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Voorwoord 
In 2010 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht met het uitvoeren van een onderzoek naar vormen 
van woningbouwontwikkeling waarin eindgebruikers centraal staan. Met het rapport getiteld ‘Ik betaal, dus ik 
bepaal’ ronde ik de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde succesvol af. Tijdens dit onderzoek sprak ik veel 
verschillende mensen die allemaal erg enthousiast waren over het ontwikkelen van woningen met de eindge-
bruiker. Men zag betrokken bewoners, hechte nieuwe buurten ontwikkelen en verwachtte veel positiefs van 
deze alternatieve vorm van woningbouwontwikkeling. 
Toen ik in 2012 mijn afstudeeronderwerp moest bepalen, ter afronding van mijn (vervolg)studie Architecture, 
Building and Planning aan de TU/e, leek het mij dan ook interessant deze verwachtte effecten te onderzoe-
ken. Ik was benieuwd of het zelf ontwikkelen van woningen inderdaad dergelijke positieve effecten had en 
wilde dat graag op een ‘wetenschappelijke’ manier bevestigen of ontkrachten. 
Inmiddels is het oktober 2013 en is het onderzoek afgerond. Ik heb onderzocht wat het verschil is in de mate 
van actief burgerschap tussen mensen die zelf hun woning ontwikkelen en mensen die een regulier ontwikkel-
de woning kopen. Door middel van literatuuronderzoek heb ik afgebakend wat zelf ontwikkelen is en wat actief 
burgerschap is. Met behulp van enquêtes heb ik gemeten hoe actief zelfontwikkelaars zijn en hoe actief regu-
liere kopers zijn. Met data-analyses heb ik uiteindelijk mijn conclusies onderbouwd. Daarmee is de empirische 
cyclus voor wetenschappelijk onderzoek volledig doorlopen. 
Ik heb dat niet alleen gedaan en hierbij wil ik graag iedereen bedanken die zich, al dan niet vrijwillig, heeft 
ingezet ten behoeve van mijn onderzoek. In het bijzonder wil ik Jody en Amy bedanken, mijn helpers bij het 
afnemen van de enquêtes, zonder wie ik nooit in zo’n korte tijd, zoveel adressen (477!) had kunnen bezoe-
ken. 
Ik denk dat het onderzoek verassende en interessante resultaten heeft opgeleverd. Voor mij was het in elk 
geval erg leerzaam om literatuuronderzoek te doen, enquêtes te maken en af te nemen en data-analyses uit te 
voeren met SPSS. Hopelijk is het voor u als lezer ook een interessante en leerzame scriptie.  
 
Veel leesplezier gewenst, 
 
Joey van Lavieren  
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English summary 
In various sources, the effects of developing dwellings in a collective of end-users, are expected to be mainly 
positive. Especially in the social sphere, the expectations are high, as a result of the close cooperation of the 
future residents, during the phase of development. One of these supposed effects is a greater level of active 
citizenship among these collective self developers. Because of actuality of this topic, this active citizenship is 
the effect which is to be explored in this research on collective self development of dwellings. 
The main question that will be answered as a result of this study is: ‘what is the difference in the degree of 
active citizenship in the neighbourhood, between residents of collective self-developed dwellings and residents 
of regular developed dwellings?’ Answering this question leads to the achievement of the main objective of this 
study (examine whether there are differences to be found in the degree of active citizenship in the neighbour-
hood, between residents of self-developed dwellings and residents of regular developed dwellings, in order to 
review this supposed effect). 
To do so, first of all a literature study is conducted. Both concepts, collective self-development and active 
citizenship, are theoretically investigated. Studying collective self-development shows that there are two forms 
to develop dwellings this way: private commissioning and co commissioning. In both forms, future residents 
work together on the same project during a long period. 
Studying active citizenship shows that this concepts is to define as: participate in and take responsibility for 
public good. This public good is in this research defined as the neighbourhood. Using this, active citizenship 
may also be defined as opening your mouth, or making your hands dirty for the neighbourhood. Based on this 
definition and the social and physical dimensions of a neighbourhood, a questionnaire is conducted to measure 
the level of active citizenship in several neighbourhoods. 
By conducting this questionnaire among both residents of collectively self-developed dwellings and residents of 
regular developed dwellings, living in owner-occupied houses which were completed between two and five 
years ago, in the provinces of Gelderland and Noord-Brabant, the actual level of active citizenship is deter-
mined. By using the data among this level of active citizenship, data-analyses are carried out by which an 
answer to the main question of this research can be given. 
The results are surprising. Contrary to the expectations, there is no significant difference in the degree of ac-
tive citizenship between collective self-developers and regular buyers. Both collective self-developers and 
regular buyers are ‘active’ in their neighbourhoods in different ways, but neither of them is significant more 
active than the other. 
This can be declared by the project based of the collective self-development. During the project almost every-
body participates, but as soon as the project is finished, this sense of commitment does not result in a higher 
level of active citizenship. The conclusion of this research should therefore be that both the collective self-
developer and the regular buyer, feel themselves committed to their homes and the neighbourhood were the 
dwelling is situated, without significant disparities.   
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Samenvatting 
In verschillende bronnen wordt veelal positief geschreven over de effecten van het collectief zelf ontwikkelen 
van woningen. Met name op sociaal gebied verwacht men, als gevolg van de intensieve samenwerking tussen 
de toekomstige bewoners tijdens de ontwikkelfase, veel positieve effecten. Eén van deze veronderstelde effec-
ten is een grotere mate van actief burgerschap bij collectieve zelfontwikkelaars. O.a. vanwege de actualiteit 
van het actief burgerschap, staat dit effect centraal in dit onderzoek naar collectief zelf ontwikkelen. 
De vraag die met behulp van dit onderzoek wordt beantwoord luidt: ‘Wat is het verschil in de mate van actief 
burgerschap in de buurt, tussen bewoners van collectief zelf ontwikkelde woningen en bewoners van regulier 
ontwikkelde woningen?’. Het beantwoorden van deze vraag leidt ertoe dat het onderzoeksdoel (onderzoeken 
of er verschillen zijn te constateren tussen de mate van actief burgerschap in de buurt, van bewoners van zelf 
ontwikkelde woningen en bewoners van regulier ontwikkelde woningen, teneinde dit veronderstelde effect van 
het zelf ontwikkelen van woningen te kunnen beoordelen), wordt behaald. 
Daartoe is allereerst een literatuuronderzoek uitgevoerd naar zowel collectief zelf ontwikkelen als actief burger-
schap. Bestudering van het begrip collectief zelf ontwikkelen wijst uit dat dit op twee manieren kan: door mid-
del van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) of door middel van mede-opdrachtgeverschap. Bij 
deze vormen van het zelf ontwikkelen van woningen, werken toekomstige buren en buurtgenoten gedurende 
een langere periode met elkaar samen. 
Actief burgerschap is te definiëren als: het deelnemen aan en verantwoordelijkheid nemen voor de publieke 
zaak. Deze publieke zaak is in dit onderzoek gedefinieerd als de buurt. Daarmee is actief burgerschap ook te 
vertalen als: je mond opendoen, of je handen uit de mouwen steken voor de buurt. Op basis van deze definitie 
van actief burgerschap en de sociale en fysieke dimensies van een buurt, is een enquête opgesteld waarmee 
de mate van actief burgerschap in de buurt kan worden gemeten. 
Met het uitzetten van deze enquête in een tiental projecten in Gelderland en Noord-Brabant, waarin in zowel 
collectief zelfontwikkelde (koop)woningen als regulier ontwikkelde (koop)woningen, van twee tot vijf jaar oud 
staan, is van de verschillende type bewoners de mate van actief burgerschap vastgesteld. Aan de hand van 
deze vastgestelde mate van actief burgerschap zijn data-analyses uitgevoerd, waarmee antwoord kan worden 
gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek. 
De resultaten zijn verassend te noemen. Tegen de verwachting in, is er geen significant verschil gevonden in 
de mate van actief burgerschap van collectieve zelfontwikkelaars en reguliere kopers. Zelfontwikkelaars zijn 
niet, zoals verwacht, actiever dan reguliere kopers. Zowel de zelfontwikkelaars als de regulier kopers zijn tij-
dens de daadwerkelijke bewoning van hun (koop)woning op verschillende manieren actief in de buurt, maar 
de ene groep niet significant meer dan de andere. 
Dit kan o.a. worden verklaard door het projectmatige karakter van het collectief zelf ontwikkelen. Tijdens het 
project zet een ieder zich sterk in, maar zodra het project af is, zorgt dit gevoel van betrokkenheid er niet voor 
dat de zelfontwikkelaars nog actiever zijn. De zelfontwikkelaars en de reguliere kopers voelen zich dus beiden 
betrokken bij de woning die zij bezitten en de buurt waar de woning staat, zonder daarin significant te verschil-
len.  
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1 Inleiding 
In dit eerste hoofdstuk wordt deze scriptie ingeleid door een beschrijving van het te onderzoeken probleem te 
geven. Allereerst wordt ingegaan op de aanleiding van dit onderzoek door onder andere in te gaan op de 
theoretische en praktische relevantie van dit onderzoek. Vervolgens wordt het probleem verder uitgewerkt in de 
vorm van een doelstelling en probleemstelling. De doelstelling gaat in op het doel wat met dit onderzoek be-
haald dient te worden. De probleemstelling wordt uitgewerkt met het beschrijven van de hoofd- en deelvragen 
en de manier waarop deze vragen worden beantwoord in de vorm van een onderzoeksopzet. Daarmee wordt 
antwoord gegeven op de vraag wat de aanleiding is van dit onderzoek, wat het doel is van dit onderzoek en 
hoe dit doel behaald gaat worden. 

1.1 Aanleiding 
Dit onderzoek richt zich op de effecten van het zelf ontwikkelen van woningen. Met betrekking tot deze vorm 
van woningbouwontwikkeling worden reeds verschillende effecten verondersteld. Zelf ontwikkelen biedt bewo-
ners meer keuzevrijheid en zeggenschap en leidt tot verbetering van de leefomgeving. In wijken waar dit is 
toegepast ontstaan buurten met meer leefbaarheid in een meer gedifferentieerde en gemengde samenstelling. 
Daarbij leidt het zelf ontwikkelen van woningen tot meer betrokkenheid, meer binding en meer verantwoorde-
lijkheid, zo wordt gesteld (Kastein & Maussen, 2003; Hogenes, Noorman, Keers, & Oosterbaan, 2003; 
Noorman, 2006). De sociale structuur en de kwaliteit van wijken worden duurzaam versterkt. Daarnaast ne-
men sociale cohesie en samenhang toe. Dit leidt uiteindelijk tot meer tevredenheid met betrekking tot de 
woonomgeving (Maussen, 2008). Tot slot worden ook een toename van klanttevredenheid en woonkwaliteit 
genoemd als effecten, evenals beter ontwikkelde bewoners op een langere termijn (Vos H. , 2009; ECORYS 
Nederland BV, 2008). 
Wie bovenstaande rapporten leest raakt in de veronderstelling dat zelf ontwikkelen een panacee is voor alle 
kwalen op het gebied van wonen en woonomgeving. Op zoek naar een ingrediënt voor een betere buurt? 
Voeg eens een snufje zelf ontwikkelen toe, zo lijkt het credo. Dat het zelf ontwikkelen van woningen positieve 
effecten heeft, wordt door velen verwacht. Maar of het effect zodanig groot is, dat het zelfs het gedrag van 
mensen beïnvloedt, is nog maar de vraag. 

1.1.1 Actief burgerschap 

Veel van de bovenstaande veronderstelde effecten berusten op verwachtingen van experts op het gebied van 
zelfstandige woningbouwontwikkeling en de meeste van deze veronderstelde effecten worden (nog) niet on-
derbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Daarmee is een onderzoek naar de meeste van deze effecten de 
moeite waard. Eén effect springt er echter uit door de actualiteitswaarde van het begrip: meer verantwoorde-
lijkheid.  
De burger die zelf verantwoordelijkheid dient te nemen, staat in veel recente publicaties centraal. Zo wijdt het 
Sociaal en Cultureel Planbureau haar jaarlijkse rapportage in 2012 aan de verantwoordelijke burger onder de 
titel ‘Een beroep op de burger, minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid’ (Sociaal Cultureel 
Planbureau, 2012). Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stelt, in het rapport ‘Vertrou-
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wen in burgers’, mensen centraal die verantwoordelijkheid nemen voor maatschappelijke belangen 
(Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, 2012).  
In 2013 blijkt de interesse in de verantwoordelijke burger nog steeds actueel. ‘Overheid droomt van burger 
met discipline’, ‘Dan doet de burger het zelf wel’ en ‘Zwemmen zonder gemeentegeld’, zijn zomaar drie kran-
tenkoppen van artikelen met als onderwerp een terugtrekkende overheid en een meer verantwoordelijke burger 
(Giesen, 2012; Vos C. , 2013; Van Es, 2013). Het thema staat in datzelfde jaar ook centraal in de jaarlijkse 
H.J. Schoo-lezing, waarin premier Rutte pleit voor een terugtredende overheid en een burger die zelf meer 
initiatief neemt (Korteweg, 2013). 
In al deze recente verslagen en rapporten wordt het nemen van verantwoordelijkheid door de burger en alles 
wat daar mee te maken heeft, steevast vertaald met de term ‘actief burgerschap’. Dit begrip komt zelfs zo 
vaak voor, dat in verschillende publicaties wordt gesproken over een nieuw zogenaamd ‘hoera-begrip’: wie wil 
er nu geen actieve burger zijn, vragen verschillende auteurs zich af (Hurenkamp & Tonkens, 2011; Steyaert, 
Bodd, & Linders, 2005; Tonkens & Kroese, 2009).  

1.1.2 Relevantie actief burgerschap en zelf ontwikkelen 

In 2011 wordt het hoera-begrip ‘actief burgerschap’ direct gekoppeld aan het zelf ontwikkelen van woningen. 
Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Donner, vraagt zich in een kamerstuk over 
de voortgang van het expertteam Eigenbouw af, of het zelf ontwikkelen van woningen, het actief burgerschap 
in buurten kan versterken (Donner, 2011). Daarmee wordt voor het eerst een directe link gelegd tussen een 
bepaalde vorm van woningbouwontwikkeling en de mate van actief burgerschap in de buurt.  
Hoewel minister Donner voor het eerst een directe link legt tussen een ontwikkelvorm en actief burgerschap, is 
in een eerder stadium door verschillende mensen onderzoek gaan naar indirecte verbanden tussen deze be-
grippen. Bijvoorbeeld door Frieling (2008) in haar proefschrift ‘Een goede buur’, waarin zij veronderstelt dat 
een zogenaamde ‘joint production’ kan dienen als een motor voor actief burgerschap. Een joint production is 
een samenwerking tussen individuen omwille van een bepaald doel (Frieling, 2008). Deze samenwerking kan 
een motor zijn voor het actief burgerschap in de buurt, zo stelt zij. Er is niet veel fantasie voor nodig om in een 
collectieve vorm van woningbouwontwikkeling, het zogenaamde collectief particulier opdrachtgeverschap 
(CPO, meer hierover in hoofdstuk 2) een dergelijke ‘joint production’ te zien. Daarmee ontstaat de vraag of 
het collectief zelf ontwikkelen van woningen ook als motor kan dienen van actief burgerschap.  
In zijn afstudeerscriptie ‘Collectief particulier opdrachtgeverschap, een instrument om de sociale cohesie in de 
buurt te versterken?’ stelt Bosman, student Vastgoedkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, dat collectief 
zelf ontwikkelen zorgt voor meer binding met de buurt (Bosman, 2008). In dit onderzoek wordt de directe 
relatie tussen een collectieve vorm van zelf ontwikkelen in en het sociale effect binding bestudeerd. Of deze 
binding leidt tot het nemen van meer verantwoordelijkheid is hierbij niet onderzocht, maar dat is wel een inte-
ressante vervolgvraag. 
Waar een toename in binding in het algemeen toe kan leiden is onderzocht door Bolt & Ter Maat (2005). In 
hun artikel ‘Participatie in de buurt’ stellen zij dat het nemen van verantwoordelijkheid voor de buurt onder 
andere voorspeld wordt door de mate van onderlinge verbondenheid, waarbij meer binding leidt tot meer ver-
antwoordelijkheid voor de buurt en participatie in de buurt (Bolt & Ter Maat, 2005). Het roept de vraag op of 
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de toename van binding als gevolg van collectief zelf ontwikkelen, kan leiden tot een toename van het nemen 
van verantwoordelijkheid in de buurt. 
Bovenstaande onderzoeken lichten een tipje van de sluier op, als het gaat om effecten die verwacht kunnen 
worden met betrekking tot het zelf ontwikkelen van woningen. De verbanden tussen het zelf ontwikkelen van 
woningen en actief burgerschap zijn tot dusver alleen indirect vast te stellen. Dat maakt het wetenschappelijk 
relevant om de directe relatie tussen het zelf ontwikkelen van woningen en actief burgerschap te onderzoeken. 
De focus ligt daarbij in dit onderzoek op collectieve vormen van het zelf ontwikkelen van woningen en actief 
burgerschap in buurten. Het zijn immers deze vormen en die plaatsen, waarvoor een mogelijke relatie wordt 
verondersteld door de eerder aangehaalde onderzoekers. 

1.2 Doelstelling 
Door de actualiteit van het begrip actief burgerschap en de conclusies uit onderzoeken die reeds naar het 
indirecte verband tussen het collectief zelf ontwikkelen van woningen en actief burgerschap zijn gedaan, is er 
voor gekozen het directe verband, tussen het collectief zelf ontwikkelen van woningen en actief burgerschap, 
te onderzoeken. Het doel wat daarmee wordt beoogd, wordt in deze paragraaf beschreven.  

1.2.1 Een direct verband 

Door eerdere onderzoekers zijn verschillende afzonderlijke onderzoeken gedaan in de richting van zelfbouw en 
actief burgerschap. In een collectief, zelf woningen ontwikkelen leidt tot meer binding en meer binding kan 
leiden tot meer actief burgerschap, zo stellen Bosman (2008) en Bolt & Ter Maat (2005). Daarbij, zo stelt 
Frieling (2008) kan een samenwerking omwille van een gemeenschappelijk doel, dienen als motor voor actief 
burgerschap in de buurt. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat het collectief zelf ontwikkelen van wo-
ningen leidt tot meer actief burgerschap in de buurt.  
Het is het doel van dit onderzoek om deze verwachting te rechtvaardigen of te verwerpen en daarmee een 
onderzoek te doen naar het directe verband tussen deze twee begrippen. Dit onderzoek dient daarmee een 
antwoord te geven op de vraag, of er een direct verband bestaat tussen het collectief zelf ontwikkelen van 
woningen en (de toename van) de mate van actief burgerschap van bewoners in de buurt.  

1.2.2 Het constateren van verschillen 

Om die vraag te kunnen beantwoorden, ligt in dit onderzoek de focus op het vinden van verschillen. Zijn men-
sen die met een groep zelf hun woningen hebben ontwikkeld nu actievere burgers dan mensen die een regu-
lier ontwikkelde woning hebben gekocht1? Wanneer er verschillen zijn te constateren tussen de mate van actief 
burgerschap in de buurt, van collectieve zelfontwikkelaars en reguliere kopers van dezelfde buurten, is de 
conclusie te rechtvaardigen dat het collectief zelf ontwikkelen van woningen verband houdt met meer actief 

                                                
1 Mensen die hun woning ‘gewoon’ hebben gekocht, worden in dit onderzoek ‘regulieren’ genoemd. De wo-
ningen worden regulier ontwikkeld genoemd. Dit om een duidelijk onderscheidt te maken met de zelfontwikke-
laars: bewoners van zelfontwikkelde woningen. 
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burgerschap. Daarmee draagt dit onderzoek eraan bij, dat de effecten van het zelf ontwikkelen van woningen 
beter kunnen worden beoordeeld.  
Het is belangrijk hierbij te vermelden dat dit onderzoek als doel heeft het verkennen van de verschillen en niet 
het aantonen van een causaal verband tussen de ontwikkelvorm van woningen en de mate van actief burger-
schap in de buurt. Het aantonen van een causaal verband tussen de ontwikkelvorm en de mate van actief 
burgerschap behoeft enkele voorwaarden waaraan, in de tijdsperiode van een afstudeeronderzoek, niet kan 
worden voldaan. Dit onderzoek beoogt dan ook niet te stellen dat een mogelijk verschil in de mate van actief 
burgerschap wordt veroorzaakt door de ontwikkelvorm van de woningen. 
De doelstelling van dit onderzoek wordt dan ook als volgt geformuleerd: 
 
‘Met dit onderzoek wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de verschillen tussen de mate van actief burgerschap 
in de buurt, van bewoners van zelf ontwikkelde woningen en bewoners van regulier ontwikkelde woningen, 
teneinde dit veronderstelde effect van het zelf ontwikkelen van woningen te kunnen beoordelen.’ 

