gestimuleerd op lokaal niveau. Hoewel onderzoek
lang niet altijd uitsluitsel geeft over concrete effecten, is wel meer kennis ontstaan
over wat werkt en in welke omstandigheden. In het veiligheidsbeleid zou dit nu
moeten leiden tot een gerichtere aanpak voor veiligheidsproblemen en het stellen van
hogere eisen aan de kwaliteit en effectiviteit van interventies. De volgende punten
bieden daartoe een eerste aanzet.
De reikwijdte van benaderingen die zich op de wijk richten, vraagt meer in het algemeen nadere aandacht. Dit geldt ook voor het informeel toezicht, dat wil zeggen
benaderingen die een beroep doen op de inzet van bewoners voor het houden van
toezicht en voor andere preventieactiviteiten. De laatste jaren is ook geprobeerd om
de verantwoordelijkheid voor de aanpak van criminaliteit van politie en justitie te
verbreden naar andere ‘partners’. Hierbij wordt gedacht aan het vergroten van de
‘sociale redzaamheid’ van bewoners. Niet in alle wijken of situaties is een mobilisering
van buurtbewoners rond problemen met criminaliteit en veiligheid mogelijk. Uit
buitenlands onderzoek is bekend dat enige vorm van sociale controle al aanwezig
moet zijn om bewoners effectief bij preventieactiviteiten te kunnen betrekken. De
grenzen van deze aanpak van sociale redzaamheid zouden ook waar het ernstigere
vormen van criminaliteit betreft, expliciet moeten worden onderkend.
Tot nu toe is vooral ervaring opgedaan met toezicht ter preventie van vermogenscriminaliteit en vandalisme. Bij woonwijken die te maken hebben met zwaardere
vormen van misdrijf, zoals geweld op straat, is het de vraag of en hoe met versterkt
sociaal toezicht geweldsincidenten voorkomen kunnen worden. Hier zou een repressieve en meer op daders gerichte strafrechtelijke aanpak effectiever kunnen zijn. Er is
meer onderzoek en meer informatie nodig om te kunnen beoordelen hoe geweldsincidenten in wijken zijn te voorkomen en de melding ervan bevorderd kan worden.
De overheid heeft veel vormen van formele sociale controle gestimuleerd, zoals het
aanstellen van conducteurs, conciërges, extra winkelpersoneel, sporttrainers, jongerenwerkers, toezichthouders als stadswachten, flatwachten, controles in het openbaar vervoer, huismeesters, parkeerwachters enzovoort. Nieuwe afwegingen rond het
uitbreiden van toezicht zijn nodig. Formeel toezicht wordt in het publieke domein
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uitgeoefend door de politie en daarnaast door stadswachten en assistenten. In het
private terrein wordt het uitgeoefend door particuliere beveiligingsorganisaties. Het
gebied van toezicht door particuliere beveiliging is sterk gegroeid. In Europees verband
blijft Nederland enigszins achter wat beveiliging en toezicht betreft. Dit blijkt uit de
omvang van investeringen in de preventie door burgers en bedrijfsleven. Ook is de
omvang van de particuliere beveiliging en de politie in ons land naar verhouding
beperkt (Van Dijk en De Waard 2000). Het EU-gemiddelde hiervoor is 160 beveiligingsbeambten per 100.000 inwoners; in Nederland ligt dit aantal met 132 daar ruim
onder. In politieke en maatschappelijke discussie ligt sterk de nadruk op uitbreiding
van de capaciteit, maar eerst is een fundamentele discussie nodig over de verdeling
van de verantwoordelijkheden tussen overheids- en private veiligheidszorg, zowel
informeel als commercieel.
De tevredenheid van de bevolking over de aanpak van criminaliteit door de politie in
de eigen woonbuurt is in Nederland naar verhouding laag (Van Dijk en De Waard
2000). Meent in ons land 45% van de bevolking dat de politie in de eigen woonbuurt
goed werk doet, in Canada is dit 80%. Over de beschikbaarheid, het optreden en het
functioneren van de politie is het oordeel van de bevolking op bepaalde punten kritisch.