1.3 Probleemstelling 
Met behulp van dit onderzoek moet duidelijk worden of er verschil is in de mate van actief burgerschap in de 
buurt, tussen mensen die hun woning collectief zelf ontwikkelen en mensen die hun woning regulier kochten. 
Om dit doel te bereiken moet een antwoord worden gevonden op verschillende vragen. Hierbij wordt onder-
scheid gemaakt tussen hoofd- en deelvragen.  

1.3.1 Hoofdvraag 

De hoofdvraag van dit onderzoek komt direct voort uit het onderzoeksdoel van dit onderzoek en luidt als volgt: 
 
‘Wat is het verschil in de mate van actief burgerschap in de buurt, tussen bewoners van collectief zelf ontwik-
kelde woningen en bewoners van regulier ontwikkelde woningen?’ 
 
Met het beantwoorden van deze hoofdvraag wordt het onderzoeksdoel behaald en is het mogelijk om dit ver-
onderstelde effecten van het collectief zelf ontwikkelen van woningen te beoordelen. De beperking tot collectie-
ve vormen van zelf ontwikkelen en de beperking tot het meten van actief burgerschap in de buurt komt voort 
uit de eerder genoemde onderzoeken van Frieling (2008), Bosman (2008) en Bolt & Ter Maat (2005) en 
zal verder worden onderbouwd in de afzonderlijke paragrafen over collectief zelf ontwikkelen en actief burger-
schap. Dat het meten van verschillen tussen het gedrag van zelfontwikkelaars enerzijds en reguliere bewoners 
anderzijds de beste manier is om dit onderzoeksdoel te behalen zal verder worden bepleit in de hoofdstukken 
over de opzet van het empirisch deel van dit onderzoek. 

1.3.2 Deelvragen 

De geformuleerde hoofdvraag is niet in één keer te beantwoorden. Daartoe dienen eerst een aantal deelvragen 
te worden beantwoord. Het is bijvoorbeeld belangrijk een eenduidige definitie van zowel actief burgerschap als 
collectief zelf ontwikkelen te hebben. Daarom zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 
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 Wat is collectief zelf ontwikkelen? 
 Wat is actief burgerschap? 
 Wat is actief burgerschap in de buurt? 
 Hoe kan actief burgerschap in de buurt worden gemeten? 
 In welke buurten kan de mate van actief burgerschap worden vergeleken? 
 Wat is de mate van actief burgerschap in deze buurten? 

De eerste drie vragen maken duidelijk wat de begrippen uit het onderzoeksdoel en de probleemstelling inhou-
den. Het combineren van deze kennis kan leiden tot het antwoord op de vraag hoe de mate van actief burger-
schap in een buurt kan worden gemeten. Wanneer dat bekend is kan via de vraag, in welke buurten de mate 
van actief burgerschap kan worden vergeleken, een selectie worden gemaakt van te onderzoeken buurten. 
Door de mate van actief burgerschap in deze buurten te meten kan, na een analyse van deze data, uiteindelijk 
antwoord worden gegeven op de eerder geformuleerde hoofdvraag. De antwoorden op de afzonderlijke deel-
vragen tellen zodoende logisch op tot een antwoord op de hoofdvraag. 

1.3.3 Onderzoeksopzet 

De antwoorden op de verschillende deelvragen kunnen op verschillende manieren worden gevonden. Voor de 
eerste drie vragen geldt duidelijk dat de antwoorden kunnen worden gevonden in de literatuur. Bij de laatste 
vragen ligt dat anders. Deze vragen, naast theoretische input, ook om empirische gegevens. Deze gegevens 
worden verzameld door metingen te verrichten ‘in het veld’. Tot slot worden deze gegevens verwerkt en ge-
analyseerd om uiteindelijk de conclusies te kunnen trekken, die een antwoord geven op de hoofdvraag, zie 
Figuur 1 voor een overzicht van dit proces. 
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Figuur 1 Onderzoeksopzet 
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2 Theoretische inkadering 
Om de verschillen in de mate van actief burgerschap in de buurt tussen collectieve zelfontwikkelaars en regu-
liere kopers te onderzoeken, dient eerst te worden onderzocht wat de te onderzoeken begrippen eigenlijk in-
houden. Daartoe is een literatuurstudie verricht, waarvan de resultaten in de volgende paragrafen worden be-
schreven. Allereerst wordt uiteengezet wat collectief zelf ontwikkelen inhoudt. Vervolgens wordt het begrip 
actief burgerschap onder de loep genomen. In de laatste paragraaf van dit theoretisch kader wordt nader inge-
gaan op de plaats waar actief burgerschap zich uit en welke factoren die uiting beïnvloeden. Daarmee biedt dit 
theoretisch kader hulp bij het bepalen van de manier waarop de mate van actief burgerschap van de verschil-
lende bewoners kan worden gemeten en bij het bepalen van de plaats(en) waar dit kan worden gemeten. 

2.1 Wat is collectief zelf ontwikkelen? 
Ondanks dat het zelf ontwikkelen van woningen helemaal niet zo nieuw is, bestaan er toch aardig wat verschil-
lende namen voor dit fenomeen. Termen als zelfbouw, eigenbouw, particulier opdrachtgeverschap en mede-
opdrachtgeverschap worden nogal eens door elkaar gebruikt. In deze paragraaf wordt daartoe eerst een over-
zicht gegeven van de meest gangbare termen en de bijbehorende definities. Ook wordt ingegaan op de rol van 
de eindgebruiker bij de verschillende vormen. Zodoende wordt het duidelijker wat met de termen ‘regulier 
ontwikkelen’ en ‘collectief zelf ontwikkelen’ wordt bedoeld. Vervolgens wordt ook ingegaan op de zelfontwikke-
laar. Is deze sociaal-demografisch te typeren en in hoeverre is een zelfontwikkelaar altijd actief tijdens de 
ontwikkeling van de woningen? 

2.1.1 Verschillende vormen 

In onderzoeken naar de verschillende vormen van woningbouwontwikkeling, wordt vaak de mate van zeggen-
schap voor de eindgebruiker als meetlat gebruikt waarlangs de verschillende vormen kunnen worden gelegd, 
zie Figuur 2. Deze zeggenschap kan variëren van volledige zeggenschap tot helemaal geen zeggenschap, met 
daartussenin verschillende varianten. De minste zeggenschap hebben die eindgebruikers, die een seriematig 
geproduceerde woning afnemen. Bij deze vorm, ook wel serieproductie (SP) genoemd, wordt de woning volle-
dig ontwikkeld door een ontwikkelaar en komt de eindgebruiker louter als individuele afnemer van deze woning 
in beeld (Prins, 2008; Noorman, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
Bij consumentgerichte projectontwikkeling (CGO) ontwikkelt ook de ontwikkelaar, maar heeft de eindgebruiker 
meer zeggenschap in de vorm van enkele keuzemogelijkheden binnen het ontwerp. Bij deze ontwikkelvorm 
komt de eindgebruiker pas laat in beeld en de rol van deze eindgebruiker beperkt zich tot het maken van en-
kele keuzes binnen het al vastliggende ontwerp.  

CGO SP MO PO CPO 

Geen zeggenschap Volledige zeggenschap  

Figuur 2 Ontwikkelvormen en zeggenschap 
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Dat ligt anders bij collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Bij een CPO-project neemt een groep par-
ticulieren zelf het initiatief om woningen te ontwikkelen. Als groep hebben de eindgebruikers volledige zeggen-
schap over hun woning. Bewoners verenigen zich en kiezen gezamenlijk hun actoren zoals de architect en de 
aannemer. Daarbij maken ze gezamenlijk keuzes over de ontwerp- en uitvoeringsmogelijkheden die deze 
partijen voorleggen. De groep toekomstige eindgebruikers doorlopen zodoende gezamenlijk het gehele ontwik-
kelingsproces, al dan niet begeleid door een extern advies- of begeleidingsbureau.  
De enige vorm die nog meer zeggenschap biedt is particulier opdrachtgeverschap (PO). PO is een individuele 
aangelegenheid waardoor de eindgebruiker persoonlijk alle invloed uitoefent op de woning en ook individueel 
het hele ontwikkelingsproces doorloopt. Evenals bij CPO neemt ook bij deze variant de eindgebruiker zelf en 
niet de ontwikkelaar het initiatief (ECORYS Nederland BV, 2008; Beenders, 2011). 
De laatste vorm, mede-opdrachtgeverschap (MO), is een zogenaamde tussenvorm. Bij deze vorm is de ont-
wikkelaar nog steeds initiatiefnemer van de ontwikkeling, maar betrekt daarbij in een vroeg(er) stadium de 
eindgebruiker(s) dan bij bijvoorbeeld CGO. Als tussenvorm kent MO uitvoeringen die erg lijken op CGO (met 
beperkte keuze en individuele eindgebruiker) en uitvoeringen die doen denken aan CPO (met veel keuze en 
groepen eindgebruikers), maar uiteraard zijn ook allerlei andere combinaties mogelijk. Een overzicht van de 
verschillende ontwikkelvormen wordt weergegeven in Tabel 1.    
Tabel 1 Overzicht ontwikkelvormen 

 
In dit onderzoek staan die vormen van zelf ontwikkelen, waarbij in groepen wordt samenwerkt, centraal. De 
grote vraag in dit onderzoek is immers of het gezamenlijk deelnemen aan en verantwoordelijkheid dragen voor 
het ontwikkelen van een buurt leidt tot hogere mate van actief burgerschap in de beheerfase. Bij collectief 
particulier opdrachtgeverschap en mede-opdrachtgeverschap ontwikkelen de particulieren zelf en bovendien 
gezamenlijk. Met het regulier ontwikkelen wordt daarentegen gedoeld op de ontwikkelvormen, waarbij de ont-
wikkelaar het initiatief neemt. Bij deze vorm van ontwikkelen is de eindgebruiker totaal niet betrokken bij de 
ontwikkeling van de woning en wordt dus ook niet samengewerkt met andere eindgebruikers. In dit onderzoek 
wordt met de term zelfontwikkelaars van nu af aan dan ook gedoeld op collectief particuliere opdrachtgevers of 
mede-opdrachtgevers. De term regulieren, verwijst naar mensen die een seriematig geproduceerde woning 
kochten. 

2.1.2 Wat typeert de zelfontwikkelaar? 

Collectief particulier opdrachtgeverschap en mede-opdrachtgeverschap zijn niet de meest voorkomende vor-
men van woningbouwontwikkeling. Als mensen al een nieuwbouwwoning kopen is dat in de meeste gevallen 

Ontwikkelvorm Afk. Betrokken als Initiatief 
Particulier opdrachtgeverschap PO Individu Eindgebruiker 
Collectief particulier opdrachtgeverschap CPO Collectief Eindgebruiker 
Mede-opdrachtgeverschap MO Collectief/Individu Eindgebruiker/Ontwikkelaar 
Consumentgericht ontwikkelen CGO Individu Ontwikkelaar 
Serieproductie SP Individu Ontwikkelaar 
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een woning die consumentgericht of seriematig is ontwikkeld. Het is daarom interessant de vraag te stellen, of 
zelfontwikkelaars bepaalde sociaal-demografische eigenschappen hebben. Een antwoord op deze vraag helpt 
tevens bij het selecteren van de te onderzoeken projecten in het empirisch deel van dit onderzoek. Om uitein-
delijk het gedrag van collectieve zelfontwikkelaars en reguliere eindgebruikers te kunnen vergelijken is het van 
belang dat deze twee groepen, sociaal-demografisch zoveel mogelijk overeenkomen (in hoofdstuk 3 wordt dit 
verder toegelicht). Aangezien de reguliere eindgebruikers in alle soorten en maten voorkomen, worden daartoe 
de kenmerken van de collectieve zelfontwikkelaars (CPO-ers/MO-ers) hieronder beschreven. 
Onderzoek naar de kenmerken van CPO-ers en MO-ers is niet eerder als zodanig verricht. Veelal beperken 
de onderzoeken zich tot het typeren van belangstellenden, o.a. (Companen, 2001), waarbij men zich wat 
betreft de vorm vaak beperkt tot particulier opdrachtgeverschap o.a. (Dammers, Pálsdóttir, Van den Broek, 
Klemm, Tisma, & Bijlsma, 2007). Boelens, Bolt, Boonstra, Brouwer, Hooimeijer & Nonnekes (2010), geven 
een overzicht van kenmerken van mensen die daadwerkelijk aan zelfbouwprojecten hebben deelgenomen, op 
basis van 16 projecten (3 PO, 9 CPO en 4 MO). De eigenschappen van de in totaal 209 respondenten (31 
PO, 123 CPO, 55 MO) zijn vervolgens vergeleken met het rapport Bewoner Nieuwe Woningen 2007 (BNW). 
Daaruit valt te concluderen dat de respondenten veelal hoogopgeleide paren zijn (HBO/Universiteit). Een 
kleine meerderheid is ouder dan 45 jaar (61.3%), waarbij stellen met en zonder kinderen ongeveer even vaak 
voorkomen, zie Tabel 2. Het onderzoek van Boelens et al. (2010) beperkt zich tot 16 verschillende projecten 
en schetst daarmee geen volledig beeld. Behoudens het opleidingsniveau, zijn de verschillen in de overige 
eigenschappen niet dermate groot dat kan worden gesproken van een typering.  
Tabel 2 Kenmerken (C)PO/MO vergeleken met BNW, eigen bewerking van (Boelens, Bolt, Boonstra, Brouwer, Hooimeij-
er, & Nonnekes, 2010) 

 (C)PO/MO BNW 

Eigendomsverhouding   

Huurders 32,6% 47,8% 

Eigenaren 67,4% 52,2% 

   

Woningtype   

Eengezins 84,1% 49,1% 

Meergezins 15,9% 50,9% 

   

Leeftijdsklasse   

< 30 3,6% 11,6% 

30 - 45 35,1% 34,4% 

45 - 65 45,8% 28,0% 

65 > 15,5% 26,0% 

   

Huishoudensamenstelling   

Alleenstaand 20,1% 28,6% 

Paar met kinderen 32,5% 40,8% 

Paar zonder kinderen 37,9% 26,4% 

Ouderen 9,5% 4,3% 
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Opleidingsniveau   

Laag (t/m VMBO/MAVO) 8,4% 31,5% 

Midden (t/m MBO/HAVO/VWO) 18,6% 29,7% 

Hoog (HBO/Universiteit) 73,1% 38,8% 

 
In haar afstudeerscriptie ‘CPO een reguliere methode van ontwikkelen’, geeft Geboers (2008) een overzicht 
van 62 gerealiseerde CPO projecten. Hoewel deze lijst niet ingaat op de sociaal-demografische eigenschap-
pen van de collectieve zelfontwikkelaars, valt hierin wel op, dat in veel gevallen de projectnaam begint met 
woorden als startersvereniging of kopersvereniging. Nader onderzoek laat zien dat dergelijke projecten vaak 
bedoeld zijn voor starters in kleine kernen. Andere namen bevatten vaak iets meer idealistisch bijvoorbeeld 
‘Hof der toekomst’ of ‘Collectief alternatief’. Deze projecten worden veelal geïnitieerd in grote steden vanuit 
bepaalde (duurzame) idealen.  
Bij collectief zelf ontwikkelde projecten valt dan ook wel een grof onderscheid te maken tussen projecten die 
worden gerealiseerd voor en door ‘starters’ in de kleinere kernen en projecten die worden gerealiseerd voor en 
door ‘idealisten’ in de grotere steden. Een dergelijk verschil wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het opstellen van 
subsidiebeleid in de provincie Noord-Brabant omtrent collectieve zelfbouw. Dit beleid richt zich voornamelijk op 
de eerste groep (Timmermans, 2012). Een dergelijk onderscheid wordt eveneens gemaakt door experts op dit 
gebied, o.a. (Brunninkhuis, 2012). Op basis van dit onderscheid is het mogelijk om, in het empirisch deel van 
dit onderzoek, projecten te selecteren. 

2.1.3 Actieve en inactieve zelfontwikkelaars 

Het is goed te realiseren dat niet elke zelfontwikkelaar, per definitie actief is tijdens de ontwikkeling van deze 
woningen. Het proces waarin woningen zelf worden ontwikkeld, biedt mensen alle ruimte actief te zijn, maar 
kan even goed worden doorlopen door mensen die niet actief zijn. Tijdens een ontwikkelproces dienen veel 
verschillende keuzes te worden gemaakt. In onderling overleg wordt immers een volledig woonblok ontwikkeld. 
Om dergelijke beslissingen te kunnen nemen als collectief worden bijeenkomsten georganiseerd. Het staat 
iedere ontwikkelaar vrij dergelijke bijeenkomsten wel of niet bij te wonen. De mate van activiteit van een zelf-
ontwikkelaar uit zich zodoende o.a. in het aantal bijeenkomsten dat wordt bijgewoond. 
Om de ontwikkeling vlot te kunnen trekken wordt vaak begonnen met het oprichten van een stichting of vereni-
ging die als doel heeft het ontwikkelen van de woningen. De toekomstige bewoners worden lid van een derge-
lijke vereniging en worden zo collectieve zelfontwikkelaars. Een rechtspersoon zoals een vereniging of stich-
ting, heeft een bestuur nodig. Dit bestuur wordt gevormd door de toekomstige bewoners zelf en vraagt dus om 
actieve zelfontwikkelaars. Niemand kan echter worden verplicht zitting te nemen in een dergelijk bestuur. 
Omdat niet over ieder detail langdurig met een hele groep kan worden vergaderd, worden voor bepaalde on-
derdelen werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen nemen beslissingen op bepaalde onderdelen van de ont-
wikkeling. Zo wordt de laatste jaren veelal een werkgroep duurzaamheid opgericht, waarin wordt onderzocht 
hoe de woningen zo duurzaam mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Deze werkgroepen vragen om actieve 
zelfontwikkelaars, maar iedere deelnemen aan het project is vrij om wel of niet actief te worden in een dergelij-
ke groep. 
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De praktijk wijst dan ook uit, dat binnen zelf ontwikkelde projecten niet alle zelfontwikkelaars even actief zijn. 
Enerzijds zijn er mensen die alle bijeenkomsten bijwonen en het liefst in elke werkgroep zitting zouden willen 
nemen. Anderzijds zijn er mensen die liever geen bestuursfuncties bekleden en zo af en toe eens een bijeen-
komst bijwonen om op de hoogte te blijven. Het is dan ook niet mogelijk om te spreken over ‘de’ zelfontwikke-
laar. 
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2.2 Wat is actief burgerschap? 
Waar de vorige paragraaf duidelijk maakt wat collectief zelf ontwikkelen is, wordt met deze paragraaf getracht 
duidelijkheid te scheppen rondom het begrip actief burgerschap. Om de mate van actief burgerschap van be-
woners met elkaar te kunnen vergelijken, is het immers noodzakelijk een goed beeld te hebben van wat actief 
burgerschap nu eigenlijk is. De resultaten van de literatuurstudie die is uitgevoerd om dit beeld te kunnen vor-
men worden hieronder uiteengezet. Na een terugblik op de rol van het begrip in het verleden, wordt ingegaan 
op de betekenis van het begrip in het heden. Het zal blijken dat actief burgerschap op verschillende ‘niveaus’ 
kan worden gemeten. In dit onderzoek wordt het begrip onderzocht op buurtniveau, zo zal worden bepleit. Tot 
slot wordt ingegaan op de verschillende ‘typen’ actieve burgers.  