Er is wat dat betreft een verschuiving gaande. De politie wordt door burgers (en de
media) sterker aangesproken op de kwaliteit van dienstverlening en de effectiviteit
van haar inspanningen. Het geringe resultaat van een aangifte is een belangrijke
klacht van burgers. Op dit punt is de gebrekkige informatiestructuur op het niveau
van wijken of buurten een beperking. Het beleid is nog weinig gebaseerd op gerichte
informatie over overlast en criminaliteit. Buurtpreventie lijkt verder te verbeteren
door gebruik van technologie die de informatievoorziening van de politie naar de
burgers, en omgekeerd, vergroot. Een mogelijkheid om de informatie op het gebied
van veiligheid te verbeteren, bieden bijvoorbeeld GIS-systemen, waarmee in kaart
wordt gebracht in welke gebieden bepaalde veiligheidsproblemen zich voordoen.

Onderwijs
Het derde kwadrant gaat over onderwijs en arbeid. Scholen vormen belangrijke
schakels in de sociale integratie van kinderen en jeugdigen. Zij leveren onderwijs,
maar hebben daarnaast ook belangrijke socialisatie- en opvoedingsfuncties. Net als
bij de kinderopvang het geval is, worden aan hen in toenemende mate bovendien nog
tal van extra functies toegedacht, zoals het leveren van een ontmoetingsplaats voor
mensen uit diverse sociale en culturele milieus en het functioneren als knooppunt
voor activiteiten binnen een buurt- of wijk, het bieden van kinderopvang, het geven
van opvoedingsondersteuning, het verschaffen van compensatie voor tekorten in de
opvoeding en het signaleren van individuele problemen bij kinderen. Het eerder
behandelde concept van de brede school is een poging deze functies te systematiseren.
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Diploma’s zijn niet alleen een toegangsbewijs voor een eventuele vervolgopleiding,
maar hebben ook een signaalfunctie op de arbeidsmarkt. Drop-outs uit het onderwijs
zijn in een samenleving die steeds hogere eisen stelt buitengewoon kwetsbaar. Er is
een groot risico op sociale uitsluiting: geen baan, geen geld, geen toekomstperspectief.
Vanuit het oogpunt van sociale integratie wordt voortijdige schoolverlating zonder
diploma algemeen gezien als een verschijnsel dat krachtig moet worden bestreden.
Daartoe is een groot aantal maatregelen en voorzieningen in het leven geroepen.
Het is echter zeer de vraag of die maatregelen voldoende zullen zijn om de omvang
van het drop-outverschijnsel te doen afnemen. Waar de samenleving enerzijds van
scholen verwacht dat zij het fundament leggen voor sociale cohesie en sociale integratie, stuurt zij namelijk anderzijds aan op het vergroten van de verschillen. Dat uit
zich onder andere in meer aandacht voor schoolprestaties in het basisonderwijs;
leerlingen worden nauwkeuriger gevolgd in hun schoolprestaties en basisscholen
worden in toenemende mate afgerekend op hun leerresultaten en toegevoegde
waarde.
In het voortgezet onderwijs is er een tendens naar steeds vroegere selectie; een
ontwikkeling die weliswaar niet bedoeld is maar wel mede mogelijk werd door de
vorming van brede scholengemeenschappen. In grote scholen is het makkelijker
leerlingen in niveaugroepen in te delen en eventueel te laten ‘afstromen’ naar een
lager niveau. Als in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs het proces van
determinatie en selectie afgerond, is ongeveer 60% van de leerlingen in dit onderwijstype terecht gekomen. Daarbij neemt het aantal leerlingen in de mavo (theoretische
variant vmbo) af en in het leerwegondersteunend en praktijkonderwijs toe. Het vmbo
heeft immers ook tot taak gekregen leerlingen die voorheen naar het speciaal onderwijs (vso-lom en -mlk) en het individueel beroepsonderwijs gingen, een plaats te
bieden en op te leiden tot een regulier diploma of certificaat. Tegelijkertijd wordt het
examenniveau in het vmbo verhoogd. De kans op het niet behalen van een diploma
neemt door de combinatie van al deze ontwikkelingen toe. Bovendien is het resultaat
van doelmatigheid en stroomlijning van schoolloopbanen, dat kinderen van laag
opgeleide ouders in de jaren negentig nog maar mondjesmaat doordringen tot het
havo en vwo (Bronneman-Helmers et al.2002).
Om drop-outs in het onderwijs te voorkomen moet primair geïnvesteerd worden in
de begeleiding door de school zelf van de leerlingen. Het gaat daarbij niet alleen om
de zorgleerlingen, maar ook om allochtone leerlingen of autochtone groepen met
onderwijsachterstand. Vervolgens is de vraag aan de orde op welke wijze de scholen
voor voortgezet onderwijs beter kunnen worden ondersteund door externe instanties
(jeugdzorg, politie ) via zorgadviesteams e.d.