2.2.1 Van burgerzin naar burgerplicht 

Actief burgerschap is een begrip wat anno 2013 veel gebezigd wordt. Politici en bestuurders nemen de term 
maar wat graag in de mond om de burger te duiden op de plichten die het leven in een moderne democratie 
met zich meebrengt. Wie denkt dat dit iets nieuws is, vergist zich echter. Reeds in 1952 was het Hare Majes-
teit Koningin Juliana die in het voorwoord van het boekje ‘Burgerschap en burgerzin’ vroeg om de duurzame 
belangstelling van de burger voor de publieke zaak (Rengelink & Mug, 1952). In het boekje, uitgereikt aan 
23-jarigen (destijds de kiesgerechtigde leeftijd), wordt verwezen naar de verantwoordelijkheden en plichten 
van iedere burger, die geacht wordt actief te zijn in gemeente provincie en land. Dit alles onder het motto ‘wie 
niet meedijkt in nood, verbeurt zijn erf’ (Rijksoverheid, 2007). 
De boekjes werden vanaf begin jaren zestig niet meer verstrekt en het zou nog tot de jaren negentig duren 
voordat actief burgerschap weer meer aandacht kreeg. In de WRR-publicatie ‘Eigentijds burgerschap’ wijst 
Van Gunsteren op de toenemende belangstelling voor het begrip burgerschap in de politiek. In de eerste jaren 
na de Koude Oorlog, ontstaat weer discussie over interne maatschappelijke problemen als criminaliteit, aantas-
ting van het milieu en de taak van de overheid. Daarbij blijkt ook de ontwikkelde verzorgingsstaat aan grenzen 
gebonden. Een debat over wie waarvoor verantwoordelijk is ontstaat (Van Gunsteren, 1992).  
Een soortgelijke discussie ontwikkelt zich ook dichter bij ‘het bouwkundige’ huis. In de nota Heerma (Van 
bouwen naar wonen, Volkshuisvesting in de jaren negentig) wordt in 1989 gepleit voor minder overheidsbe-
moeienis om de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren: de burger en zijn maatschappelijke organisaties zijn 
verantwoordelijk voor een goede huisvesting, zo luidt het devies in deze nota die later vooral bekend zou wor-
den vanwege de bruteringsoperatie die o.a. hieruit voortvloeide (VROM, 1989; Sociaal Cultureel Planbureau, 
2012).  
In 2000, wordt in de nota ‘Mensen, wensen en wonen. Volkshuisvesting in de 21ste eeuw’, verder gepleit voor 
meer verantwoordelijkheid, maar daar wordt nu ook een tegenprestatie voor geëist: ‘Verantwoordelijk burger-
schap’. De burger wenst meer invloed en keuzevrijheid met betrekking tot het wonen en zijn woonomgeving, 
zo wordt gesteld in de nota. Iets waar de overheid graag gehoor aangeeft, mits deze burger zich dan ook 
verantwoordelijk gedraagt. De ‘Verantwoordelijke Burger’ voldoet aan vier basisplichten: hij onderhoudt zijn 
woning goed, laat anderen toe in zijn woonomgeving en speelt daar geen eigen rechter, is een goed nabuur 
en hindert een ander niet in zijn woongenot en heeft de plicht de woonomgeving schoon te houden en de prijs 
van het wonen te betalen (VROM, 2000; Sociaal Cultureel Planbureau, 2012).   
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Ook in het tweede decennium van de 21ste eeuw blijft het nemen van verantwoordelijk door de burger een 
actueel discussiepunt. Volgens Van Houten & Winsemius (2010), zijn er drie oorzaken voor deze focus op 
meedenken, meehelpen en meedoen in de samenleving. Allereerst de al eerder aangehaalde verzorgingsstaat. 
Deze staat verandert naar een participatiemaatschappij waarin burgers zelf verantwoordelijk zijn. De verzor-
gingsstaat is te duur en de overheid kan niet alles oplossen, zo luidden de argumenten voor deze transforma-
tie. Als tweede wordt de vergrijzing genoemd. De toenemende vraag naar zorg kan niet enkel door professio-
nals worden opgevangen. Burgers die zelf verantwoordelijkheid nemen en informeel zorg verlenen zijn daarom 
gewenst. Als derde en laatste argument wordt verwezen naar de individualiserende en steeds hoger opgeleide 
burger. Deze burger neemt graag zelf de touwtjes in handen, wordt mondiger en kiest zelf hoe hij zijn leven 
vormgeeft (Van Houten & Winsemius, 2010). Op basis van deze argumenten wordt ook in de 21ste eeuw nog 
steeds gepleit voor meer eigen verantwoordelijkheid en blijft het vizier gericht op het begrip burgerschap. 

2.2.2 Deelnemen en verantwoordelijkheid dragen 

Het stemrecht in de jaren vijftig en zestig, de onhoudbare verzorgingsstaat in de jaren tachtig en negentig en 
de individualisering van de laatste twee decennia, hebben allemaal doen focussen op het begrip burgerschap. 
Daaraan gelieerd werden woorden als meedijken, verantwoordelijkheid nemen en plichten vervullen. Allemaal 
termen die doen denken aan het hedendaags veel gebezigde begrip actief burgerschap. Maar wat houdt dit 
woord eigenlijk anno nu precies in? 
Het woord burgerschap heeft drie verschillende gradaties. Allereerst verwijst het naar een officiële status, zoals 
het inwoner zijn van een land. Aan die officiële status zijn rechten verbonden, zoals het stemrecht, dat is de 
tweede laag. Als derde is aan burgerschap een recht op deelname aan maatschappelijke ontwikkeling verbon-
den, via onderwijs, gezondheidzorg, veiligheid en sociale zekerheid (Steyaert, Bodd, & Linders, 2005; 
Frieling, 2008; Hurenkamp & Tonkens, 2011). Burgerschap draait dus zonder toevoeging vooral om een 
status en daaraan gelieerde rechten.  
Met een toevoeging verandert dit. In de jaren negentig maakte de toevoeging eigentijds aan burgerschap, 
burgers al verantwoordelijk. De toevoeging verantwoordelijk burgerschap gaf de burger in de 21ste eeuw ook 
plichten en ook de toevoeging actief maakt, dat de hedendaagse burger, zelf in beweging moet komen. ‘In een 
democratie regeert het volk en daar horen nu eenmaal plichten bij’, aldus Ter Horst in de brochure ‘Verant-
woordelijk burgerschap’. Als er iets voor het woord burgerschap komt te staan, lijkt het er op dat de burger ook 
zelf in actie dient te komen. Wellicht wordt daarom de term actief zo vaak voor het begrip burgerschap ge-
plaatst. 
Tonkens & Kroese (2009) beschrijven actief burgerschap als het deelnemen aan en verantwoordelijkheid 
dragen voor de publieke zaak. Daarbij kaderen zij het begrip verder af door expliciet te vermelden wat actief 
burgerschap nu juist niet is en wat men met actief burgerschap dus eigenlijk wil bestrijden. Iemand die niet 
deelneemt aan de publieke zaak (passieve marginaliteit) is expliciet geen actief burger, evenals iemand die 
geen verantwoordelijkheid draagt voor de publieke zaak (passief consumentisme). Een passief marginale is 
bijvoorbeeld een analfabete migrant die niet in staat is deel te nemen aan de publieke zaak en een passieve 
consumentist is bijvoorbeeld een buurtbewoner die wel rechten claimt, maar zelf geen verantwoordelijkheid 
neemt.  
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Daarnaast onderscheiden Tonkens & Kroese (2009) nog een drietal tussenvormen zoals actief consumen-
tisme (wel verantwoordelijk, maar niet voor de publieke zaak), actieve marginaliteit (wel deelnemen, maar niet 
aan de publieke zaak) en passief burgerschap (wel betrokken bij de publieke zaak, maar geen actieve deel-
name en verantwoordelijkheid voor de publieke zaak) (Tonkens & Kroese, 2009). Een overzicht staat in 
Tabel 3. 
  
Tabel 3 Actief burgerschap en tegenpolen (eigen invulling van (Tonkens & Kroese, 2009)) 

ACTIEF BURGERSCHAP: 
Actief deelnemen aan en verantwoordelijkheid dra-
gen voor de publieke zaak. 

PASSIEF BURGERSCHAP: 
Betrokken bij de publieke zaak, maar niet actief 
deelnemen aan of verantwoordelijkheid dragen voor 
de publieke zaak. 

ACTIEF CONSUMENTISME: 
Wel verantwoordelijk, maar niet voor de publieke 
zaak. 

PASSIEF CONSUMENTISME: 
Niet verantwoordelijk, dus ook niet voor de publieke 
zaak. 

ACTIEVE MARGINALITEIT: 
Wel deelnemen, maar niet aan de publieke zaak. 

PASSIEVE MARGINALITEIT: 
Niet deelnemen, dus ook niet aan de publieke zaak. 

 
Een actief burger is dus iemand die behalve over het vermogen beschikt om actief deel te nemen aan en ver-
antwoordelijkheid te dragen voor de publieke zaak, ook de bereidheid heeft dit te doen. Dit sluit aan bij de 
definitie van Van den Brink, die in zijn boek ‘Moderniteit als opgave’ het begrip uiteenzet, als ‘het vermogen 
en de bereidheid om zich in te zetten voor de publieke zaak’ (Van den Brink, 2007). Leidelmeijer sluit zich in 
zijn rapport ‘Buurtparticipatie en leefbaarheid’ hierbij aan, door te stellen dat de deelname aan de samenleving 
actief moet zijn (Leidelmeijer, 2012).  
Een actief burger is dus niet alleen in staat zich in dienst te stellen van de publieke zaak, maar doet dit ook. 
Of ze dit nu doen voor zichzelf of voor een ander, actieve burgers leveren ook daadwerkelijk een bijdrage aan 
de publieke zaak. Dit sluit nauw aan bij de definitie die Frieling geeft in haar proefschrift ´Een goede buur´, 
hierin stelt zij dat actief burgerschap de bijdrage is die bewoners leveren aan het gemeenschappelijk welzijn in 
de buurt (Frieling, 2008). 
Tonkens & Kroese (2009) stellen dat die actieve bijdrage geleverd wordt door te praten en te doen. Iemand 
die bijvoorbeeld naar de gemeente belt om iets voor de buurt te regelen neemt concreet verantwoordelijkheid 
voor de publieke zaak en is dus een actief burger door te praten. Op een eenzelfde manier is iemand die de 
bezem pakt om op nieuwjaarsdag het vuurwerk van straat te vegen een actief burger door te doen. Actief 
burgerschap is daarmee te vertalen als: je mond opendoen of je handen uit de mouwen steken. 

2.2.3 De publieke zaak 

De plaats waar dit allemaal gebeurt wordt door Tonkens & Kroese (2009) steevast aangeduid als de publie-
ke zaak, maar wat dit precies wordt door de auteurs niet nader geconcretiseerd. In de literatuur over deelne-
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men aan de samenleving wordt echter veelal de buurt aangeduid als de plaats waar deelname en verantwoor-
delijkheid tot uiting komen. 
Frieling (2008) liet het in haar definitie van actief burgerschap al voorzichtig doorschemeren: de buurt is de 
plaats waar bewoners hun bijdrage leveren aan het gemeenschappelijk welzijn. Daarbij baseert zij zich onder 
anderen op het SCP-rapport ‘In het zicht van de toekomst’, waarin wordt gesteld dat de bereidheid om te 
participeren en verantwoordelijkheid te dragen, met name aanwezig is wanneer het de eigen directe omgeving 
betreft (Sociaal Cultureel Planbureau, 2004). Dat wordt eveneens breed uitgedragen in de WRR-publicatie 
‘Vertrouwen in de buurt’, daarin wordt gesteld dat het de buurt is waar mensen geconfronteerd worden met 
alledaagse vraagstukken en dat daarom daar de burger nog betrokkenheid voelt (Wetenschappelijke raad voor 
het regeringsbeleid, 2005). Dat sluit aan bij de stelling dat buurt de omgeving is waarin mensen een groot 
deel van hun dagelijks doorbrengen en waarin zij in contacten met anderen hun leven inkleuren (Van Diemen, 
Glastra van Loon, Knol, Loor, Vis, & Winsemius, 2004). 
De focus op de buurt als publieke zaak, wordt tevens ingegeven door eerdere onderzoeken naar effecten van 
collectief zelf ontwikkelen, die deze mogelijke effecten onderzoeken op buurtniveau. Frieling (2008), onder-
zocht het effect van een ‘joint production’ op de mate van actief burgerschap op buurtniveau. Bosman (2008) 
veronderstelt een toename van binding op buurtniveau, als gevolg van collectief particulier opdrachtgever-
schap. En ook Bolt & Ter Maat beperken zich bij hun onderzoek naar het effect van binding op participatie, tot 
de buurt. De buurt is daarmee dan ook de plaats waar mogelijke effecten van het collectief zelf ontwikkelen 
van woningen kunnen worden verwacht.  

2.2.4 Typen actieve burgers 

Zoals in de vorige paragraaf is bepleit dat ‘de’ zelfontwikkelaar niet bestaat, zo bestaat ook ‘de’ actieve burger 
niet. Dat neemt niet weg dat er verschillende typen actieve burgers zijn te onderscheiden. In zijn boek ‘Doe-
democratie, over actief burgerschap en stadswijken’, onderscheidt Van de Wijdeven vier typen actieve burgers 
(Van de Wijdeven, 2012). Hij stelt dat actieve burgers kunnen worden ingedeeld in structureel betrokken of 
incidenteel en in meedoeners en meebeslissers, zie Figuur 3.  
Structurele meebeslissers worden daarin ‘wijkexperts’ genoemd. Dit type actieve burger beslist graag mee. In 
termen van handen uit de mouwen steken of mond opentrekken voor de buurt, is de wijkexperts dan ook ie-
mand die eerder meepraat, dan daadwerkelijk aanpakt. Daarbij is de wijkexpert structureel betrokken. Dat 
betekent dat de wijkexpert niet enkel meebeslist over een project wat hem of haar persoonlijk aangaat, maar 
dat het liefste bij alles wat in de buurt speelt meebeslist.  
De ‘buurtbouwer’ daarentegen, doet liever. Daar waar de wijkexpert graag overlegd en de buurt verbetert 
vanaf de vergadertafel, steekt de buurtbouwer graag de handen uit de mouwen. Dat doet de buurtbouwer 
structureel. Dit type actieve burger staat niet alleen met de spade in de hand als de speeltuin, waar zijn of 
haar zoontje vaak speelt, moet worden opgeknapt, maar staat er altijd als er maar iets aan de buurt kan wor-
den verbeterd. 
Dat is meteen het meest cruciale verschil met de ‘projectentrekker’. Hoewel ook dit een echte doener is, doet 
dit type actieve burger, ad hoc. Dat houdt in dat de projectentrekker zich tijdelijke volledig inzet voor een pro-
ject in de buurt. Daarbij is het voor de projectentrekker belangrijk dat resultaten worden geboekt en dat de 
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projecten eindig zijn. De projectentrekker zet zich bijvoorbeeld drie zaterdagen volledig in voor het opknappen 
van de speeltuin, om vervolgens tijden lang niets te doen voor de buurt. 
Ook de ‘casusexpert’ is ad hoc betrokken. Zij het dat de casusexpert niet doet, maar weer meer beslist. Daar 
waar de projectentrekker zelf in drie zaterdagen de speeltuin opknapt, roept de casusexpert een actiegroep in 
het leven, die bij officiële instanties pleit voor verbetering van de buurtvoorzieningen, zoals de speeltuin.  
 

 

De typologieën maken duidelijk dat ‘de actieve burger’, niet bestaat. Binnen actief burgerschap zijn verschi l-
lende manieren van actief zijn te onderscheiden. Het onderscheid maakt eveneens duidelijk, dat actief burger-
schap niet per definitie zelf doen hoeft te betekenen, maar dat actief zijn ook op een meer diplomatiek manier 
kan worden vormgegeven door mee te beslissen. Het verantwoordelijkheid nemen voor en deelnemen aan de 
publieke zaak kan dan ook niet alleen ter plaatse tot stand komen door te doen, maar ook vanachter de ver-
gadertafel door te beslissen.   
Of mensen überhaupt actief worden hangt tot slot voor alle typen af van verschillende factoren. Het zoge-
naamde CLEAR-Model ontwikkeld door Lowndes, Pratchett en Stoker, verklaard waarom mensen wel of niet 
participeren (Lowndes, Pratchett, & Stoker, 2006). Mensen moeten het kunnen (Can do), willen (Like to), in 
staat gesteld worden om het te kunnen (Enables to), worden gevraagd (Asked to) en ervaren dat er naar ze 
geluisterd wordt (Responded to). 

Wijkexperts Buurtbouwers 

Casusexperts Projectentrekkers 

Meebeslissen Zelf doen 

Incidenteel 

Structureel 

Figuur 3 Vier typen actieve burgers (eigen bewerking van Van de Wijdeven (2012)) 
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2.3 Wat is actief burgerschap in de buurt? 
Actief burgerschap is het deelnemen aan en verantwoordelijkheid dragen voor de publieke zaak. Dat deelne-
men en verantwoordelijkheid dragen uit zich, in het praten en doen van en door mensen. De publieke zaak 
waar men dit doet is veelal de buurt, zo werd eerder bepleit. In deze paragraaf wordt verder ingegaan op de 
buurt. Door eerst vast te stellen wat een buurt is, kan verder worden gezocht wat deelnemen aan en verant-
woordelijkheid dragen voor de buurt inhoudt. Daarbij wordt in deze paragraaf ook vastgesteld welke factoren 
dit praten en doen van mensen beïnvloedt. Met die informatie kan uiteindelijk een meetinstrument worden 
ontwikkeld om de mate van actief burgerschap in de buurt mee te kunnen onderzoeken. 

2.3.1 Een tweedimensionaal begrip 

Wie zijn huis verlaat en via zijn tuinpad de stoep of weg voor zijn woning betreedt, bevindt zich in de buurt. De 
buurt is een openbare plaats die begint bij de voordeur van individuen of gezinnen, maar waar de buurt eindigt 
is vaak niet zo eenduidig. Een grote straat, een kanaal of soms een simpele groenstrook, het kunnen allemaal 
grenzen zijn van een buurt. Daarbij komt dat de grenzen van een buurt vaak verschillen. De gemeente die 
buurten benoemt op basis van de bouwjaren, de postbode die een buurt indeelt op postcodegebied en de 
bewoner die de buurt afbakent op basis van de plek waar de versieringen in het kader van de voetbalkampi-
oenschappen eindigen: allemaal bepalen ze de grenzen van de buurt op hun eigen manier. Waar de buurt 
eindigt is dus niet altijd even duidelijk, maar dat het de directe leefomgeving van mensen betreft staat wel vast. 
In het boek ‘Neighborhood and Community Environments’ stellen Attman & Wandersman (1987), dat het 
begrip buurt twee dimensies heeft. De eerste dimensie is ruimtelijk en tastbaar. De buurt verwijst in die dimen-
sie naar een geografische plaats of ruimte en wordt gevormd door een aantal fysieke componenten zoals hui-
zen en straten. De tweede dimensie is meer sociaal van aard. Deze dimensie verwijst naar de verzameling 
van netwerken en verbanden tussen mensen in een buurt (Altman & Wandersman, 1987). Ook Van Houten 
& Winsemius (2010) maken een onderscheidt tussen de fysieke en sociale woonomgeving waarin mensen 
zich bevinden, maar stellen dat de scheiding tussen fysieke en sociale deelname niet altijd even scherp is. Zo 
vragen zij zich af of het gezamenlijk opknappen van het lokale speelterrein louter fysiek is, of ook een sociale 
component bevat (Van Houten & Winsemius, 2010)? Die sociale component is pas in een later stadium een 
belangrijkere rol gaan spelen, zo stelt men in het SCP-rapport ‘Een beroep op de burger’, beleid met betrek-
king tot stadvernieuwing was altijd gericht op fysieke verbetering, maar vanaf eind jaren tachtig ook op sociale 
verbetering (Sociaal Cultureel Planbureau, 2012). Hoewel men de componenten verschillend inschat qua 
belang en niet altijd even helder is waar de grens ligt, is men het in elk geval eens over de twee dimensies 
van de buurt. 
Een verdere verdieping van de fysieke dimensie van een buurt kan worden gevonden binnen het vakgebied 
van de stedenbouwkunde. De fysieke dimensie van een buurt is immers niets anders dan een verzameling 
stedenbouwkundige componenten. In het dictaat ‘Praktische aspecten van de stedenbouw’, onderscheiden 
Borgers, Lips & Muskens (2005), vier stedenbouwkundige componenten: woningen, voorzieningen, groen en 
verkeersvoorzieningen (Borgers, Lips, & Muskens, 2005). Actief burgerschap is dan voor een deel deelne-
men aan en verantwoordelijkheid dragen voor de woningen, voorzieningen, groen en verkeervoorzieningen in 
de directe leefomgeving. 