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Om de leerlingen in het vmbo goed op te vangen is volgens de scp-studie Voortgezet
onderwijs in de jaren negentig (Bronneman-Helmers et al. 2002) een ingrijpende verandering in de pedagogisch-didactische aanpak in het vmbo gewenst en zal geïnvesteerd
moeten worden in de pedagogische relatie tussen leerling en school. Daartoe zal de
organisatie van de school en het onderwijsleerproces moeten worden ‘gekanteld’ van
leerstof naar leerlinggerichtheid. In de tweede plaats zal er meer aandacht moeten
komen voor de gedragsproblematiek in het vmbo en de achterliggende cultuurverschillen tussen enerzijds de autochtone middenklassedocent en anderzijds de allochtone leerlingen en de autochtone (zorg)leerlingen. In aanvulling hierop is een meer
principiële benadering denkbaar. Het scp doet de suggestie het vmbo op te waarderen
en om te vormen tot een gedegen vakopleiding die minder gericht is op algemene
vorming, aansluit bij de interesses van leerlingen, een goede aansluiting biedt op
mbo en voldoende perspectief geeft op een succesvolle beroepsloopbaan. Zo’n opleiding moet ook eisen stellen aan de leerlingen en een positief imago verwerven. Dit
komt de inzet van leerlingen en leraren en daarmee de effectiviteit van het onderwijs
ten goede. Dit voorstel impliceert, dat de integratiegedachte wordt los gelaten en het
onderwijs aan leerlingen met gedrags- en andere problemen op afstand wordt gezet.
Daarnaast dient er dan ruimte te zijn voor onderwijs aan en begeleiding van leerlingen
met problemen. Dat is echter niet alleen een taak van het onderwijs, maar ook van
andere instanties die hiervoor juist zijn toegerust. Op deze manier wordt naar verwachting de sociale integratie an beide groepen leerlingen beter gediend.

Arbeid: sociale activering
Arbeid is een van de belangrijkste wegen waarlangs participatie in de maatschappij
tot stand komt. ‘Werk, werk, werk’ luidde dan ook het devies van het kabinet. Onder
invloed van de economische hoogconjunctuur is het aantal geregistreerde werklozen
in de afgelopen jaren gedaald. Ook het aantal langdurig werklozen is fors verminderd.
De resterende groep langdurig werklozen is over het algemeen zeer moeilijk bemiddelbaar. Vanwege hun grote afstand tot de arbeidsmarkt worden deze werklozen
door de Arbeidsvoorziening veelal als fase 4-cliënt aangemerkt. Het betrof eind 2001
bijna 192.000 personen. Sociale activering richt zich specifiek op deze categorie nietwerkenden, waarbij welzijnsbevordering het primaire doel is. Door intensieve begeleiding wordt getracht de maatschappelijke participatie, in de vorm van deelname
aan vrijwilligerswerk, scholing of gesubsidieerde arbeid, te verhogen en sociaal
isolement te voorkomen. Uitstroom naar de formele arbeidsmarkt vormt slechts in
tweede instantie een doel van sociale activering.
In het algemeen wordt de groep van fase-4-cliënten als een kwetsbare groep beschouwd.
Dit maakt het des te betreurenswaardiger dat over deze groep zo weinig gegevens
voor handen zijn en aan de onderzoeken naar sociale activering enkele flinke bezwaren
kleven. Desalniettemin kunnen tentatief wel enkele conclusies worden getrokken.
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Ten aanzien van beide hoofddoelstellingen van sociale activering – terugdringing van
sociale uitsluiting en bevordering van arbeidsparticipatie – geeft de deelname aan
sociale activeringsprojecten gunstige effecten te zien. Evaluatief onderzoek van
bijstandsexperimenten laat zien dat deze voor de deelnemers hebben bijgedragen tot
een verruiming van de kennissenkring en dat deze een gunstige uitwerking heeft op
het welbevinden. Ook voelt men zich vaak meer gewaardeerd en heeft men het gevoel
meer mee te tellen in de maatschappij. Deelname aan de experimenten blijkt tot meer
structuur en regelmaat in het leven van de deelnemers te leiden. Het overgrote deel is
vanuit zijn deelname actief geworden in de sfeer van het vrijwilligerswerk. Wat betreft
de bevordering van de arbeidsparticipatie heeft deelname aan bijstandsexperimenten
bij de deelnemers naar eigen zeggen tot een beter inzicht geleid in het soort werk dat
men ambieert en dat haalbaar is. De uitval wegens tekortkomingen en beperkingen
van de aangeboden projecten suggereert dat een regelmatige interne evaluatie van de
uitvoering en inhoud van de projecten noodzakelijk blijft.