25 
 

Een ander deel van actief burgerschap bestaat uit het deelnemen aan en verantwoordelijkheid dragen voor de 
sociale dimensie van de buurt. Die sociale dimensie, de relaties en verbanden tussen mensen in een buurt, uit 
zich volgens Chavis & Wandersman (1990) in wat zij noemen sociale steun. Daarbij onderscheiden zij drie 
soorten steun: emotionele steun, instrumentele steun en informatieve steun. Emotionele steun verwijst naar er 
zijn voor elkaar, door bijvoorbeeld het bieden van een luisterend oor, het tonen van begrip of het tonen van 
medeleven. Instrumentele steun verwijst naar meer praktische hulp in de zin van het doen van een klusje of 
het uitlenen van een boor. Informatieve steun gaat over het geven van advies of informatie (Chavis & 
Wandersman, 1990). Het tweede deel van actief burgerschap in de buurt is dus te vertalen als deelnemen 
aan en verantwoordelijkheid dragen voor het emotioneel, instrumenteel en informatief steunen van mensen in 
de directe leefomgeving. 

2.3.2 Invloeden op deelnemen en verantwoordelijkheid dragen 

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat actief burgerschap in dit onderzoek als beste kan worden omschreven als 
het deelnemen aan en verantwoordelijkheid dragen voor de woningen, voorzieningen, groen en verkeersvoor-
zieningen in de directe leefomgeving als ook voor de emotionele, instrumentele en informatieve steun aan 
mensen in deze directe leefomgeving. Dit uit zich concreet in het meepraten en meedoen van buurtbewoners 
op deze terreinen. Maar dat praten en doen is niet voor iedereen vanzelfsprekend en wordt ook niet door 
iedereen in dezelfde mate gedaan.  
Verschillende factoren beïnvloeden de mate van deelnemen aan en verantwoordelijkheid dragen voor de buurt. 
Zo stelt Leidelmeijer in zijn rapport ‘Buurtparticipatie en leefbaarheid’, dat onder andere leeftijd, huishouden-
samenstelling, woningbezit en woonduur deze mate beïnvloeden. Eveneens stelt Leidelmeijer dat binding, 
sociale cohesie en sociaal kapitaal een rol spelen, maar daarbij is niet duidelijk wie nu eigenlijk wie beïnvloedt 
(neemt de mate van deelname toe door meer sociale cohesie, of neemt de mate van sociale cohesie toe door 
meer deelname?). 
Het kan in elk geval niet zo zijn dat de leeftijd toeneemt als gevolg van meer deelname en daarom is de con-
clusie van Leidelmeijer dat, hoe ouder mensen zijn hoe meer ze geneigd zijn deel te nemen aan en verant-
woordelijkheid te dragen voor de buurt, er één om rekening mee te houden. Een grens wordt daarbij getrokken 
tussen mensen onder de 30 jaar en mensen van 30 jaar en ouder. Daarbij wordt verondersteld dat die laatste 
groep actiever is.  
Hetzelfde geldt voor de huishoudensamenstelling, waarbij de aanwezigheid van kinderen in een huishouden de 
kans op een grotere mate van sociale participatie in de buurt vergroot (Leidelmeijer, 2012). Campbell (1990) 
stelt eveneens dat door kinderen buurtbewoners makkelijker contacten leggen. Dit vergroot de netwerken en 
verbanden in de buurt en kan dus invloed hebben op de mate van deelname aan en verantwoordelijkheid voor 
de publieke zaak (Campbell, 1990). 
De woonduur, zo stelt Leidelmeijer (2012) komt vooral tot uiting in het niet deelnemen. Wanneer mensen 
ergens maar kort wonen is de participatiegraad erg laag en de non-participatie erg hoog. Het participeren, 
neemt toe naarmate mensen ergens langer wonen (Leidelmeijer, 2012). Een langere woonduur vergroot de 
kans op een toename van de netwerken en verbanden in de buurt, wat vervolgens weer kan leiden tot meer 
deelname en meer verantwoordelijkheid. 



26 
 

Hetzelfde geldt voor woningbezit. Sinds de nota ‘Volkshuisvesting in de jaren negentig’ wordt al gepleit voor 
meer eigen woningbezit omdat dit de verantwoordelijkheid voor de directe woonomgeving zou doen toenemen 
(VROM, 1989). Leidelmeijer (2012) stelt eveneens dat eigen woningbezitters op grond van hun economische 
belang meer geneigd zijn tot deelname in de buurt. Hetzelfde stelt Frieling (2008), door te wijzen op het grote 
financiële belang van kopers in vergelijking tot huurders (Frieling, 2008). 
Discussie is er over het belang van het opleidingsniveau in relatie tot de mate van meepraten en meedoen. 
Van de Wijdeven & Hendriks (2010) stellen in hun rapport ‘Burgerschap in de doe-democratie’ dat het cliché 
beeld van de actieve burger als oudere, hoogopgeleide man, in hun onderzoek niet wordt bevestigd. Zij zien 
evenveel buurtbewoners die net iets langer hebben doorgeleerd als mensen die de school relatief vroeg heb-
ben verlaten, actief zijn in de buurt (Van de Wijdeven & Hendriks, 2010). Ook Leidelmeijer (2012) stelt dat 
de invloed van het opleidingsniveau op de participatiegraad gering is. Bolt & Ter Maat (2005) stellen echter 
dat de kans op participatie in de buurt toeneemt, naarmate het opleidingsniveau van de buurtbewoners hoger 
is (Bolt & Ter Maat, 2005). 
Bij het vaststellen van de mate van actief burgerschap moet met deze factoren rekening worden gehouden. 
Hoe actief burgerschap wordt gemeten, wordt in het volgende hoofdstuk verder uiteengezet. In dat hoofdstuk 
wordt op basis van bovenstaande bevindingen uit de literatuur het begrip actief burgerschap verder geoperat i-
onaliseerd. 
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3 Modelontwikkeling en onderzoeksopzet 
In het vorige hoofdstuk is het theoretisch kader van dit onderzoek uiteengezet. Dat kader wordt in dit hoofdstuk 
gebruikt om het empirisch deel van dit onderzoek vorm te geven. Allereerst wordt in dit hoofdstuk een model 
ontwikkeld waarin de verbanden en relaties van de tot dusver gevonden begrippen worden weergegeven. 
Daarmee laat dit model in één oogopslag zien welke relaties onderzocht moeten worden om de doelstelling 
van dit onderzoek te behalen. De operationalisering van de afhankelijke variabele in dit model, is de basis voor 
het meetinstrument wat zal worden gebruikt, om de mate van actief burgerschap bij de verschillende type 
buurtbewoners te gaan meten. De selectie van de buurten waarin deze mensen wonen, wordt beschreven in 
de zogenaamde projectenselectie. Aan het einde van dit hoofdstuk moet duidelijk zijn wie (welke bewoners), 
waar (in welke buurten), waarom (waarom die bewoners, in die buurten) en op welke manier (onderzoeksme-
thode) worden onderzocht. 

3.1 Conceptueel model 
Op basis van de bevindingen uit het theoretische onderzoek van het vorige hoofdstuk wordt in deze paragraaf 
een schema gepresenteerd van de verbanden en relaties tussen de verschillende onderzochte begrippen. 
Daarbij wordt een basismodel met behulp van de verschillende bronnen steeds verder uitgebreid. Op basis van 
dit meest uitgebreide model kan in de volgende paragraaf het te onderzoeken begrip verder worden geoperati-
onaliseerd en kan de opzet van het empirisch deel van dit onderzoek worden bepaald. 

3.1.1 Het basismodel 

Een conceptueel model is een model van te onderzoeken concepten en de verbanden tussen die concepten. 
Deze concepten worden ook wel variabelen genoemd. Bij de probleembeschrijving in het eerste hoofdstuk is 
op basis van praktische en wetenschappelijke relevantie gekozen voor het onderzoeken van de relatie tussen 
de variabelen ‘het collectief zelf ontwikkelen van woningen’ en ‘actief burgerschap in de buurt’. De hoogge-
spannen verwachting met betrekking tot de effecten van beide variabelen maakt het interessant om deze aan 
elkaar te koppelen. Omdat die verwachtingen vooral gelden bij de collectieve vormen van zelf ontwikkelen is 
ervoor gekozen om het onderzoek te beperken tot deze variant van zelf ontwikkelen. Omdat actief burgerschap 
zich het meest concreet uit, in de buurt is er eveneens voor gekozen om het onderzoek te beperken tot deze 
buurtgerichte variant van actief burgerschap. Daarbij is de verwachting dat het collectief zelf ontwikkelen van 
woningen invloed heeft op de mate van actief burgerschap in de buurt en niet andersom. Zie Figuur 4 waarin 
het collectief zelf ontwikkelen van woningen, links, de onafhankelijke variabele is en actief burgerschap in de 
buurt, rechts, de afhankelijke variabele is. 
 
 
 

 

Het collectief zelf ontwikke-
len van woningen 

Actief burgerschap in de 
buurt 

Figuur 4 Basismodel 
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3.1.2 De onderzoekseenheid 

De onderzoekseenheid is datgene waar de variabelen betrekking op hebben. In dit geval zijn dat bewoners. 
Bewoners kunnen een woning bewonen die, al dan niet in een collectief zelf is ontwikkeld en bewoners verto-
nen een bepaalde mate van actief burgerschap in hun buurt.  
Ook in eerdere onderzoeken naar de indirecte relatie tussen het collectief zelf ontwikkelen van woningen en de 
mate van actief burgerschap in de buurt dienden bewoners als onderzoekseenheid. Zo veronderstelt Bosman 
(2008) dat de mate van binding tussen bewoners wordt versterkt wanneer deze bewoners collectief zelf ont-
wikkelen en stelt Frieling (2008) dat een samenwerking tussen bewoners, bijdraagt aan de mate van actief 
burgerschap in de buurt. Bolt & Ter Maat (2005) stellen tot slot dat de binding van bewoners de mate van 
participatie in de buurt beïnvloedt. Bij al deze indirecte verbanden zijn de bewoners de onderzoekseenheid. 
Dat maakt het logisch om bij dit onderzoek naar het directe verband tussen de twee variabelen, wederom de 
bewoners als onderzoekseenheid te gebruiken. 
In een goed conceptueel model zijn de variabelen duidelijk eigenschappen van de onderzoekseenheid. De 
afhankelijke variabele ‘mate van actief burgerschap in de buurt’ is bijvoorbeeld zo’n duidelijke eigenschap van 
een bewoner. De onafhankelijke variabele ‘het collectief zelf ontwikkelen van woningen’ is dit niet. Het is beter 
om deze variabele te herschrijven als ‘ontwikkelvorm van de woning’. Bij die ontwikkelvorm wordt onderscheid 
gemaakt tussen ‘collectief zelf ontwikkelde woningen’ en ‘regulier gekochte’ woningen. Met in acht name van 
de onderzoekseenheid en de verbetering van de onafhankelijke variabele ontstaat het volgende conceptuele 
model, zie Figuur 5: 

3.1.3 Beïnvloedende variabelen 

Figuur 5 geeft een relatie tussen de ontwikkelvorm van de woning van een bewoner en de mate van actief 
burgerschap in de buurt van deze bewoner. De hoofdvraag in dit onderzoek luidt of de bewoner van een wo-
ning van een collectief zelf ontwikkelde woning meer of minder actief burgerschap vertoont in de buurt dan de 
bewoner van een reguliere woning.  
Deze vraag is echter complexer dan bovenstaand model doet voorkomen. Uit het literatuuronderzoek blijkt 
namelijk dat verschillende variabelen de mate van actief burgerschap kunnen beïnvloeden. Een voorbeeld van 
een dergelijke variabele is de woonduur. Naarmate de woonduur toeneemt, wordt verwacht dat ook de mate 
van actief burgerschap toeneemt. In het vorige hoofdstuk zijn vijf van dergelijke variabelen onderscheiden: 
leeftijd, kinderen, woningbezit, woonduur en opleidingsniveau (Bolt & Ter Maat, 2005; Campbell, 1990; 
Frieling, 2008; Leidelmeijer, 2012; VROM, 1989; Van de Wijdeven & Hendriks, 2010). Bij het onderzoeken 

Ontwikkelvorm van de 
woning 

Actief burgerschap in de 
buurt 

Onderzoekseenheid: 
bewoners 

Figuur 5 Conceptueel model met onderzoekseenheid 
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van de relatie tussen de ontwikkelvorm van de woning van bewoners en de mate van actief burgerschap in de 
buurt van deze bewoners moet de invloed van deze variabelen worden gecontroleerd. Indien deze variabelen 
de mate van actief burgerschap daadwerkelijk beïnvloeden, moeten deze variabelen gelijk zijn, bij het verdere 
onderzoek naar de relatie tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen. 
Daar waar het voor de theoretische verkenning van de onderwerpen, slechts de vraag was of er verschil is 
tussen de ontwikkelvorm van de woning van bewoners en de mate van actief burgerschap in de buurt van 
deze bewoners, ontstaan er met de toevoeging van de beïnvloedende variabelen verschillende extra vragen. 
De hoofdvraag blijft gelijk en luidt nog steeds:  

a. ‘Wat is het verschil in de mate van actief burgerschap in de buurt, tussen bewoners van collectief 
zelf ontwikkelde woningen en van bewoners van regulier ontwikkelde woningen?’ 

Daarnaast ontstaan er door toevoeging van de genoemde variabelen extra subvragen: 
a. ‘Wat is de invloed van het woningbezit van de bewoners op de mate van actief burgerschap?’  
b. ‘Wat is de invloed van het opleidingsniveau van de bewoners op de mate van actief burger-

schap?’  
c. ‘Wat is de invloed van de leeftijd van de bewoners op de mate van actief burgerschap?’ 
d. ‘Wat is de invloed van het hebben van kinderen door bewoners op de mate van actief burger-

schap?’  
e. ‘Wat is de invloed van de woonduur van bewoners op de mate van actief burgerschap?’  

Door deze subvragen te beantwoorden en deze variabelen te controleren, kan met meer zekerheid iets worden 
gezegd over het verband tussen de ontwikkelvorm van een woning en de mate van actief burgerschap in de 
buurt.  
In het vorige hoofdstuk is al ingegaan op de mate van activiteit van zelfontwikkelaars. Niet iedere zelfontwikke-
laar is even actief. Het is daarom interessant om naast een onderscheid tussen zelfontwikkelaars en reguliere 
kopers, ook binnen die eerste groep een onderscheid te maken tussen actieve en inactieve zelfontwikkelaars. 
Daarmee ontstaat een extra subvraag: 

f. ‘wat is de invloed van de mate van activiteit tijdens de ontwikkeling op de mate van actief burger-
schap?’ 

Voordat deze vragen allemaal kunnen worden beantwoord, wordt in de volgende paragraaf eerst ingegaan op 
de onderzoeksopzet. Het onderzoek moet zodanig worden opgezet, dat alle informatie die nodig is om boven-
staande vragen te beantwoorden, wordt verzameld.  
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3.2 De onderzoeksopzet 
In de vorige paragraaf zijn de te onderzoeken verbanden met behulp van een conceptueel model weergege-
ven. Om deze verbanden ook daadwerkelijk te kunnen onderzoeken is het noodzakelijk empirische data te 
verzamelen. Dit deel van dit onderzoek wordt daarom in de probleembeschrijving ook wel het empirisch deel 
genoemd. Het verzamelen van data kan op veel verschillende manieren. In deze paragraaf wordt allereerst 
ingegaan op de grondvorm van dit empirische deel van het onderzoek en wordt de meest geschikte dataver-
zamelingstechniek gekozen. Vervolgens wordt op basis van de literatuurstudie uit deel twee, de te onderzoe-
ken afhankelijke variabele geoperationaliseerd. Daarna worden de te onderzoeken bewoners, met hun aantal-
len en de buurten waarin zij wonen, geselecteerd. Tot slot wordt de organisatie van de daadwerkelijke data-
verzameling beschreven. 

3.2.1 Grondvorm 

In een ideale onderzoekswereld zou het effect van het type woningbouwontwikkeling op de mate van actief 
burgerschap worden gemeten door middel van een experiment. Tien gezinnen zouden zelf collectief hun wo-
ningen ontwikkelen en tien gezinnen zouden langs de reguliere weg een woning betrekken. Deze gezinnen 
met eenzelfde aantal kinderen, leeftijd en opleidingsniveau zouden tegelijkertijd in deze buurt van koopwonin-
gen gaan wonen en na een gelijke woonduur van een x aantal jaren zou de mate van actief burgerschap van 
deze mensen worden gemeten. Vervolgens zou in deze ideale onderzoekswereld gevarieerd kunnen worden 
met de variabelen, zoals het hebben van kinderen, leeftijd, woningbezit, woonduur en opleidingsniveau om te 
bezien wat hier de effecten van zijn, op het verband tussen de ontwikkelvorm van een woning en de mate van 
actief burgerschap van de bewoner van deze woning. Daarnaast zouden ook nog andere variabelen met een 
mogelijke invloed kunnen worden onderzocht. Een dergelijk experiment zou de effecten van het zelf ontwikke-
len van woningen perfect in beeld brengen. 
Helaas is bovenstaande in de realiteit onmogelijk. Dit onderzoek is dan ook niet-experimenteel van aard. Een 
experimenteel design zoals hierboven omschreven, is bij deze onderzoeksvraag niet van toepassing doordat 
het simpelweg niet mogelijk is om systematisch variabelen te variëren, of andere mogelijk invloedrijke variabe-
len mee te nemen. Met dit onderzoek kan dan ook geen causaal verband aangetoond worden, maar wordt 
gezocht naar correlaties, waarbij de variabelen die mogelijk correleren, vooraf zijn vastgesteld op basis van 
een literatuurstudie, zoals is gedocumenteerd in deel twee. 
Het onderzoek wordt dan ook verkennend uitgevoerd, waarbij met zoveel mogelijk invloeden rekening wordt 
gehouden. Het inzicht krijgen in verschillen draagt, zonder in te gaan op causale verbanden, bij aan het kun-
nen beoordelen van de effecten van het collectief zelf ontwikkelen van woningen. De uitkomst van dit onder-
zoek kan zodoende leiden tot een aanwijzing voor een causaal verband. Daarmee vormt dit onderzoek een 
goede onderlegger om een verder daadwerkelijk causaal verband nader te onderzoeken en de effecten van de 
verschillende vormen van woningbouwontwikkeling nog beter in beeld te brengen. 
Om dit te doen is gekozen voor het meten van de verschillen in de mate van actief burgerschap in de buurt 
tussen bewoners van twee vormen van woningbouwontwikkeling, rekening houdend met de eerder genoemde 
variabelen, die de mate van actief burgerschap kunnen beïnvloeden. Door deze laatste te meten kan in ieder 
geval voor deze variabelen worden bepaald wat de invloed is op het verband tussen de ontwikkelvorm en de 
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mate van actief burgerschap. Door verschillen te meten komen de effecten van de verschillende ontwikkelvor-
men aan het licht en wordt het beter mogelijk om de ontwikkelvormen te beoordelen op deze effecten.  
Daarbij doet zich in de gebouwde omgeving iets bijzonders voor, wat het meten van verschillen een geschikte 
vorm van onderzoek maakt. Woningen in nieuwbouwbuurten, waarin zowel zelfontwikkelaars als reguliere 
bewoners wonen, bevatten veelal woonblokken met een zelfde opleveringsdatum en een zelfde woningprijs. 
Hierdoor is het niet onlogisch te veronderstellen dat in dergelijke buurten min of meer dezelfde mensen komen 
wonen. De bewoners in dergelijke buurten verschillen dus sterk wat betreft ontwikkelvorm, maar vertonen op 
andere gebieden, wellicht juist sterke overeenkomsten. Hoewel deze buurten daardoor weleens als saai en 
eenzijdig worden omschreven, komt dit het onderzoek wel ten goede. De eenzijdigheid van de buurten en 
bewoners maakt het immers aannemelijker dat een eventueel verschil in de mate van actief burgerschap ver-
band houdt met de ontwikkelvorm. Let wel, het maakt het aannemelijker, een daadwerkelijk causaal verband 
kan door de beperkingen van de gekozen grondvorm in dit onderzoek, niet worden aangetoond.  
In dit onderzoek worden dus de verschillen in de mate van actief burgerschap in de buurt gemeten, tussen 
bewoners met verschillend ontwikkelde woningen, die echter naar verwachting op andere vlakken veel gelijke-
nissen vertonen. Daarbij wordt gecontroleerd voor die variabelen waarvan inmiddels met behulp van eerder 
wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld, dat deze de mate van actief burgerschap kunnen beïnvloeden. Dit 
leidt uiteindelijk niet tot het aantonen van een causaal verband, maar wellicht tot een, met empirische data 
onderbouwde, correlatie die kan dienen als een aanwijzing voor causaliteit. Deze aanwijzing is een aanvulling 
op de tot nu toe slechts bekende verwachtingen en helpt daarmee bij het kunnen beoordelen van de effecten 
van het zelf ontwikkelen van woningen. 