In hoofdstuk 3 werd geconcludeerd dat er geen aanleiding lijkt te zijn voor verdere
maatregelen op het vlak van financiële prikkels of sancties. Gezien het hoge aandeel
ex-deelnemers dat is uitgevallen wegens medische, psychische of sociale problemen,
zou gesteld kunnen worden dat de selectie vooraf verbetering behoeft ten einde voortijdige uitval te voorkomen. Aangezien evenwel welzijnsbevordering een van de
hoofddoelstellingen van sociale activering is, dreigt hierbij het gevaar dat de doelgroep
aldus versmald wordt tot ‘de elite binnen het fase-4-bestand’. Door bijvoorbeeld een
aanbod te doen voor kinderopvang en/of door hantering van flexibele ‘arbeidstijden’
kan de uitval wegens problemen bij de combinatie van de projectactiviteiten met de
zorg voor kinderen of familieleden worden teruggedrongen. Omdat de achterliggende
problematiek van de potentiële deelnemers zo verschillend is, lijkt een grotere differentiatie in de programma’s die worden aangeboden gewenst of zou gestreefd moeten
worden naar een meer individu-gerichte programmering (afkickprogramma’s,
programma’s voor leniging van de schuldenlast, programma’s gericht op het leren
wonen volgens algemeen aanvaarde normen enz.). In sommige gevallen betreft het
personen die fysiek niet in staat zijn de beoogde prestaties te leveren. In dat geval kan
meer gedacht worden aan programma’s van dagbesteding, waarbij continue coaching
wordt gegeven.

Civil society: zorgnetwerken
Het vierde kwadrant uit de kabinetsverkenning handelt over civil society en netwerken.
Een belangrijke activiteit binnen netwerken is het verlenen van informele hulp. Deze
is binnen sociale netwerken nog volkomen vanzelfsprekend en het lijkt erop dat er
wat dit betreft nauwelijks enig verschil is met het verleden: ondanks ontwikkelingen
die het aanbod van informele hulp lijken te bemoeilijken zijn er geen aanwijzingen
dat er tegenwoordig minder hulp wordt verleend dan enige decennia geleden. De
informele hulp blijft daarmee een zeer kostbaar onderdeel van de sociale infrastructuur die burgers met elkaar vormen.
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Het verlenen van informele hulp is in veel gevallen een zware fysieke en emotionele
last die bovendien veel tijd kost. Als de kostbaarheid van het verschijnsel op zich al
geen reden is om de informele hulp te koesteren dan zou in elk geval de dreiging van
overbelasting van de helpers dat moeten zijn. De voorzieningen voor ondersteuning
van de informele hulp zijn echter nogal bescheiden.
In steeds meer regio’s worden steunpunten voor zogenoemde mantelzorgers opgezet
maar de faciliteit is nog lang niet overal beschikbaar. Hetzelfde geldt voor de initiatieven voor ondersteuning van verzorgers van dementerende ouderen of voor begeleiding van vereenzaamde ouderen met een klein of slecht functionerend netwerk.
Een andere bestaande vorm van ondersteuning is de begeleiding die psychiatrische
patiënten en (ouders van) verstandelijk gehandicapten zich verschaffen met behulp
van een persoonsgebonden budget. In principe kan zulke begeleiding ook in natura
betrokken worden van instellingen die zorg aan huis bieden. Deze mogelijkheden
om de informele helpers te ontlasten dan wel te ondersteunen zijn nog maar
mondjesmaat beschikbaar. In 2001 is weliswaar een substantieel en groeiend aantal
budgetten verstrekt, maar het betreft nog steeds een beperkt aandeel van de potentiële
vraag.
Het is om twee redenen enigszins vreemd dat de overheid geen samenhangend beleid
inzake die informele hulp voert. De eerste is dat het achterblijven van de financiële
middelen bij de vraag naar zorg op landelijk niveau heeft geleid tot afwenteling van
de draaglast van de opvang van mensen met beperkingen naar de informele hulp
(scp, 1998). De tweede reden is dat de overheid door stimulering van extramuralisering
impliciet het beslag op de informele hulp heeft vergroot. Het ligt gezien deze redenen
voor de hand dat de rijksoverheid zich gaat of blijft bezighouden met de stimulering
van de informele hulp.