3.2.2 Dataverzamelingstechniek 

Voor het verkennen van de verschillen in de mate van actief burgerschap van de bewoners van de verschillend 
ontwikkelde woningen, zijn nieuwe gegevens nodig. Deze nieuwe gegevens worden vergaard met behulp van 
een enquête. Hoewel observaties het meest geschikt zijn om gedrag, zoals actief burgerschap, te meten, is dit 
in het korte tijdsbestek van een afstudeeronderzoek niet haalbaar.  
Een alternatief is de enquête waarin mensen wordt gevraagd naar hun mate van actief burgerschap. Daarbij 
geldt, hoe meer enquêtes, hoe representatiever de onderzoeksresultaten. Het schriftelijk afnemen van de en-
quête maakt het eenvoudiger een groot aantal onderzoekseenheden te onderzoeken. Daarnaast voorkomt een 
schriftelijke afname beïnvloedingseffecten als gevolg van de aanwezigheid van een afnemer, zoals bij een 
mondelinge afname vaak het geval.  
Bij de schriftelijke enquête bestaat de kans, dat de geënquêteerden sociaal wenselijke antwoorden geven. 
Daarmee wordt rekening gehouden bij de ontwikkeling en organisatie van de enquête. Het garanderen van 
anonimiteit kan bijvoorbeeld bijdragen aan het geven van een zo eerlijk mogelijk antwoord door de geënquê-
teerde. Dit kan worden vermeld in een inleidende tekst, waarin ook nog eens wordt benadrukt dat het geven 
van een eerlijk antwoord het meest wenselijk is (Baarda & De Goede, 2007). 
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3.2.3 Operationalisering 

Het ontwikkelen van een enquête is onderdeel van de operationalisering van de afhankelijke variabele in het 
conceptueel model. Om de mate van actief burgerschap in de buurt te kunnen vergelijken, moet deze variabele 
worden gemeten. Hoewel actief burgerschap zich het meest concreet uit in de buurt en dit logischerwijs de 
plek zou moeten zijn, waar dergelijk gedrag gemeten zou kunnen worden, is een instrument voor het meten 
van actief burgerschap in de buurt, niet beschikbaar. Aan de hand van de definitie van het begrip actief bur-
gerschap en de dimensies van de plek waar actief burgerschap zich het meest concreet uit, wordt het begrip 
eerst geoperationaliseerd. 
De gehanteerde definitie van het begrip actief burgerschap luidt als volgt: ‘het deelnemen aan of verantwoor-
delijkheid dragen voor de publieke zaak’. In dit onderzoek wordt met de publieke zaak de buurt bedoeld, om-
dat daar de bereidheid tot deelnemen aan en verantwoordelijkheid dragen voor de publieke zaak het grootst is. 
Daarmee is actief burgerschap in de buurt ook wel concreet te vertalen als ‘je mond opendoen of je handen uit 
de mouwen steken voor de buurt’ (Tonkens & Kroese, 2009).  
Deze buurt, ook wel de directe leefomgeving genoemd, bestaat uit een fysieke en sociale dimensie (Altman & 
Wandersman, 1987; Van Houten & Winsemius, 2010; Sociaal Cultureel Planbureau, 2012), die vervolgens 
weer zijn op te splitsen in verschillende componenten. Zo bestaat de fysieke dimensie van een buurt uit de 
stedenbouwkundige componenten (Borgers, Lips, & Muskens, 2005): 

 Woningen; 
 Voorzieningen; 
 Groen; 
 Verkeersvoorzieningen. 

De sociale dimensie, die verwijst naar de relaties en verbanden tussen mensen in de buurt en zich uit in de 
vorm van steun, bevat drie componenten (Chavis & Wandersman, 1990):  

 emotionele steun; 
 instrumentele steun; 
 informatieve steun. 

Bij het formuleren van (enquête)vragen om de mate van actief burgerschap te meten, kan gebruik worden 
gemaakt van deze dimensies en componenten. Bij iedere component is het de kunst om de vraag: ‘doet u wel 
eens uw mond open of steekt u weleens uw handen uit de mouwen voor component x in de buurt’, te vertalen 
in een concrete en meetbare enquêtevraag.  
Daarnaast worden uiteraard ook de overige variabelen, ontwikkelvorm, leeftijd, kinderen, opleiding en woon-
duur, gemeten. Voor de interactievariabele woningbezit kan vooraf worden gecontroleerd door de enquête af te 
nemen bij bewoners van koopwoningen. Deze overige variabelen behoeven geen verdere operationalisering en 
kunnen met een juiste vraag direct worden gemeten.  
Voor het formuleren van de juiste vragen is gebruik gemaakt van eerdere enquêtes en inventarisaties. Per 
dimensie van de buurt zijn zodoende verschillende indicatoren voor actief burgerschap onderscheidden. Niet 
voor iedere component is het mogelijk gebleken een duidelijke vraag te formuleren die de mate van actief 
burgerschap meet. Zo is het bieden van emotionele steun, vaak iets persoonlijks en niet zo buurtgericht als 
bijvoorbeeld het onderhouden van het groen in de wijk.  
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Op basis van de vragen uit eerdere vragenlijsten is het mogelijk om de fysieke en sociale dimensie van een 
buurt te verdelen in activiteiten die verslechtering tegengaan en activiteiten die de buurt nog beter maken. Zo 
is het plegen van onderhoud vaak een vorm van (fysiek) actief zijn in de buurt, waardoor alles nog beter en 
mooier wordt. De tuin wordt nog mooier gemaakt, of de kozijnen krijgen een nog leuker kleurtje.  
Het bestrijden van overlast is duidelijk iets wat (fysieke) verloedering tegengaat. In actie komen tegen zwerf-
vuil, hondenpoep, bekladding en vernieling, is iets wat gebeurt om de buurt niet verder te laten verloederen. 
Op sociaal gebied gebeurt dit door op te treden tegen overlast van stank, geluid of buurtgenoten.  
Op sociaal gebied kan men ook activiteiten ontplooien om de buurt nog leuker te maken. Zonder activiteiten 
verloedert een buurt niet, maar het is wel leuk als bijvoorbeeld een buurtbarbecue wordt georganiseerd. Het-
zelfde geldt voor burenhulp. Zonder burenhulp treedt in principe geen verloedering op, maar het is wel erg 
prettig als dergelijke hulp wordt verleend. Tabel 4 biedt een overzicht van de verschillende delen waarin de 
mate van actief burgerschap zodoende wordt opgedeeld, toegelicht met een voorbeeld. 
Tabel 4 Indicatoren van actief burgerschap 

Dimensie Component Voorbeeld 

Fysiek 
In actie voor een fysiek leukere/mooiere buurt Straat versieren met Koninginnedag  
In actie tegen fysieke verloedering van de buurt Opruimen van zwerfafval 

Sociaal 
In actie voor een sociaal leukere/mooiere buurt Organiseren van buurtfeest 
In actie tegen sociale verloedering van de buurt Aanspreken van hangjongeren  

 
In ‘bijlage 1: operationalisering’ zijn het operationaliseringsschema, een overzicht van de gevonden vragen uit 
eerdere vragenlijsten en een indeling van deze vragen op basis van de fysieke en sociale dimensie van de 
buurt weergegeven. 

3.2.4 De enquête 

Een enquête dient duidelijk te zijn voor de respondenten die een dergelijke vragenlijst mogen invullen. Daartoe 
is ook de enquête weer opgedeeld in verschillende onderdelen. De vragenlijst wordt bijvoorbeeld gestart met 
een deel waarin naar wat persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Dit is ook het deel waarin de variabelen die 
mogelijk van invloed zijn op de mate van actief burgerschap worden gemeten. De vragen gaan dan ook over: 
geslacht, leeftijd, opleiding, huishoudenssamenstelling, woonduur en ontwikkelvorm. 
Het tweede deel van de enquête sluit aan op het in actie komen voor een fysiek leukere en mooiere buurt. In 
dit deel worden vragen gesteld over onderhoudswerkzaamheden m.b.t. voorgevel, voortuin, stoep, achterpad 
en plantsoenen. Daarmee is getracht het onderhoud van die onderdelen te benoemen die de uitstraling van 
een straat en daarmee ook buurt bepalen. 
In het derde deel is ingegaan op het in actie komen tegen zowel fysieke als sociale verloedering in de buurt. 
Gevraagd is of en op welke manier mensen actie hebben ondernomen tegen zwerfvuil, hondenpoep, beklad-
ding, vandalisme, geluidsoverlast, stankoverlast en overlast van buurtgenoten. De selectie van deze typen 
overlast is gebaseerd op eerdere enquêtes waarin ook specifiek naar de vormen van overlast is gevraagd. 
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Het vierde deel van de enquête gaat vervolgens in op het actief zijn voor de buurt. Gevraagd wordt naar het 
organiseren van en deelnemen aan activiteiten, het verlenen van burenhulp en het bijwonen van bijeenkom-
sten voor de buurt. Ook wordt hierbij ingegaan op de buurtvereniging: is er een buurtvereniging, is men lid en 
verricht men vrijwilligerswerk voor de buurtvereniging. 
Tot slot wordt ook de houding ten opzichte van actief burgerschap gemeten. Dit wordt gedaan door aan alle 
respondenten stellingen voor te leggen. Is men geïnteresseerd in activiteiten voor de buurt? Wat wil men wel 
en niet zelf onderhouden? En in hoeverre wil men de buren helpen met een klus? Het meten van de houding 
ten opzichte van actief burgerschap is een aanvulling op de andere delen, omdat het hierbij niet gaat om wat 
men heeft gedaan, maar vooral om hoe men erover denkt. De volledige vragenlijst is opgenomen in ‘bijlage 2: 
enquête’, in de volgende paragraaf wordt beschreven aan welke mensen de enquête is voorgelegd. 

3.2.5 Populatie en steekproef 

Voor het meten van de geoperationaliseerde variabelen zijn onderzoekseenheden nodig. Bij het opstellen van 
het conceptueel model is reeds bepaald dat de bewoners van buurten de onderzoekseenheden vormen van dit 
onderzoek. De operationele populatie bestaat in dit onderzoek, uit alle bewoners van buurten in Nederland met 
zelfontwikkelde woningen. De steekproef bestaat uit een selectie van de bewoners van deze buurten op basis 
van enkele criteria. Met het toepassen van deze criteria wordt getracht het verschil tussen overige variabelen 
zo klein mogelijk te houden. Door daarbij de bepaalde variabelen te controleren, kan het verschil in de mate 
van actief burgerschap met name worden toegekend aan de ontwikkelvorm. Dit alles, nogmaals, zonder enige 
uitspraak te willen doen met betrekking tot causaliteit.  
Een nieuwbouwbuurt met collectief zelf ontwikkelde woningen, bestaat meestal uit enkele tientallen zogenaam-
de zelfontwikkelde woningen, aangevuld met vele andere woningen. Bij de keuze van de grondvorm is reeds 
aangehaald, dat woningen in nieuwbouwbuurten veelal zijn gegroepeerd in huizenrijen of blokken met eenzelf-
de woningwaarde. Door de bewoners te selecteren op de woningwaarde van hun woning zouden de groepen 
wel en niet zelfontwikkelaars zo eenduidig mogelijk blijven, wat betreft overige variabelen. 
Echter doordat de zelfontwikkelde woningen veelal een stuk goedkoper zijn dan de overige woningen in de 
buurt, is een selectie op basis van een gelijke woningwaarde niet mogelijk. Een alternatief is om de selectie te 
baseren op het woningtype. Bij collectief zelf ontwikkelde woningen, zo is in het vorige deel vastgesteld, valt 
een grof onderscheid te maken tussen projecten die worden gerealiseerd voor en door ‘starters’ in de kleinere 
kernen en projecten die worden gerealiseerd voor en door ‘idealisten’ in de grotere steden. De meeste CPO 
projecten behelzen deze eerste categorie (Brunninkhuis, 2012).  
De meeste collectief zelf ontwikkelde buurten in deze categorie bestaan uit rijwoningen en enkele hoekwonin-
gen. Bij de selectie van de overige huishoudens in de buurt worden daarom, slechts die huishoudens geselec-
teerd, die eveneens in een rijtjeswoning of hoekwoning wonen. Zodoende wordt getracht het onderlinge ver-
schil tussen zelfontwikkelaars en reguliere bewoners met betrekking tot de overige variabelen zo minimaal 
mogelijk te houden.  
Het tweede criterium is het moment van oplevering, van de woningen. Omdat tussen nul en twee jaar na de 
oplevering van een buurt, de participatiegraad dermate klein is, dat meten niet erg zinvol is, dienen de projec-
ten minimaal twee jaar geleden opgeleverd te zijn (Leidelmeijer, 2012). Omdat echter, na circa vijf jaar de 
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meeste mensen weer verhuisd zijn, mag de oplevering niet langer geleden zijn dan vijf jaar (VROM, 2009)2. 
De te meten buurten moeten kortom, zijn opgeleverd tussen twee en vijf jaar geleden, in de periode 2008-
2011. 
Tot slot moeten de respondent allemaal koopwoningen bewonen. Het bezitten van een woning en het daarmee 
samenhangende economisch belang zorgt voor meer participatie in de buurt (Leidelmeijer, 2012; Campbell, 
1990). Daarmee dienen de respondenten dus te voldoen aan de volgende eisen: 

 Bewoners van nieuwbouwbuurten opgeleverd tussen twee en vijf jaar geleden, met zelfontwikkelde 
woningen. 

 Bewoners van rijwoningen (hoek- en tussenwoningen). 
 Bewoners van koopwoningen. 

Door slechts die buurten te selecteren waarin de woningen twee tot vijf jaar geleden zijn opgeleverd en door 
slechts de bewoners die een koopwoning bewonen te enquêteren, worden reeds twee van de vijf interactieva-
riabelen gelijk gehouden (woningbezit en woonduur). Met de invloed van woningbezit hoeft in het verdere 
onderzoek dan ook geen rekening worden gehouden. Wat betreft woonduur, kan het nog interessant zijn om te 
kijken of er verschil zit tussen een relatief korte woonduur (twee jaar) en relatief lange woonduur (vijf jaar). 
In de projectendatabase van adviesbureau Bouwen In Eigen Beheer (BIEB) en het Informatiecentrum Eigen-
bouw (ICEB) staan tien projecten die aan de hierboven geformuleerde criteria voldoen. Per buurt is hieronder 
het aantal zelfontwikkelde woningen en het aantal regulier ontwikkelde woningen aangegeven, zie Tabel 5.  
Tabel 5 Overzicht geselecteerde projecten 

 Buurt Plaats Zelf ontwikkeld Regulier 
1 Braamt-West Braamt 11 30 
2 Lage Korn Buren 9 43 
3 Vogelvlucht Gilze 17 11 
4 Puurveen Kootwijkerbroek 16 42 
5 Nieuw Meerten Lienden 12 45 
6 Luchen Mierlo 14 15 
7 Steensel-Noord Steensel 18 6 
8 Colijnstraat St. Oedenrode 6 14 
9 Landgoed Driessen Waalwijk 51 43 
10 Groot-Holthuizen Zevenaar 42 32 

Totaal 196 281 
 
Het aantal respondenten is bij de uitvoering van statistische analyses niet vrijblijvend en dient aan bepaalde 
voorwaarden te voldoen. Baarda en De Goede (2007) onderscheiden twee manieren om het minimum aantal 
respondenten te bepalen. Allereerst wordt verwezen naar het minimum aantal van 30 respondenten dat nodig 

                                                
2 Hierbij is uitgegaan van mensen van 25-34 jaar. Omdat de meeste collectief zelf ontwikkelde woningen door 
mensen uit deze leeftijdscategorie (starters) worden bewoond. 
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is voor het uitvoeren van statische analyses. Dit aantal verdubbelt tot 60 wanneer een vergelijking moet wor-
den gemaakt tussen twee groepen. Daarbij stellen zij dat voorzichtigheidshalve een aantal van 100 respon-
denten het minimum vormt in verband met de te verwachten non-respons (Baarda & De Goede, 2007). De 
477 mensen die in dit onderzoek worden geënquêteerd zouden op basis hiervan moeten volstaan. 
Bij het selecteren van de straten is allereerst gekeken naar de selectiecriteria zoals hierboven beschreven. 
Daarnaast is gekozen voor die straten, die het dichts bij elkaar liggen. Een overzicht van de geselecteerde 
projecten en de aangeschreven adressen is te vinden in de ‘bijlage 3: projectenselectie en adressen’. 

3.2.6 Organisatie 

Om een zo groot mogelijke respons te bewerkstelligen worden de enquêtes op verschillende manieren afge-
nomen. Allereerst worden deelnemers aan collectief zelf ontwikkelde projecten, die zijn ondersteund door Bou-
wen In Eigen Beheer (BIEB), per mail benaderd. De e-mailadressen worden hiertoe door BIEB ter beschikking 
gesteld.  
Vervolgens worden de mensen waarvan geen e-mailadres bekend is, of degenen die niet reageren op de mail 
persoonlijk benaderd. In een eerste ronde langs de geselecteerde adressen, worden de enquêtes persoonlijk 
aan de deur overhandigd met de vraag of deze meteen ingevuld kunnen worden. Indien dit haalbaar is worden 
de enquêtes diezelfde avond, in een tweede ronde, weer opgehaald. Dit kan persoonlijk, maar de responden-
ten kunnen er ook voor kiezen de ingevulde enquête uit hun brievenbus te hangen. 
Indien het niet haalbaar is de enquête dezelfde avond in te vullen, wordt een brief overhandigd waarmee de 
respondenten de enquête op een later tijdstip, online kunnen invullen. Dezelfde brief wordt door de brievenbus 
gedaan indien mensen niet thuis zijn of niet open doen. 
Om anonimiteit te garanderen wordt op de enquêtes geen namen of adressen genoteerd, maar respondent-
nummers. Deze nummers zijn uiteraard wel gekoppeld aan adressen, maar dat is alleen door de onderzoeker 
in te zien. Op de brieven wordt een zogenaamde toegangscode genoteerd. Deze code dienen mensen in te 
vullen om de online enquête te kunnen starten. Ook deze code is gekoppeld aan een adres en ook dit is enkel 
door de onderzoeker in te zien. 
De enquêtes worden ’s avonds afgenomen in verband met werkende mensen. Bij voorkeur wordt er pas na 
19.00 uur aangebeld in verband met het niet willen storen tijdens het eten (Breedveld). Omdat het niet haal-
baar is alle bewoners in één avond te enquêteren zijn de buurtbezoeken verdeeld over verschillende dagen, 
zie Tabel 6. 
Tabel 6 Overzicht dagen en projecten. 