Die stimulering kan op twee niveaus plaatsvinden. Het eerste niveau is dat van de
bestaande praktische ondersteuning van mensen die de zorg voor anderen tot onderdeel van hun bezigheden en verplichtingen hebben gemaakt. Er is wel zo ongeveer
bekend wat er op het vlak van de ondersteuning van informele hulp gewenst is
(Tjadens en Duijnstee 1999; Van den Boom 2001). Uit de genoemde publicaties blijkt
dat het aanbod op dit punt te wensen overlaat. Uitbreiding van deze faciliteiten ligt in
de rede en dat kan met relatief bescheiden middelen.
Van een geheel ander niveau zijn de faciliteiten die informele helpers vrijstellen van
andere verplichtingen zodat ze meer tijd voor de hulp hebben. Daarbij is verstrekking
in natura denkbaar zoals het bieden van huishoudelijke hulp aan de mantelzorger die
de thuiszorg elders veel uren hulp bespaart. Meestal wordt evenwel gedacht aan verstrekkingen in geld. De hulpbehoevende kan de ontvanger van dat geld zijn maar ook
de hulpgever. Het persoonsgebonden budget is een voorbeeld van het eerste; het
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maakt het een hulpbehoevende mogelijk om een verwant of goede bekende schadeloos te stellen voor het feit dat het helpen hem of haar van betaalde arbeid afhoudt.
Het langdurige betaalde zorgverlof is een voorbeeld van betaling van de hulpgever,
net als de fiscale aftrek voor mantelzorgers waarover wel wordt gesproken of de
betaling van deze hulpverleners uit de awbz.
Deze faciliteiten zijn van een ander niveau dan de praktische ondersteuning omdat ze
de positie van de informele helper veranderen: deze wordt een betaalde kracht. Dat
heeft een aantal gevolgen. De eerste is vanzelfsprekend dat met deze faciliteiten aanzienlijke uitgaven zijn gemoeid. De tweede is dat de verhouding tussen hulpvrager en
hulpgever er mogelijk door verandert. Intrinsieke motieven als ruilevenwicht en
morele plicht vormen de basis van de informele hulp. De vergoeding van de hulp is
alleen bedoeld om belemmeringen bij mensen die overigens intrinsieke motieven
hebben om te helpen, weg te nemen. Maar een systeem van vergoedingen kan ertoe
leiden dat het verlenen van informele hulp een afdwingbare plicht wordt, omdat er
formeel recht ontstaat op vrijstelling van andere verplichtingen. In dat geval mogen
ook eisen worden gesteld aan de kwaliteit en de doelmatigheid van de informele
hulp. De informele helper wordt zo professional (Van der Lyke, 1999) en het helpen
verandert van karakter (Kunneman 1995). Volgens Kunneman draait de informele
zorg in de kern om persoonlijke betrokkenheid, om daadwerkelijke aandacht, om
emotionele banden en niet om het zo snel en efficiënt mogelijk leveren van een
zorgprestatie. Zodra de informele hulp professioneel wordt ingepland wordt deze
omgevormd van betekenistijd tot prestatietijd.
De gesignaleerde verschuiving vraagt om positiebepaling ten aanzien van een tweetal
dilemma’s. Hoewel strikt juridisch een individueel recht op zorg bestaat, strijden in
de dagelijkse praktijk het primaat van de informele hulp en het primaat van het individuele recht op awbz-verstrekkingen om voorrang. Betaalde informele hulp past
goed bij het primaat van de informele hulp. De vraag naar een awbz-verstrekking kan
dan echter niet langer gebaseerd zijn op de hulpvraag van een individu maar moet uitgaan van het tekort aan draagkracht van een sociaal netwerk (Timmermans 2000).
De keuze tussen rechten van individuen en die van sociale netwerken wordt mede
bepaald door het antwoord op het tweede dilemma: ligt het primaat van de verplichtingen van mensen bij de arbeidsdeelname of bij de verantwoordelijkheid voor de
naasten? Is de arbeidsplicht ondergeschikt aan de verantwoordelijkheid voor die naaste,
dan ligt een zorgplicht welhaast voor de hand, maar de individuele hulpbehoefte speelt
in de professionele zorgverlening dan geen rol meer. Moet de arbeidsplicht domineren
met als gevolg dat men daarvan alleen in bijzondere omstandigheden kan worden vrijgesteld om hulp te bieden, dan dient de werkende erop te kunnen rekenen dat zijn of
haar verwanten individueel recht kunnen doen gelden op voorzieningen voor hulpverlening. Kortom, het gaat bij substantiële vergoeding van de informele hulp om
veel meer dan de ondersteuning van die hulp.