10-7 11-7 12-7 13-7 15-7 17-7 
Lienden Braamt Kootwijkerbroek Waalwijk Zevenaar (2) Mierlo 
Buren Zevenaar (1)  Gilze  St. Oedenrode 
   Steensel   
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4 Dataverzameling en data-analyse 
In het vorige hoofdstuk is beschreven, hoe de mate van actief burgerschap in de buurt kan worden gemeten. 
Ook is beschreven wie op welke manier worden onderzocht. Daarmee is bekend geworden welke data, waar 
wordt verzameld. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de dataverzameling en de data-analyses. Onder het 
kopje dataverzameling wordt ingegaan op de uitvoering van het afnemen van de enquêtes en de respons hier-
op. Bij de data-analyse wordt ingegaan op de verwerking en analyse van de verzamelde data. Met behulp van 
het programma SPSS zijn verschillende data-analyses uitgevoerd. De uitkomsten van deze analyses worden in 
dit hoofdstuk gepresenteerd als cijfermatige resultaten van dit onderzoek. 

4.1 Dataverzameling 
In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van het verloop van de afname van de enquêtes in de ver-
schillende buurten. Daarbij wordt ook ingegaan op de verkregen respons. Aan de hand van de vragen die 
ingaan op de sociaal demografische kenmerken van de respondenten wordt ingegaan op de representativiteit 
van de respons, waarbij specifiek wordt gekeken naar de collectieve zelfontwikkelaars.  

4.1.1 Afname 

De afname van de enquêtes is uitgevoerd in verschillende fases. In de eerste fase zijn 93 respondenten per 
e-mail benaderd, met het verzoek een digitale enquête in te vullen. Deze 93 respondenten zijn allemaal col-
lectieve zelfontwikkelaars, die hun woning in het verleden hebben ontwikkeld met hulp van adviesbureau Bou-
wen In Eigen Beheer, uit Eindhoven. In totaal reageerden drie mensen op dit verzoek. Twee van hen vulden 
een enquête in en één van hen gaf aan niet mee te willen werken. 
Daartoe is een tweede fase opgestart waarin de potentiële respondenten persoonlijk, aan de deur gevraagd 
zijn deel te nemen. Op die manier zijn 477 adressen bezocht. Van de 259 mensen die thuis waren, hebben 
155 mensen diezelfde dag de enquête ingevuld en teruggegeven, de rest gaf aan niet mee te willen werken. 
Bij de 218 mensen die niet thuis waren, is een brief in de brievenbus gedaan, met het verzoek de enquête 
online in te vullen. Op dat verzoek hebben 18 mensen gereageerd. In totaal zijn zodoende 175 ingevulde en-
quêtes verzameld. 

4.1.2 Respons beschrijving 

Van deze 175 respondenten hebben 73 mensen hun woning zelf ontwikkeld in een collectief, de zogenaamde 
collectieve zelfontwikkelaars. 91 mensen bewonen een huis wat zij kant-en-klaar aankochten, de reguliere 
kopers. De overige 11 respondenten ontwikkelden hun woning zelf, maar individueel. Deze groep wordt in dit 
onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dat levert in eerste instantie een bruikbare respons op van 164 res-
pondenten. 
In Tabel 7 is een overzicht gegeven van de belangrijkste sociaal demografische kenmerken van deze 164 
respondenten. De vrouwen zijn iets in de meerderheid. Met een gemiddelde leeftijd van ruim 32 jaar is de 
groep respondenten relatief jong. 68% van de respondenten is tussen de 24 en 41 jaar oud. 
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Tabel 7 Responsbeschrijving 

Geslacht Leeftijd Opleiding Kinderen 
Man Vrouw Gemiddeld BO LO LBO MBO HVO HBO/WO Ja Nee 
78 86 32,55 1 12 1 68 10 71 75 89 

47.6% 52.4%  0.6% 7.3% 0.6% 41.5% 6.1% 43.3% 45.7% 54.3% 
 
De overgrote meerderheid (139) heeft vervolgonderwijs gevolgd in de vorm van, wat tegenwoordig heet, een 
MBO opleiding (68) of een HBO/WO opleiding (71). Tot slot blijkt iets meer dan de helft kinderen onder de 
18 jaar te hebben. 

4.1.3 Vergelijking steekproef met Boelens et al. 

In totaal zijn er 73 collectieve zelfontwikkelaars die een enquête hebben ingevuld. Boelens et al. (2010) heb-
ben reeds onderzoek verricht naar de sociaal demografische eigenschappen van dit type bewoners. Deze 
eigenschappen verschillen van de eigenschappen zoals deze zijn gevonden in dit onderzoek, zo blijkt uit Tabel 
8. De zelfontwikkelaars in dit onderzoek zijn beduidend jonger. Opvallend daarbij is het grote aantal mensen 
onder de 30 jaar. In dit onderzoek is 45.2% van de respondenten nog geen 30, terwijl dit bij Boelens et al. 
(2010) slechts 3.6% is.  
Hoewel ook in dit onderzoek de respondenten in meerderheid HBO of WO hebben gevolgd is het percentage 
hoger opgeleiden met 52,1% niet zo hoog als bij Boelens et al. (73,1). Ook het aantal eenpersoonshuishou-
dens verschilt aanzienlijk. In dit onderzoek valt met zes eenpersoonshuishoudens slechts 6.7% in deze cate-
gorie, daar waar bij Boelens et al. ruim 20% van alle zelfontwikkelaars uit eenpersoonshuishoudens bestaat. 
Door de jonge groep is ook het percentage ouderen lager. 
Tabel 8 Vergelijking CZO (eigen invulling van (Boelens et al., 2010)) 

 Boelens et al. Eigen data 

Leeftijdsklasse   

< 30 3.6% 45.2% 

30 - 45 35.1% 52.0% 

45 - 65 45.8% 2.8% 

65 > 15.5% 0% 

   

Huishoudensamenstelling   

Alleenstaand 20.1% 8.2% 

Paar met kinderen 32.5% 35.6% 

Paar zonder kinderen 37.9% 56.2% 

Ouderen 9.5% 0% 

   

Opleidingsniveau   

Laag (t/m VMBO/MAVO) 8.4% 8.2% 

Midden (t/m MBO/HAVO/VWO) 18.6% 39.7% 

Hoog (HBO/Universiteit) 73.1% 52.1% 
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De verschillen worden voor een groot deel verklaard door de keuze voor een bepaald type projecten. In de 
theoretische inkadering is al aangehaald dat de zelfontwikkelaars zijn te verdelen in ‘dorpse starters’ en ‘ste-
delijke idealisten’, waarbij is gekozen voor het onderzoeken van deze eerste categorie. Dit verklaart met name 
het verschil in leeftijd, wat bij de starters lager ligt. Ook het verschil in opleidingsniveau kan hierdoor worden 
verklaard, aangezien de ‘stedelijke idealist’ waarschijnlijk vaker hoger opgeleid zal zijn. Het geringe aantal 
eenpersoonshuishoudens is wellicht te verklaren door de veranderde economische omstandigheden op de 
woningmarkt, welke het steeds moeilijker maken om als alleenstaande een woning te kopen en dus ook zelf te 
ontwikkelen. 
Het beeld van de ‘startende dorpeling’ wordt zonder meer bevestigd. Het grote aantal tweepersoonshuishou-
dens zonder of inmiddels met kinderen duidt op een groot aantal starters onder de collectieve zelfontwikke-
laars. Hetzelfde geldt uiteraard voor de lage gemiddelde leeftijd en het hoge percentage van mensen die heb-
ben ‘doorgeleerd’ op zowel HBO/WO als MBO niveau. Vast te stellen valt, dat de startersverenigingen zoals 
die in verschillende dorpen zijn opgericht, gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk het huisvesten 
van starters. Een overzicht van de sociaal demografische kenmerken van zowel de hele populatie als de col-
lectieve zelfontwikkelaars is terug te vinden in ‘bijlage 4: sociaal demografische kenmerken steekproef’. 
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4.2 Data-analyse 
In de vorige paragraaf is ingegaan op de sociaal demografische kenmerken van de mensen die mee hebben 
gewerkt aan dit onderzoek. In deze paragraaf wordt ingegaan op de antwoorden uit de vragenlijsten die be-
trekking hebben op actief burgerschap. Daartoe wordt allereerst gekeken naar opvallende zaken in het alge-
meen. Zijn er bijzonderheden op het eerste gezicht? Is men onverwacht actief of heeft men een opvallende 
houding ten opzichte van burgerschap? Vervolgens worden de resultaten van de eerste analyses uitgevoerd. 
Deze analyses toetsen de stellingen uit de theorie met betrekking tot sociaal demografische eigenschappen. 
Tot slot worden de resultaten van de verschilanalyses besproken.  

4.2.1 Beschrijvende statistiek 

Deze paragraaf gaat in op die vragen en antwoorden die betrekking hebben op actief burgerschap. Hierbij 
wordt benoemd wat opvalt wanneer de beschrijvende statistieken worden bestudeerd. Daarbij is onderscheid 
gemaakt tussen vragen die gaan over onderhoud, overlast, sociale activiteiten en de houding van mensen ten 
opzichte van actief burgerschap. ‘Bijlage 5: beschrijvende statistieken’, biedt een overzicht van alle beschrij-
vende statistieken. 
Wanneer bijvoorbeeld wordt gekeken naar de onderhoudsactiviteiten van mensen valt op dat het onderhouden 
van de tuin voor de overgrote meerderheid een regelmatige bezigheid is. 126 mensen geven aan maandelijks 
of wekelijks in de tuin te staan. Het vegen van het achterpad gebeurt ook maandelijks. De stoep gebeurt eens 
per jaar of nooit.  
Bestrijding van overlast is in de jonge buurten nog niet echt nodig. Tegen vandalisme, bekladding, geluidsover-
last, stankoverlast en overlast van buurtgenoten, hoeft in deze buurten nog niets te worden gedaan. Een zelf-
ontwikkelaar uit Braamt bevestigt dit als volgt: ‘In deze wijk is nog geen overlast van jongeren, graffiti of an-
ders.’ Alleen hondenpoep en zwerfvuil zijn problemen die om actie vragen. Zwerfvuil wordt daarbij zelf opge-
ruimd. Bij hondenpoep wordt in de meeste gevallen de eigenaar aangesproken. 
Vier op de tien respondenten organiseert wel eens een activiteit voor de buurt. Dat zijn vooral buurtbarbecues 
en buurtfeesten. 64 procent neemt deel aan deze feesten. Daarmee zijn barbecues en feesten populairder dan 
bijeenkomsten en inspraakavonden. Als dergelijke avonden al worden georganiseerd, worden deze slecht 
bezocht en van eigen inbreng is in de meeste gevallen geen sprake. Wellicht weet men ook niet of en wan-
neer dergelijke avonden worden gehouden. Iets soortgelijks is zichtbaar bij de buurtvereniging. Veel mensen 
hebben geen idee of er een buurtvereniging is en zijn derhalve ook geen lid.  
Ruim 2/3 van de respondenten helpt regelmatig een buurtgenoot. Mensen nemen pakketjes aan voor de 
buren, lenen iets uit, zetten de container aan de straat en geven de planten water als de buren op vakantie 
zijn. Wat opvalt bij de houding van mensen ten opzichte van actief burgerschap is dat men behoorlijk positief 
is. Men is geïnteresseerd in activiteiten en wil graag deelnemen. Organiseren gaat een stap verder en dat doet 
de meerderheid dan ook liever niet. Wat het helpen van de buren betreft, zijn vooral een klus en een bood-
schap doen populair. Sneeuw schuiven, gladheid bestrijden, bladeren opvegen en vuurwerk opruimen, is iets 
wat mensen best zelf willen doen. Dat geldt niet voor het totale onderhoud van de openbare ruimte.  
Men vindt het fijn als mensen wat op elkaar letten. Problemen moeten worden opgelost door elkaar aan te 
spreken en niet door dit te melden bij officiële instanties. Tot slot blijft iedereen graag op de hoogte van ont-
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wikkelingen in en rond de buurt. Maar meepraten over die ontwikkelingen door overleg in buurtcomités en 
buurtverenigingen doet men toch liever niet.  

4.2.2 Stellingen uit de theorie 

De eerste analyses toetsen de stellingen uit het theoretisch deel van dit onderzoek. In voorgaande onderzoe-
ken is het effect van verschillende variabelen op (een deel van) de mate van actief burgerschap reeds onder-
zocht. Met de analyses wordt uitgezocht of die stellingen ook in dit onderzoek worden onderbouwd of kunnen 
worden verworpen. Daarmee wordt tevens duidelijk met welke variabelen rekening moet worden gehouden in 
de analyses, waarmee de hoofdvraag van dit onderzoek wordt beantwoord. 
 

Leeftijd 

Leidelmeijer (2012) stelt dat de leeftijd van invloed is op de participatie van mensen in de buurt. Zo wordt 
gesteld dat mensen tot 30 jaar geringer participeren. Dat participeren wordt daarbij beperkt tot het deelnemen 
aan activiteiten en het organiseren van activiteiten. Deze twee variabelen zijn ook gemeten in dit onderzoek.  
Daarnaast stelt Leidelmeijer dat het doen van vrijwilligerswerk in de buurt voornamelijk wordt verricht door 45 
plusser. In dit onderzoek is het doen van vrijwilligerswerk beperkt tot vrijwilligerswerk voor de buurtvereniging. 
Slechts 13 mensen hebben aangegeven zich hierbij vrijwillig in te zetten. Daarbij zit geen enkele 45 plusser. 
Er zijn echter zo weinig 45 plussers aanwezig binnen de steekproef dat het niet erg zinvol is, hier conclusies 
aan te verbinden. Hetzelfde geldt voor het onderzoeken van de stelling dat 45-65 jarigen eerder acties orga-
niseren met buurtgenoten. Ook dit is door het geringe aantal respondenten in deze categorie niet zinvol. 
Onderzoeken of mensen onder de 30 minder activiteiten organiseren en daar minder aan deelnemen, kan wel. 
Daartoe zijn kruistabellen gemaakt waarin wordt weergegeven hoeveel mensen binnen de verschillende cate-
gorieën (onder de 30 en 30 en ouder) een activiteit organiseren en aan een activiteit meedoen, zie Tabel 9. 
Tabel 9 Invloed van leeftijd op organiseren en deelnemen 

  Organiseren Deelnemen 
  Ja Nee Totaal Ja Nee Totaal 

Onder de 30 
Aantal 26 47 73 48 17 65 

% 35.6% 64.4% 100.0% 73.8% 26.2% 100.0% 

30 en ouder 
Aantal 40 51 91 58 21 79 

% 44.0% 56.0% 100.0% 73.4% 26.6% 100.0% 

Totaal 
Aantal 66 98 164 106 38 144 

% 40.2% 59.8% 100.0% 73.6% 26.4% 100.0% 
 
De tabel laat zien dat 26 van de 73 mensen onder de 30 een activiteit hebben georganiseerd in de buurt 
(35,6%). In de categorie 30 jaar en ouder zijn dat er 40 van 91 (44%). Met de Chi-kwadraat toets wordt 
onderzocht of dit verband significant is. De toets laat een overschrijdingskans zien van 0.279 (p = 0.279). 
Dit getal is te hoog, om te spreken van een significant verband (daarvan is sprake als het getal kleiner dan 
0.05 is, p < 0.05). Dat houdt in dat de nulhypothese, die luidt dat er geen verband is tussen leeftijd en het 
organiseren van activiteiten, niet kan worden verworpen. 
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Bij het deelnemen zijn de verschillen nog kleiner. 48 van de 65 mensen onder de 30 hebben deelgenomen 
aan activiteiten in de buurt en 58 van de 79 mensen van 30 en ouder. Met respectievelijk 73,8 procent en 
73,4 procent ligt dit erg dicht bij elkaar. De Chi-kwadraat toets laat een overschrijdingskans van 0.954, 
daarmee wordt ook in dit geval, de stelling dat er geen verschil is, niet verworpen (χ² = 0.003 ; df = 1; n.s). 
 

Kinderen 

Eerder genoemde Leidelmeijer (2012) stelt dat het hebben van kinderen, het organiseren van en meedoen 
aan activiteiten bevordert. Bij het organiseren van activiteiten blijkt het verschil tussen het percentage mensen 
met en zonder kinderen minimaal: 40,4 procent van de mensen zonder kinderen organiseert weleens iets, 
tegen 40,0 procent van de mensen met kinderen, zie Tabel 10. De Chi-kwadraat toets laat zien dat dit ver-
schil niet groot genoeg is om het veronderstelde verband tussen het hebben van kinderen en het organiseren 
van activiteiten te onderbouwen ( χ² = 0.003; df = 1; n.s.). 
Voor het deelnemen aan activiteiten geldt ook dat de verschillen niet groot zijn. Van de mensen zonder kinde-
ren neemt 72,2 procent deel aan activiteiten. Van de mensen met kinderen is dat met 75,4 procent maar iets 
meer. De Chi-kwadraat toets wijst uit dat ook dit verschil te klein is om een verband te kunnen veronderstellen 
(χ² = 0.192; df = 1; n.s.). 
Tabel 10 Invloed van kinderen op organiseren en deelnemen 

  Organiseren Deelnemen 
  Ja Nee Totaal Ja Nee Totaal 

Zonder kinderen 
Aantal 36 53 89 57 22 79 

% 40.4% 59.6% 100.0% 72.2% 27.8% 100.0% 

Met kinderen 
Aantal 30 45 75 49 16 65 

% 40.0% 60.0% 100.0% 75.4% 24.6% 100.0% 

Totaal 
Aantal 66 98 164 106 38 144 

% 40.2% 59.8% 100.0% 73.6% 26.4% 100.0% 
 

Opleidingsniveau 

Bolt & Ter Maat (2005), stellen dat het opleidingsniveau van invloed is op de mate van participatie. Zij stellen 
dat de kans op participatie toeneemt, naarmate het opleidingsniveau hoger is. Onder participatie verstaan zij 
actief zijn als vrijwilliger in een bewonersorganisatie of wijkraad en actief zijn om de leefbaarheid en veiligheid 
in de buurt te verbeteren. Beide vragen zijn niet als zodanig gesteld en kunnen met deze data dan ook niet 
worden onderzocht. 
Leidelmeijer (2012) en Wijdeven & Hendriks (2010), verwachten geen verschil in participatie, tussen hoger 
en lage opgeleiden. Om dit verschil te onderzoeken kijken zij naar de mate waarin actie wordt ondernomen 
richting de overheid: het melden van overlast en het bijwonen van inspraakavonden. Deze variabelen zijn in dit 
onderzoek wel onderzocht. 
Met betrekking tot het melden van overlast, blijken van de 26 overlastmelders er 11 hoger opgeleid (hoger 
voortgezet onderwijs en HBO/WO) te zijn en 15 lager opgeleid. Lager opgeleiden lijken dus eerder overlast te 
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melden bij instanties dan hoger opgeleiden. Door de geringe aantallen kan hierover echter geen onderbouwde 
uitspraak worden gedaan.  
Van de 27 die een inspraakavond bijwoonden, blijken er 16 hoger opgeleid en 11 lager opgeleid. Hierbij is dus 
wel sprake van meer participatie onder hoger opgeleiden. Ook hier zijn de aantallen echter dermate klein dat 
van significante cijfers niet kan worden gesproken. 
 