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Summary

Aims of the report and conceptualisation
Chapter 1 provides a brief history and description of the most important concepts in
this report: social cohesion, quality of life, social infrastructure and safety. A number
of theoretical insights and conclusions from earlier research are also examined. In
respect of social cohesion it is emphasised that various levels of scale must be
distinguished and that the historical and cultural context within which the analysis
takes place is relevant. As far as safety is concerned a link is established between
safety and social organisation characteristics. The proposition is that a living
environment characterised by weak social cohesion or by social disorganisation
provides a favourable seedbed for criminality.
The main questions addressed in the report are formulated in section 1.5.1. The three
main objectives of the report were:
1 A classification of the developments that have taken place in recent decades in the
fields of social cohesion, safety and physical quality of the living environment and
the picture displayed by divergent population groups in this respect;
2 An analysis of factors that are determinant for the current situation in these three
respects;
3 An analysis of the relationships between the physical living environment,
cohesion and safety, whereby the effect of neighbourhood characteristics and of
individual characteristics are compared with one another (i.e. multilevel-analysis).
Divergent operationalisations of social cohesion are to be found in the literature.
In the descriptions the authors operate at various levels of analysis (society, the
neighbourhood and personal contact, etc.). In this report social cohesion has not
been analysed primarily at system level; the focus has instead been on the attitudes
and actions of individuals within a given social structure. The question then becomes:
what induces people to participate in social networks and society and what holds
such participation back? The second important question is whether social cohesion
differs according to social context: neighbourhood, social sector or population
group. A third aspect that has been examined concerns the role that facilities, aspects
of the living situation and physical elements of the living environment – in brief, the
social and physical infrastructure – play in the building up and preservation of social
cohesion.
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With respect to the level of analysis employed in the report social cohesion may in
the first place be said to have been operationalised at individual level. In addition
detailed attention has been paid in the report to the district or neighbourhood as the
social context of action in relation to both social cohesion and safety. Among other
things this has been done on account of the prominent place occupied by the
neighbourhood within existing policy.
What does social cohesion involve as interpreted in this report? At individual level it
primarily concerns three aspects. In the first place it concerns the general involvement
of citizens with their fellow human beings, their identification with other people and
their endorsement of solidarity values. In the second place it concerns the contacts that
people enter into and maintain with one another and their integration in the social
environment. This includes for example contacts with others in the neighbourhood,
inclusion in social networks and the provision of informal help. In the third place the
affinity with central social institutions forms part of the operationalisation, as does
the level at and way in which people organise themselves socially and participate
politically. In addition the report provides data on social cohesion at neighbourhood
level. This concerns the social quality of relations between local residents, the extent
to which people feel at home in and identify with their neighbourhood and how far
they feel responsible for the quality of life there. In addition – at an aggregate level –
it concerns the diversity of the neighbourhood (as regards ethnic background, age,
income and family structure) as well as the residential stability and location of a
neighbourhood.
Apart from social cohesion the second key subject of this report is safety. Safety has
also been approached at the level of both the individual and the neighbourhood. In
this report safety relates primarily to two aspects. In the first place (and as an objective
fact) it relates to the risk of falling victim to various kinds of offences, or to the
criminality directly affecting members of the public. In the second place the extent to
which there are feelings of unsafety – in brief, perceptions of unsafety – has been
identified as a subjective fact.

Most important results
What has all this produced? The most important conclusions of the individual
chapters are outlined briefly below. In all cases the most important general finding
has been provided first, followed by a number of more specific conclusions.