Woonduur 

De laatste variabele die de mate van actief burgerschap (deels) kan beïnvloeden is de woonduur. Leidelmeijer 
(2012) stelt dat de non-participatie onder mensen die korter dan twee jaar in een buurt wonen erg groot is. 
Hoe langer mensen ergens wonen hoe meer men geneigd is te participeren. Daarbij wordt niet alleen gekeken 
naar het meedoen of organiseren van activiteiten, maar ook naar het organiseren van acties, het melden van 
overlast en het bijwonen van inspraakavonden. Daarnaast wordt gekeken naar vrijwilligerswerk, buurtcontac-
ten, iets verbeteren en het indienen van klachten. Omdat vrijwilligerswerk voor de buurtvereniging slechts door 
13 mensen wordt gedaan, wordt dit buiten beschouwing gelaten. Het aantal contacten met buren, iets verbete-
ren en het indienen van klachten is niet als zodanig gemeten en wordt derhalve ook niet nader onderzocht. 
Met behulp van kruistabellen wordt vastgesteld of er inderdaad verschillen zijn in participatie die eventueel 
samenhangen met de woonduur. Allereerst wordt weer gekeken naar het organiseren van activiteiten en het 
deelnemen daaraan, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die langer en korter dan twee jaar in 
hun huidige woning wonen. Bij het organiseren van activiteiten blijkt dit verschil aanwezig te zijn. Van de 17 
mensen die minder dan twee jaar in hun huis wonen organiseren slechts drie mensen weleens iets (17.6%). 
Bij de mensen die langer dan twee jaar ergens wonen, ligt dit percentage aanzienlijk hoger met 42,9 procent. 
De verschillen zijn dermate groot, dat een verband tussen de woonduur en het organiseren van activiteiten 
mag worden verondersteld. Dat wijst ook de Chi-kwadraat toets uit met een waarde van 0.045 wordt onder de 
drempel van 0.05 gebleven (χ² = 4.027; df = 1; p < 0.05). Ook bij het deelnemen zijn verschillen te consta-
teren. Hoewel ruim de helft van de mensen die minder dan twee jaar ergens wonen, reeds deelnemen aan 
activiteiten is dit bij de andere groep ruim 75 procent. Dat verschil is echter niet dermate groot dat hierbij een 
verband valt te veronderstellen, p = 0.141 (χ² = 2.165; df = 1; n.s.), zie Tabel 11.  



44 
 

 

Tabel 11 Invloed van woonduur op organiseren en deelnemen 

  Organiseren Deelnemen 
  Ja Nee Totaal Ja Nee Totaal 

Minder dan 2 jaar 
Aantal 3 14 17 8 6 14 

% 17.6% 82.4% 100.0% 57.1% 42.9% 100.0% 

2 jaar en langer 
Aantal 63 84 147 98 32 130 

% 42.9% 57.1% 100.0% 75.4% 24.6% 100.0% 

Totaal 
Aantal 66 98 164 106 38 144 

% 40.2% 59.8% 100.0% 73.6% 26.4% 100.0% 
 

De volgende variabele waarbij wordt gekeken naar een eventueel verband met de woonduur heeft betrekking 
op het organiseren van acties. In dit onderzoek is dit gemeten bij de verschillende vormen van overlast. Eén 
van de respondenten heeft aangegeven een actie te hebben georganiseerd tegen zwerfvuil. Dat is te weinig 
om deze variabele te kunnen meten. Bij het melden van overlast zijn dit er meer. In totaal is er 41 keer over-
last gemeld bij instanties als de politie of de gemeente. Dat is gedaan door 26 verschillende mensen. Uit de 
kruistabel blijkt dat deze mensen allemaal langer dan twee jaar op hun plek wonen. 
Ook het bijwonen van inspraakavonden is apart gemeten in dit onderzoek. Er zijn in totaal 27 mensen die een 
inspraakavond hebben bijgewoond. Twee daarvan wonen minder dan twee jaar in hun huidige woning, zij 
vormen de 16,7 procent die een avond hebben bijgewoond. Doordat de aantallen te klein zijn voor een data-
analyse, kunnen hieruit geen verdere conclusies worden getrokken. Dat geldt ook voor de laatste stelling: hoe 
langer men ergens woont, hoe meer men participeert. De verschillen in woonduur zijn daarvoor te klein. Ver-
reweg de meeste respondenten wonen tussen de 2,5 en 3,5 jaar in hun woning. 
De stelling: non-participatie onder mensen die korter dan twee jaar in een buurt wonen is erg groot, is de 
enige stelling die in dit onderzoek wordt bevestigd. Voor de overige stellingen is op basis van deze data onvol-
doende grond om deze te behouden. In de vergelijkingen zijn daarom de 17 respondenten die korter dan twee 
jaar in hun woning wonen, buiten beschouwing gelaten. In ‘bijlage 6: toetsing theoretische stellingen’ worden 
alle resultaten en stappen van bovenstaande analyses weergegeven. 

4.2.3 Vergelijkingen 

In dit onderzoek staan de verschillen tussen collectieve zelfontwikkelaars en reguliere kopers centraal. In deze 
paragraaf wordt eerst ingegaan op opvallende verschillen tussen zelfontwikkelaars en regulieren. Vervolgens 
worden de verschillen per gemeten onderdeel onderzocht en voor actief burgerschap als geheel. Onder het 
kopje ontwikkelingsactiviteit wordt ingegaan op verschillen tussen zelfontwikkelaars die wel en niet actief waren 
tijdens de ontwikkeling.  
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Opvallende verschillen 

De eerste stap in het onderzoeken van verschillen tussen collectieve zelfontwikkelaars en regulieren, is een 
verschilonderzoek per variabele. Daarbij wordt de vraag gesteld, zijn er variabelen waarop collectieve zelfont-
wikkelaars en regulieren significant verschillen? Het antwoord is ja, die zijn er. Zo is er een significant verschil 
in het onderhoud van de voorgevel. In het afgelopen jaar hebben significant meer regulieren hun voorgevel 
onderhouden, dan zelfontwikkelaars. Hetzelfde geldt voor de stoep: het onderhouden van de stoep, wordt 
significant vaker gedaan door regulieren.  
Ook zijn er significante verschillen te vinden bij de houding ten opzichte van actief burgerschap. Regulieren 
zijn het in grotere getale eens met de stelling: ik wil graag deelnemen aan activiteiten in de buurt. Hetzelfde 
geldt voor de stellingen: ik meld het bij officiële instanties (gemeente, politie e.d.) als mensen overlast veroor-
zaken en ik wil graag deelnemen aan overleg in bewonersorganisaties. ‘Bijlage 7: verschilanalyses per varia-
bele’ laat de verschilanalyses voor alle variabelen zien. 
 

Verschilanalyses per onderdeel 

In het vorige hoofdstuk zijn de vragen die de mate van actief burgerschap meten, opgedeeld in vier soorten. 
De eerste vragen hebben met name betrekking op onderhoudsactiviteiten. De tweede groep vragen gaan over 
het bestrijden van overlast, de derde groep over het actief zijn voor de buurt en de laatste groep vragen meten 
de houding ten opzichte van actief burgerschap.  
Voor elk onderdeel geldt dat allereerst een schaal is gecreëerd. Een schaal is een samenvoeging van vragen 
waarmee de score op een bepaald onderdeel kan worden gemeten. Zo zijn bijvoorbeeld voor het meten van 
de score op het onderdeel ‘Activiteiten tegen overlast in de buurt’, de scores op die vragen die concreet aan-
tonen dat mensen actief zijn geweest bij elkaar opgeteld. De vragen over hoe dit is gedaan zijn bij deze schaal 
buiten beschouwing gelaten. Meer over de constructie van de schalen is terug te vinden in ‘bijlage 8: schaa l-
constructie’.  
Doordat verschillende vragen worden samengevoegd tot één schaal, moet eerst de betrouwbaarheid van de 
schaal worden gemeten, met behulp van een zogenaamde homogeniteitstoets. Deze toets geeft een overzicht 
van de betrouwbaarheid en geeft een suggestie welk vraag verwijderd kan worden voor een nog betere be-
trouwbaarheid. De betrouwbaarheid wordt uitgedrukt in een getal met behulp van de berekende Cronbach’s 
Alpha. Dit getal dient minimaal 0.600 te zijn, wil de schaal als betrouwbaar worden aangemerkt. 
Voor de keuze van de juiste toets, is het belangrijk om eerst na te gaan of de scores op de gecreëerde scha-
len normaal verdeeld zijn. Indien dit wel het geval is kan de analyse worden uitgevoerd met de ‘Independent-
samples T-Test’, die toetst op basis van gemiddelden. Indien de scores niet normaal verdeeld zijn, is de ana-
lyse uitgevoerd met de ‘Mann-Whitney U Test’, die toetst op basis van de mediaan. Per onderdeel zijn ver-
schilanalyses uitgevoerd, met behulp van de ‘Independent-samples T Test’ en de ‘Mann-Whitney U Test’. 
Uitgebreide overzichten van deze testen zijn opgenomen in ‘bijlage 9: verschilanalyses per onderdeel’. 
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Als eerste zijn verschillen in de mate van onderhoud geanalyseerd. Bij het meten van de mate van onderhoud, 
is het niet mogelijk gebleken een schaal te creëren met een voldoende Cronbach’s Alpha. Om een zo be-
trouwbaar mogelijke schaal te creëren, is gekozen om enkel te kijken naar het onderhoud van de voortuin, het 
achterpad en de stoep. De histogrammen die de verdeling van de scores op de schaal weergeven, wijzen niet 
op een normale verdeling. Omdat de scores niet normaal verdeeld zijn, is de Mann-Whitney U toets uitge-
voerd. Deze toets levert geen significant verschil op tussen collectieve zelfontwikkelaars en regulieren. Met 
andere woorden: zelfontwikkelaars en regulieren onderhouden ongeveer even vaak hun woning en directe 
woonomgeving (Mann-Whitney U = 2981.500; n.s.). 
Ook bij het meten van de mate van overlastbestrijding, zijn niet alle vragen opgenomen in de schaal, omwille 
van de betrouwbaarheid. De variabelen geluid-/stankoverlast, overlast van buurtgenoten en zwerfvuil, vormen 
de schaal. De scores zijn niet normaal verdeeld en de Mann-Whitney U toets wijst uit dat op dit gebied geen 
significante verschillen zijn te constateren (Mann-Whitney U = 1897.500; n.s.). 
Voor de schaal actief voor de buurt pakt de homogeniteitstest goed uit met een score van 0.826, zodat alle 
vragen in de schaal kunnen worden opgenomen. Doordat de scores niet normaal verdeeld zijn, zijn ook hier de 
verschillen getoetst met de Mann-Whitney U toets. Deze toets levert geen significant verschil op (Mann-
Whitney U = 3156.000; n.s.).  
Tot slot zijn verschillen in de houding ten opzichte van actief burgerschap geanalyseerd. Met een Cronbach’s 
Alpha van 0.877 is de schaal waarmee dit wordt gemeten geschikt. Histogrammen wijzen uit dat de scores 
normaal verdeeld zijn, bij zowel de collectieve zelfontwikkelaars als de regulieren. Uit de t-toets, die in dit 
geval is gebruikt om de verschillen op significantie te toetsen, blijkt geen significant verschil (t = -1.874; n.s.). 
Tabel 12 biedt een overzicht van alle scores per onderdeel. 
Tabel 12 Overzicht toets scores verschilanalyses per onderdeel 

 Onderhoud Overlastbestrijding Actief voor buurt Houding 

Homogeniteitstoets 
Cronbach’s Alpha = 
0.562 

Cronbach’s Alpha = 
0.629 

Cronbach’s Alpha = 
0.826 

Cronbach’s Alpha = 
0.877 

Verdeling scores 
Niet normaal ver-
deeld 

Niet normaal ver-
deeld 

Niet normaal ver-
deeld 

Normaal verdeeld 

T-toets 
n.v.t.  

(non-parametrisch) 
n.v.t.  

(non-parametrisch) 
n.v.t. 

(non-parametrisch) 

CZO = 2.710 
 Regulier = 2.833 
 p = 0.063 
Mann-Whitney U 
toets 

p = 0.186 p = 0.624 p = 0.583 
n.v.t 

(parametrisch) 
 
De verschillen op de verschillende onderdelen van actief burgerschap zijn niet significant. Dat betekent niet dat 
er geen verschillen zijn. Een toets waarbij de verschillen tussen collectieve zelfontwikkelaars en regulieren op 
de mate van actief burgerschap worden geanalyseerd geeft antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek: 
Wat is het verschil in de mate van actief burgerschap in de buurt, tussen bewoners van collectief zelf ontwik-
kelde woningen en bewoners van regulier ontwikkelde woningen? 
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De schaal waarmee de mate van actief burgerschap wordt gemeten bestaat uit 19 variabelen, die allemaal 
betrekking hebben op iets doen. Actief burgerschap is immers gedefinieerd als deelnemen aan en verantwoor-
delijkheid dragen voor de buurt. In iets andere woorden: je mond open trekken of je handen uit de mouwen 
steken voor de buurt. De vragen met betrekking tot de houding ten opzichte van actief burgerschap zijn dan 
ook niet meegenomen in deze schaal. Hoe men denkt over actief burgerschap, is op zichzelf geen actief bur-
gerschap. 
De homogeniteitstest wijst uit dat de schaal, bestaande uit 19 variabelen (gemeten door middel van vraag 10 
t/m 40 van de vragenlijst), met een Cronbach’s Alpha score van 0.893, geschikt is voor het uitvoeren van 
een verschilanalyse. De normaal verdeelde scores bij zowel de collectieve zelfontwikkelaars als de regulieren, 
maken de t-toets de meest geschikte toets om deze analyse mee uit te voeren. 
Met een score van 0.473, wijst de t-toets uit dat er geen sprake is van een significant verschil tussen collec-
tieve zelfontwikkelaars en regulier, met betrekking tot hun mate van actief burgerschap (t = -0.720; n.s.). 
Collectieve zelfontwikkelaars scoren gemiddeld 0.4643 en regulieren scoren zelfs iets hoger met 0.4909, zie 
Tabel 13. 
Tabel 13 Ontwikkelvorm en mate van actief burgerschap 

Mate van actief burgerschap 

Homogeniteitstoets 
Cronbach’s Alpha = 
0.893 

Verdeling scores Normaal verdeeld 
T-toets CZO = 0.4643 
 Regulier = 0.4909 
 p = 0.473 

 

Ontwikkelingsactiviteit 

Binnen de groep collectieve zelfontwikkelaars is de mate van activiteit tijdens het ontwikkelen gemeten. Deze 
zogenaamde mate van ontwikkelingsactiviteit is gemeten door de zelfontwikkelaars te vragen of ze zitting heb-
ben genomen in het bestuur of een werkgroep en hen is gevraagd hoeveel bijeenkomsten men heeft bijge-
woond tijdens de ontwikkeling. 
De scores op deze vragen verdelen de collectieve zelfontwikkelaars in twee groepen. Zij die in een werkgroep 
of bestuur zaten en minimaal de helft van de bijeenkomsten bijwoonden, worden bestempeld als actieve zelf-
ontwikkelaars (38 respondenten). Zij die niet in het bestuur zaten, noch meewerkten in een werkgroep en 
slechts bijeenkomsten bijwoonden worden bestempeld als inactief (28 respondenten). 
Deze verdeling tussen actieve zelfontwikkelaars en niet-actieve zelfontwikkelaars, wordt gemaakt om te meten 
of er tussen deze twee groepen een verschil zit in mate van actief burgerschap. Daartoe is allereerst voor deze 
specifieke groep gemeten of de gecreëerde schaal voldoende betrouwbaar is. Een Cronbach’s Alpha score 
van 0.771 wijst uit dat dit zo is. De normale verdelingen van de scores op deze schaal bij zowel de actieven 
als de niet-actieven, maakt het mogelijk het verschil te toetsen met een t-toets. 
Uit de t-toets blijkt een significant verschil tussen de mate van actief burgerschap van actieve zelfontwikkelaars 
en de mate van actief burgerschap van niet-actieve zelfontwikkelaars. De actieve zelfontwikkelaars blijken 
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significant actiever (t = 2.442; significant). Door deze verschilanalyse ook uit te voeren voor de onderdelen 
van actief burgerschap, kan worden onderzocht op welk terrein, de actieve zelfontwikkelaars significant hoger 
scoren dan de niet-actieven. Daarbij geeft de Mann-Whitney U toets, een significant verschil op het onderdeel 
actief zijn voor de buurt (Mann-Whitney U = 364.500, significant), zie Tabel 14. Deze conclusie sluit aan bij 
wat een zelfontwikkelaar uit Waalwijk noteerde bij de op- en aanmerkingen op de enquête: ‘Als buurt hebben 
we een facebookpagina. Zaken die spelen in de buurt worden hier op gezet. Opvallend is dat een kleine vaste 
groep (voorheen be-stuur/werkgroep) actief is op deze facebooksite.’ 
Tabel 14 Ontwikkelingsactiviteit en mate van actief burgerschap 

 Mate van actief burgerschap Actief voor de buurt 
Homogeniteitstoets Cronbach’s Alpha = 0.771 Cronbach’s Alpha = 0.845 
Verdeling scores Normaal verdeeld Niet normaal verdeeld 
T-toets Actieve CZO = 0.5352 

n.v.t. 
(non-parametrisch) 

 Inactieve CZO = 0.4029 
 p = 0.017 
Mann-Whitney U toets n.v.t. (paramtrisch) p = 0.014 

 
Het significante verschil tussen de actieve zelfontwikkelaars en niet-actieven en de hoge scores van de actieve 
zelfontwikkelaars op de schaal die de mate van actief burgerschap aangeeft, maken nieuwsgierig naar de 
verschillen tussen actieve zelfontwikkelaars en regulieren. Daarom zijn tot slot deze verschillen gemeten. Om 
dat te kunnen doen zijn van alle regulieren, 38 respondenten random geselecteerd (het selecteren van alle 
regulieren kan niet omdat in dat geval van de ene groep anderhalf keer zoveel respondenten als van de ande-
re groep worden geanalyseerd en in dat geval leveren de analyses minder betrouwbare gegevens op).  
Van de 38 random geselecteerde regulieren, zijn de scores op de schaal, mate van actief burgerschap, verge-
leken met de scores van de actieve zelfontwikkelaars op dezelfde schaal. Met een score van 0.5352 zijn de 
actieve zelfontwikkelaars gemiddeld actievere burgers dan de regulieren met een score van 0.4786. Het ver-
schil is echter niet significant (t = 1.119, n.s.). Ook op het onderdeel waarop de actieve zelfontwikkelaars 
uitblinken, het actief zijn voor de buurt, zijn de verschillen niet significant, zo wijst de Mann-Whitney U test uit 
(Mann-Whitney U = 543.500, n.s.). De grens van 0.05 wordt overigens wel benaderd met een score van 
0.063, zie Tabel 15.  
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Tabel 15 Actieve zelfontwikkelaars en regulieren 

 Mate van actief burgerschap Actief voor de buurt 
Homogeniteitstoets Cronbach’s Alpha = 0.834 Cronbach’s Alpha = 0.838 
Verdeling scores Normaal verdeeld Niet normaal verdeeld 
T-toets Actieve CZO = 0.535 

n.v.t. 
(non-parametrisch) 

 Regulier = 0.479 
 p = 0.267 
Mann-Whitney U toets n.v.t. (parametrisch) p = 0.063 

Van alle testen zijn in dit hoofdstuk slechts de meest belangrijke cijfers en toetsresultaten weergegeven. Voor 
een uitgebreid overzicht van alle homogeniteitstesten, normale verdelingen, t-toetsen en Mann-Whitney U 
toetsen, zie ‘bijlage 10: overige analyses’. 
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5 Conclusie, discussie en evaluatie 
In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van de verschillende analyses gepresenteerd. Op basis van deze 
resultaten worden in dit hoofdstuk conclusies getrokken en bediscussieerd. Daarmee worden de hoofdvraag en 
de verschillende deelvragen die aan het begin van dit onderzoek zijn gesteld, beantwoord. In de laatste para-
graaf wordt tot slot teruggeblikt op het hele onderzoek en wordt vooruitgeblikt met het geven van enkele sug-
gesties voor vervolgonderzoek. Met de beschrijving van deze conclusies en discussie vormt dit deel, het laat-
ste deel van deze scriptie. 

5.1 Conclusie & discussie 
In het vorige hoofdstuk is uitgebreid ingegaan op de resultaten van de verschillende analyses. Eerst zijn de 
beschrijvende statistieken besproken, gevolgd door de toetsen van de stellingen uit de theorie en tot slot is 
ingegaan op de vergelijkingen die zijn gemaakt tussen collectieve zelfontwikkelaars en regulieren. In dit hoofd-
stuk worden aan de hand van deze resultaten, conclusies getrokken en wordt getracht een verklaring te geven 
voor de resultaten. Daarmee wordt in dit hoofdstuk een antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onder-
zoek. 

5.1.1 Beschrijvende statistiek 

De beschrijvende statistieken schetsen een beeld van de manier waarop de respondenten actief zijn in hun 
buurt. Wat opvalt, is dat van overlast bijna geen sprake is. Sporadisch moet eens zwerfvuil worden opgeraapt 
of een hondeneigenaar worden aangesproken over hondenpoep, maar bekladding en vandalisme komen na-
genoeg niet voor. Dit kan worden verklaard doordat de buurten hoogstens vijf jaar oud zijn en bewoond wor-
den door gezinnen zonder of met hele jonge kinderen.  
Dat verklaart wellicht ook de grote mate van organiseren en deelnemen aan activiteiten. Menig jong stel staat 
wel open voor een gezellige barbecue of een buurtfeest met leeftijdsgenoten. In elke nieuwe buurt is vaak wel 
iemand die probeert langs die weg wat gemeenschapszin onder de bewoners te creëren.  

5.1.2 Stellingen uit de theorie 

Op basis van de in dit onderzoek verzamelde data, zijn de stellingen met betrekking tot actief burgerschap, 
zoals deze in de theorie zijn gevonden, getoetst. Deze stellingen worden niet in alle gevallen bevestigd en 
kunnen in sommige gevallen ook niet worden getoetst. 
Zo is de invloed van leeftijd op de mate van organiseren en deelnemen van en aan activiteiten, in dit onder-
zoek niet bevestigd. Daarbij moet worden opgemerkt dat het onderzoek van Leidelmeijer (2012), zich op meer 
gedifferentieerde wijken richten. Waar dit onderzoek beperkt is tot nieuwbouw koopwoningen zijn in het onder-
zoek van Leidelmeijer (2012) ook huurwoningen en oudere woningen meegenomen. In dit onderzoek hebben 
de respondenten echter veelal dezelfde sociaal demografische kenmerken. 
Ook de stelling met betrekking tot de invloed van het hebben van kinderen op de mate van actief burgerschap 
wordt in dit onderzoek niet onderbouwd. Verklaring kan zijn, dat de mensen met kinderen nog zodanig jonge 
kinderen hebben dat nog geen sprake is van een toenemend contact, als gevolg daarvan. Wanneer kinderen 
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ouder worden gaan ze daadwerkelijk met elkaar spelen en komen zodoende ook de ouders meer met elkaar in 
contact.  
Met betrekking tot het opleidingsniveau zijn geen grote verschillen worden gevonden. Wat opvalt, is dat de 
overgrote meerderheid van de respondenten heeft ‘doorgeleerd’. Of het nu op het MBO, HBO of WO is, maar 
weinig mensen doen na hun middelbare school geen vervolgopleiding. Uiteraard zit er wel een verschil in het 
niveau van deze opleidingen. Maar het verschil tussen hoger en lager opgeleiden is niet zo groot. 
De variabele waar wel rekening mee moet worden gehouden is de woonduur. De stelling dat de non-
participatie onder mensen, die minder dan twee jaar in een wijk wonen hoger is, wordt ook in dit onderzoek 
onderbouwd. Mensen lijken zich in de eerste twee jaar nog voornamelijk te nestelen. Tuinen zijn soms nog niet 
volledig aangelegd en hoeven nog niet zo intensief te worden onderhouden en de contacten in de buurt wor-
den in die jaren nog opgebouwd. In sommige gevallen was het voor mensen niet mogelijk om aan een activi-
teit deel te nemen, simpelweg omdat deze nog niet waren georganiseerd. Een reguliere bewoner uit Waalwijk 
gaf aan: ‘mijn man en ik wonen hier pas sinds september 2012 en hebben nog geen mogelijkheid gehad om 
deel te nemen aan buurtactiviteiten’. 

5.1.3 Vergelijkingen 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: ‘Wat is het verschil in de mate van actief burgerschap in de buurt, 
tussen bewoners van collectief zelf ontwikkelde woningen en bewoners van regulier ontwikkelde woningen?’ 
Door middel van een verschilanalyse is deze vraag beantwoord: er is geen verschil. Hoewel door verschillende 
experts een verschil verwacht werd, blijkt dit verschil er niet te zijn. Ook op afzonderlijke onderdelen van actief 
burgerschap is geen verschil aanwezig. 
Zo is geen significant verschil te constateren bij het onderhoud van de woning en woonomgeving. Dit kan 
verklaard worden doordat de jonge buurten nog geen intensief onderhoud behoeven. Gevels zijn nog prima in 
orde, tuinen recent aangelegd en stoepen en achterpaden nog niet intensief gebruikt. Daarbij houden zelfont-
wikkelaars tijdens de ontwikkeling wellicht al rekening met toekomstig onderhoud. In Waalwijk is een zelfont-
wikkeld woonblok opgeleverd zonder voortuinen. Dergelijke keuzes bij de ontwikkelingen zorgen ervoor dat de 
zelfontwikkelaars ook niet actief hoeven te worden. 
Het afwezig zijn van verschillen met betrekking tot overlast kan komen, doordat zowel collectieve zelfontwikke-
laars als regulieren, geen noodzaak voelen om in actie te komen. Volgens Bolt & Ter Maat (2005), kan het 
niet actief inzetten van mensen voor de buurt ook worden verklaard, door een hoge mate van tevredenheid. Zij 
stellen dat hun analyses laten zien dat een gevoel van ontevredenheid aanleiding kan zijn om actief te worden 
in de buurt. De tevredenheid van de respondenten met hun directe omgeving is in dit onderzoek niet gemeten. 
Wel kan worden geconstateerd dat weinig overlast wordt ervaren en dat er op basis daarvan dus geen aanlei-
ding is om actief te worden in de buurt. Ook Van de Wijdeven (2012) verwijst naar een zogenaamde ‘sense 
of urgency’ die nodig is om in actie te komen.  
Ondanks dat, kan de zelfontwikkelaar dan natuurlijk nog steeds actiever zijn op het gebied van bijvoorbeeld 
actief zijn voor de buurt. De zelfontwikkelaar nam eerder ook zelf het heft in eigen handen bij de ontwikkeling 
van zijn woning. Frieling (2008), constateert in haar proefschrift, dat samenwerkingsverbanden tussen men-
sen continue moeten worden blijven aangewakkerd. Wanneer de woningen echter zijn opgeleverd, is de echte 
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noodzaak tot overleg en samenwerking verdwenen, zo lijkt het. Een zelfontwikkelaar uit Waalwijk gaf specifiek 
aan dat na beëindiging van de CPO-vereniging geen officiële verenigingen voor de buurt zijn opgestart. Dit 
kan verklaren waarom zelfontwikkelaars na de ontwikkeling, ook op het gebied van actief zijn voor de buurt 
niet meer actief zijn dan regulieren.  
Niet alleen op de afzonderlijke onderdelen zijn geen verschillen te constateren, ook op de ‘grote’ schaal mate 
van actief burgerschap is geen significant verschil waar te nemen tussen collectieve zelfontwikkelaars en regu-
lieren. Dat gaat in tegen de verwachtingen, die eerder bij de probleemomschrijvingen en theoretische inkader-
ring zijn verondersteld. 
Zo stelde Frieling (2008), dat een ‘joint production’ kan dienen als een motor voor actief burgerschap in de 
buurt. Op basis van de overeenkomsten tussen een ‘joint production’ (de samenwerking tussen individuen, 
omwille van een bepaald doel) en een woningbouwproject waarbij individuen samenwerken om hun droomwo-
ning te realiseren, werd verwacht dat collectief zelf ontwikkelen wellicht ook als motor voor actief burgerschap 
kan fungeren. Dit blijkt echter niet zo te zijn. Dat kan worden verklaard door de tijdelijke aard van het collectief 
zelf ontwikkelen. Men werkt enkele jaren intensief samen, maar als de woningen zijn opgeleverd en het doel 
bereikt is, lijken mensen niet meer zo betrokken en verdwijnt de samenwerking langzaam maar zeker.   
Wat dat betreft is de collectieve zelf ontwikkelaar duidelijk te typeren als een echte projectentrekker. In het 
theoretisch deel van dit onderzoek zijn reeds vier typen actieve burgers onderscheiden, op basis van Van de 
Wijdeven (2012). Hij stelt dat actieve burgers kunnen worden ingedeeld in structureel betrokken of incidenteel 
en in meedoeners en meebeslissers. Op basis hiervan worden vier typen actieve burgers onderscheiden: wijk-
experts, buurtbouwers, projectentrekkers en casusexperts.  
Uit de analyses blijkt dat zowel de collectieve zelfontwikkelaars als regulieren in de geselecteerde buurten, 
echte projectentrekkers zijn. Voor beide groepen geldt dat men niet structureel is betrokken in bijvoorbeeld een 
buurtvereniging, maar veel liever incidenteel iets organiseert voor buurtgenoten. De opkomst bij inspraak- en 
buurtbijeenkomsten wijst erop dat mensen liever niet meebeslissen. Liever doet men, of dat nu gaat over het 
oprapen van zwerfvuil of het deelnemen aan de buurtbarbecue. 
Dat collectieve zelfontwikkelaars wat dat betreft niet veel verschillen van regulieren, komt omdat het collectief 
zelf ontwikkelen van woningen an sich, ook bij uitstek iets is voor projectentrekkers. De omschrijving van de 
projectentrekkers, zoals deze door Van de Wijdeven (2012) wordt gegeven, past uitstekend bij collectieve 
zelfontwikkelaars: men participeert voor korte tijd en gaat dan weer iets anders doen. In korte tijd wordt resul-
taat geboekt in projectteams en na het behalen van deze resultaten verdwijnen deze teams weer. Voor de 
projectentrekkers dient alles concreet te zijn, met een duidelijk en tastbaar doel voor ogen. Dergelijke typerin-
gen zijn eveneens toepasbaar op collectief zelfontwikkelde woningbouwprojecten. 
Daarbij moet worden aangetekend dat binnen de groep collectieve zelfontwikkelaars wel verschillen kunnen 
worden gevonden. Zelfontwikkelaars die actief zijn tijdens het ontwikkelen, blijken ook na de ontwikkeling nog 
steeds actiever dan de niet-actieve zelfontwikkelaars. Dat uit zich in het actief burgerschap in het algemeen, 
maar ook in het actief zijn voor de buurt in bijzonder. 
Het reeds besproken CLEAR-Model, kan verklaren waarom mensen wel of niet participeren. Mensen moeten 
het kunnen (Can do), willen (Like to), in staat gesteld worden om het te kunnen (Enabled to), worden ge-
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vraagd (Asked to) en ervaren dat er naar ze geluisterd wordt (Responded to) (Lowndes, Pratchett, & Stoker, 
2006). 
Collectieve zelfontwikkelaars die actief zijn geweest tijdens de ontwikkeling in werkgroepen of bestuur, hebben 
gemerkt dat ze het kunnen, zijn daartoe in staat gesteld, zijn gevraagd en hebben gemerkt dat er naar ze 
geluisterd wordt. Zij hebben ervaren dat het mogelijk is om samen iets van de grond te krijgen. Dit zou kunnen 
verklaren, waarom zij wel actief burgerschap vertonen na de ontwikkeling en hun inactieve medeontwikkelaars 
niet of in elk geval in mindere mate. Het blijft echter de vraag in hoeverre het CLEAR-model in dit geval 
daadwerkelijk verklarend is. Regulieren hebben wellicht helemaal niet ervaren dat ze het kunnen, willen, ertoe 
in staat worden gesteld, zijn gevraagd of gemerkt dat er naar ze wordt geluisterd. Maar desondanks blijken zij 
niet significant minder actief dan de actieve zelfontwikkelaars. 
De conclusie van dit onderzoek luidt dan ook, dat collectieve zelfontwikkelaars niet actiever zijn dan regulieren, 
waarbij moet worden opgemerkt dat voor beide groepen geldt, dat er geen directe aanleiding is om actief te 
worden. Wat overigens weer niet wil zeggen dat beide groepen niet actief zijn. Voor zowel de zelfontwikkelaars 
als de reguliere kopers geldt, dat ze allebei een zekere mate van actief burgerschap vertonen. Iets wat wellicht 
kan worden verklaard door het feit dat beide groepen de woning zelf bezitten. 
Zowel zelfontwikkelaars als regulieren blijken zogenaamde projectentrekkers die incidenteel, zelf iets onderne-
men in en voor de buurt. Daarbij is geen verschil te constateren in de mate waarin dat gebeurt. Zowel bij de 
collectieve zelfontwikkelaars, als bij de regulieren is sprake van mensen die in meerdere of mindere mate 
actief zijn. Bij de collectieve zelfontwikkelaars blijken dit de mensen te zijn die ook al tijdens de ontwikkeling 
actief zijn. Mensen zijn dus vooral van zichzelf actieve burgers en dit wordt niet beïnvloed door de ontwikkel-
vorm. 
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5.2 Evaluatie 
In deze laatste paragraaf wordt nog eens teruggeblikt op het hele onderzoek. Gedurende de gehele onder-
zoeksperiode zijn continue besluiten genomen die een onderzoek afbakenen en daarmee de uiteindelijke resul-
taten beïnvloeden. De belangrijkste keuzes worden hieronder nog eens besproken, gevolgd door enkele aan-
bevelingen voor vervolgonderzoek. 

5.2.1 Afbakening 

Een van de eerste keuzes in dit onderzoek, is de keuze voor een onderzoek naar actief burgerschap. Vele 
andere effecten worden verondersteld, maar juist dit effect is erg actueel. Of het nu wordt gebruikt als ordinaire 
bezuinigingsmaatregel, of als manier om mensen echt te betrekken bij de samenleving: actief burgerschap lijkt 
een oplossing voor vele sociale kwalen. Niet alleen de actualiteitswaarde van het begrip, ook het concreet 
meetbare van het begrip is een argument om juist actief burgerschap te onderzoeken. Daar waar onderzoek 
naar bijvoorbeeld sociale cohesie of gemeenschapszin vaak blijft hangen in het gevoel van mensen, is actief 
burgerschap concreet: je hebt iets gedaan of je hebt niets gedaan. Dat neemt niet weg dat onderzoek naar 
andere effecten van collectief zelf ontwikkelen interessant kan zijn. 
Actief burgerschap is in dit onderzoek gedefinieerd als: verantwoordelijkheid nemen voor en deelnemen aan de 
publieke zaak. Daarbij is dat laatste begrip ‘de publieke zaak’ niet voor iedereen hetzelfde. De publieke zaak 
kan de school zijn, de arbeidsmarkt, de politieke arena of de buurt. In dit onderzoek is nadrukkelijk voor het 
laatste gekozen, omdat collectief zelf ontwikkelen iets is wat zich op buurtniveau afspeelt. Uiteraard zijn ook 
andere definities van actief burgerschap en de publieke zaak te hanteren. 
Bij het meten van actief burgerschap is omwille van de tijd gekozen voor het opstellen en afnemen van een 
vragenlijst, hoewel gedrag eigenlijk het beste kan worden gemeten door te observeren. Vragenlijsten kunnen 
altijd sociaal wenselijk worden ingevuld, hoewel er alles aan gedaan is dit te voorkomen.  
Ook bij het selecteren van de projecten waar de vragenlijsten zijn afgenomen, zijn keuzes gemaakt. Zo is 
ervoor gekozen om buurten te selecteren waar zowel collectief zelf, als regulier is ontwikkeld. Daarbij is een 
onderscheid gemaakt in zelf ontwikkelde projecten voor en door ‘dorpse starters’ en ‘stedelijke idealisten’. 
Omdat van de idealisten bij voorbaat een actievere houding werd verwacht, is gekozen voor de dorpse star-
ters. 
Vervolgens is bij de projectenselectie gekozen voor buurten die minimaal twee en maximaal vijf jaar bestaan. 
Dit is gedaan omdat, pas na twee jaar het deelnemen aan de publieke zaak op gang komt, vandaar de onder-
grens. Omdat na vijf jaar veel mensen weer verhuisd zijn, is die termijn als bovengrens gesteld. 
Het hanteren van deze selectiecriteria heeft geleid tot eenzijdige buurten, zo wijzen de grote overeenkomsten 
op het gebied van leeftijd en opleidingsniveau uit. Enerzijds is dit problematisch doordat nu een selectieve 
groep is onderzocht. Anderzijds komt dit het onderzoek ten goede, doordat kan worden gesteld dat mogelijke 
verschillen niet worden veroorzaakt door sociaal demografische factoren, maar wellicht op het conto komen 
van de ontwikkelvorm.  
Gebleken is echter dat de verschillen in actief burgerschap niet dermate groot zijn, dat kan worden gesproken 
van een significant verschil. In de geselecteerde buurten is (nog) geen reden om actief te worden. De buurten 
zijn nog jong en van overlast is bijna nog geen sprake. Daarbij wonen er in de geselecteerde buurten veel 
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jonge tweeverdieners: mensen die overdag drukke banen hebben en ’s avonds en in het weekend niet per sé 
aan de buurt gebonden zijn voor hun sociale activiteiten.  

5.2.2 Suggesties voor vervolgonderzoek 

Op basis van de bovenstaande op- en aanmerkingen met betrekking tot de afbakening van dit onderzoek zijn 
verschillende suggesties te doen voor vervolgonderzoek. Een eerste interessante vraag die door middel van 
onderzoek kan worden beantwoord luidt: Wat typeert de collectieve zelfontwikkelaar? In dit onderzoek is al 
snel de keuze gemaakt om te focussen op ‘dorpse starters’. Van deze groep is inmiddels een aardige sociaal 
demografische schets te maken. Dat maakt het echter niet minder interessant om de volledige populatie zelf-
ontwikkelaars te onderzoeken. Hoewel Boelen et. al. (2010) dit reeds onderzochten, namen zij slechts 13 
collectieve zelfontwikkelingsprojecten onder de loep, waarbij de nadruk juist lijkt te liggen op de ‘stedelijke 
idealisten’. Een onderzoek naar beide groepen zou een antwoord kunnen geven op de vraag: Wie zijn de 
zelfontwikkelaars? 
De keuze voor de ‘dorpse starters’ brengt met zich mee dat de ‘stedelijke idealisten’ buiten beschouwing zijn 
gelaten. Dat is gedaan omdat bij de eerste groep de grootste verschillen werden verwacht. Omdat de laatste 
groep handelt vanuit idealen is het aannemelijk dat zij ook een grote mate van actief burgerschap vertonen. Dit 
zijn echter verwachtingen die nog niet zijn onderzocht. Een onderzoek naar het verschil tussen ‘stedelijke 
idealisten’ en regulieren met betrekking tot actief burgerschap zou dan ook een interessant vervolgonderzoek 
zijn. 
Een ander interessant onderzoek kan gaan over de overwegingen deel te nemen aan een collectieve zelfont-
wikkeling. Eén van de respondenten gaf duidelijk aan deel te nemen op basis van positieve verwachtingen op 
sociale gebied. Dit onderzoek wijst uit dat het effect op bijvoorbeeld actief burgerschap niet aanwezig is. Wel-
licht doet de meerderheid dan ook wel helemaal niet mee vanuit sociaal oogpunt, maar vanuit andere overwe-
gingen. Wat zijn deze overwegingen? En in hoeverre worden deze beoogde effecten wel waargenomen in de 
beheerfase? 
Tot slot zou het uitermate interessant zijn om in de toekomst een soortgelijk onderzoek nog eens uit te voeren. 
Wellicht is er in de toekomst wel een ‘sense of urgency’, doordat buurten bijvoorbeeld dreigen te gaan verloe-
deren. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of er op dat moment bijvoorbeeld wel een verschil is tussen 
collectieve zelfontwikkelaars en regulieren. Ondernemen zelfontwikkelaars eerder actie tegen (dreigende) 
verloedering en zijn zij wellicht de structureel betrokkenen van de toekomst? 
Al met al dus nog genoeg vragen om in de toekomst te beantwoorden. Daarmee is met dit onderzoek niet 
alleen nieuwe kennis toegevoegd, maar ontstaan op basis hiervan wellicht ook weer nieuwe vragen voor in de 
toekomst. Collectief zelf ontwikkelen is daarmee een zodanig bijzondere vorm van woningbouwontwikkeling, 
dat onderzoek naar de effecten van deze ontwikkelvorm, ook in de komende jaren, voorlopig nog wel even de 
moeite waard blijft. 
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