Chapter 2 provides a broad outline of changes in social cohesion. It is concluded that
there has been no erosion of social cohesion across the board, although there does
appear to have been a changing of the guard under which old forms of cohesion are
increasingly being replaced by new ones. This development is discernible at a number
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of levels. In the sphere of primary social networks there are signs that marriage and
the family have been under pressure since the 1970s. The divorce rate is rising, as is
the percentage of one-person households. There has been a decline in the contacts
between members of the household, but there appears to have been a sharp increase
in the subjective importance of networks of friends. Generally speaking the willingness
of members of the local community to help is rated as high. Among the middle classes
and in the sphere of civic participation there has been no overall decline in the
willingness to join voluntary associations. This does however appear to be taking
place on different grounds and on a different basis. Organisations that have
traditionally relied on face- to-face contacts among their members (e.g. women’s
associations, churches and political parties) appear to be facing a headwind. Those
with the wind in their back are, in particular, ‘tertiary’ organisations, i.e. organisations
with few if any contacts among their members and a wide range of donors who have
‘contracted out’ their commitment to a professional corps d’Èlite that is deemed to
pursue the objectives for which the organisation stands. Particularly in the fields of
nature and environment, international solidarity and moral issues such as abortion
and euthanasia there are a number of organisations that have recorded spectacular
growth figures, nearly all of which match the above profile.
At political level the decline in electoral turnout or membership of a political party
is coupled with a broadening of the participation repertoire. There has been a
substantial increase in the support for and actual experience of forms of political
participation outside the official channels of institutionalised politics, while
increasingly activist attitudes towards democracy have gradually been emerging in
the Netherlands. Where finally social cohesion and solidarity are at issue as general
values it may be noted that there are no signs of any general decline in the willingness
to help, in the endorsement of solidarity values or in the trust people place in others.
In people’s identification with others, geographical proximity, shared ideological and
philosophical convictions or shared political views appear less important than a
comparable level of education or working environment and shared leisure interests.
Chapter 3 describes the functioning of the social infrastructure in a number of sectors
and also examines the position of some vulnerable groups. An initial conclusion is
that childcare, education, informal care and leisure activities fulfil important functions
within the social infrastructure that enable people to participate fully in society.
It has been shown in detail that the aforementioned social sectors and activities
are primarily important as environments in which citizens are active and learn
participation skills (i.e. the participation function). In the second place there are
social network concentration points and meeting places of people from divergent
social environments (the cohesion function). At the same time the sectors perform
an important function in combating deprivation and promoting full-scale functioning
by individuals and groups who are in a precarious position in that respect (the
compensation function).
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A second conclusion from chapter 3 is that in the case of the integration of ethnic
minorities, the long-term unemployed and (former) psychiatric patients, the social
dimension plays an important role in addition to structural aspects of integration
(such as education and employment). The figures presented confirm that it is not in
fact possible to speak in general terms about ‘the’ integration of ethnic minorities:
there are clear differences in terms of cultural background, position in the labour
market, social distance from the indigenous society, method of organisation and
participation in social networks between the ethnic groups in the Netherlands.
Various factors play a role in this regard, including the generation of immigrants in
question, the level of education achieved and labour force participation, fluency in
Dutch and the proportion of immigrants in the neighbourhood in question.
Favourable social and psychological effects were determined in relation to the social
activation projects that have been set up on behalf of long-term unemployed.
Chapter 4 was devoted to aspects of social cohesion in five specific neighbourhoods.
In terms of its form and effects, social cohesion turned out to vary according to the
local context.
The neighbourhoods turned out to differ as regards residential stability, the
identification with the neighbourhood, the contacts between local residents and the
quality of social relations, the willingness of local residents to help one another, the
social participation of the residents and their political self-confidence. In all these
respects the two neighbourhoods selected in Dordrecht compared unfavourably from
the viewpoint of social cohesion. Characteristics of social cohesion proved to be
directly related to (amongst others) confidence in other people, the degree of
political cynicism and confidence in the government.
In addition the results were discussed in this chapter of a pilot study conducted in a
Rijswijk ‘Vinex’ location designated by the government for future urban development
into the significance of Internet use for people’s relationship with the local
neighbourhood and other residents. That significance appears (at present) to be
limited. The reality-content of two hypotheses has been examined. In the first place
the time displacement hypothesis states that intensive users of the Internet are
inclined to invest less in direct social contacts with others. This proved not to be the
case. Intensive surfers in fact have relatively extensive social networks. The second
hypothesis, known as the ‘mean world syndrome’, assumes that the Internet is not
conducive to confidence in one’s fellow human beings since surfers come into
contact with dubious websites and are confronted by computer abuses (such as
viruses). Once again no evidence was found in support. Intensive Internet users
did not prove to be more suspicious towards others (strangers) than people who
had seldom if ever made use of the Net.
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Chapter 5 concerns changes in the physical living environment. One important
conclusion is evidence of a concentration in certain neighbourhoods of both physical
decay and negative factors in relation to social cohesion and safety.
Apart from social characteristics the environment in which people live also always
displays physical characteristics. The physical residential environment is shaped by
the activities of professional designers and managers of public areas as well as by
ordinary citizens and managers of the private areas. Three aspects of the physical
residential environment were focused on in chapter 2: the building density and nature
of the housing stock (1), the availability of facilities (2) and the extent of physical
decay (3). The availability of facilities has clearly been subject to increases in scale:
from the neighbourhood shop in 1930s planning to the neighbourhood shopping
centre in the 1950s, to the central shopping centre in many present new housing
estates or the main shopping centre in the bigger villages.
Physical decay is especially evident in compact urban neighbourhoods and, to a lesser
extent, in the prewar neighbourhoods and high-rise/terrace-house neighbourhoods
of the 1970s. Negative factors in relation to social cohesion and safety are also
concentrated in the compact urban and prewar neighbourhoods, particular factors
being the high proportion of single householders, the high level of mobility and the
high proportion of non- indigenous persons. In outer suburbs and the monofunctional
(new) estates we find a combination of on the one hand high social status and, on
the other, a low level of amenities.
Another central subject of this study, namely safety, was examined in chapter 6. Safety
and the perception of safety also turn out to vary according to local context.
A clear majority (70%) of the Dutch population feel safe, a percentage that has
remained stable in recent years. A notable development in the victimisation risk is
the steady decline in the percentage of victims of burglary and attempted burglary
since 1995. Car-related forms of crime (vandalism and theft) have also been on a
downward trend since 1995. This does not apply to the risk of falling victim to
violence (either threats or physical abuse): this risk rose between 1995 and 1999, after
which it stabilised. Although people generally feel safer in their own neighbourhood
than in a different environment, a large proportion of the offences concerned people
in their own neighbourhood. This applied to nearly 70% of car-related crime, over
80% of vandalism and over 40% of crimes of violence. The neighbourhood problems
identified by local residents from the viewpoint of crime are closely interrelated:
where reference is made to numerous property offences people are also more likely
to cite traffic problems, decay and threats.
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Major differences in both victimisation risk and perceptions of unsafety emerge
between neighbourhoods. The level of crime is related to situational factors (such as
poor maintenance or location in nightlife centres), but also to social characteristics.
The latter include the socio-economic status of the residents, the proportion of
immigrants in the neighbourhood, the family structure (percentage of single
householders or one-parent families), the share of young people and residential
stability. The various factors are closely interrelated. There may be said to be safe and
unsafe clusters of characteristics and the combination of characteristics is related to
marked differences in safety and perceptions of safety. An important observation is
that characteristics related to unfavourable conditions for social cohesion also provide
an unfavourable environment from the perspective of safety. All this provides reason
to analyse elements of social cohesion and safety in combination.
The relationship between social cohesion and safety has been analysed in chapter 7.
Safety and perceptions of safety turned out to be related to the interaction between
the physical and social quality of the living environment and the available level of
facilities.
Databases used apart from those mentioned in the previous chapter also point to
marked differences between neighbourhoods as regards physical and social
characteristics and the victimisation risk. The risk of falling victim to varying
offences is closely related to the physical quality of the environment (i.e. the degree
of decay) and its social quality. The latter concerns the extent to which local residents
maintain social contacts with one another, how they rate those contacts, their feeling
of shared responsibility for the quality of life in the neighbourhood, the extent to which
they feel at home there and their ties to the neighbourhood. Social characteristics
generate the most marked differences in relation to crimes of violence and burglary.
Apart from social characteristics of the neighbourhood, the situational structure also
appears important. The victimisation risk is higher if there is a lack of satisfaction
with the supply of facilities for young people and the quality of roads and lighting but
where the availability of shopping facilities and the accessibility of public transport
are regarded as good.
The effect of neighbourhood characteristics as compared with individual characteristics
has been estimated by means of multilevel-analysis. The quality assigned by local
residents to the relationships between them was taken as the indicator for social
cohesion. It turns out that strong social cohesion between local residents significantly
reduces the risk of falling victim to varying forms of crime, irrespective of the
individual characteristics of persons and the socio-structural characteristics of a
particular neighbourhood (such as the percentage of those out of work, the
percentage of immigrants and the percentage of moves). Strong social cohesion in
the neighbourhood is also directly related to less pronounced feelings of unsafety
among the residents and once again this holds true if individual and socio-structural
neighbourhood characteristics are controlled for.
342 Summary
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