
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Ontmoeting 
 

Een onderzoek naar de methodiek De 
Ontmoeting: De verwachte effecten en het 
proces van de pilot in Kronehoef in beeld 

gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sara van der Putten 
Juli 2008 
 
Afstudeeronderzoek in opdracht van de Lumens Groep, 
Welzijn Eindhoven.  





 

 
 
 
 
 
 
“Niemand is zo rijk dat hij zonder een buurman kan” 
Oud Deens spreekwoord.  
 
 
 
“Beter een goede buur dan een verre vriend” 
Nederlands spreekwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sara van der Putten 
3038122 
saravdputten@gmail.com 
 
Masterscriptie Vraagstukken van Beleid en Organisatie 
Faculteit Sociale Wetenschappen 
Universiteit Utrecht 
Begeleider: Karien Dekker 
 
Afstudeeronderzoek in opdracht van de Lumens Groep, Welzijn Eindhoven. 
Begeleider: Frederiek van der Ploeg 

mailto:saravdputten@gmail.com




Voorwoord 

 i 

Voorwoord 

Het is dan eindelijk zover! Mijn scriptie is klaar om in te leveren. Hiermee rond ik de master 
Vraagstukken van Beleid en Organisatie van de opleiding sociologie af. Na mijn opleiding 
Sociaal Pedagogische Hulpverlening vond ik dat ik nog niet klaar was en vooral de 
beleidskant te willen leren kennen, daarom heb ik gekozen voor deze master. Ik heb er 
ontzettend veel van geleerd. 
 
Natuurlijk wil ik een aantal mensen bedanken. Ten eerste Frederiek van der Ploeg, mijn 
begeleidster vanuit De Lumens Groep; voor haar enthousiasme, haar kritische blik en de 
mogelijkheid die zij mij geboden heeft om te mogen leren. Daarnaast wil ik mijn begeleidster 
vanuit de Universiteit Utrecht, Karien Dekker ook graag bedanken. Ook zij wierp haar 
kritische blik op mijn werk en heeft mij met haar kennis voorzien van tips om mijn onderzoek 
naar een hoger niveau te brengen.  
Speciale dank gaat uit naar René Torenvlied, mastercoördinator van de opleiding, zonder 
wiens begrip en medewerking ik deze master niet eens had afgesloten. Dank je wel dat ik de 
master in mijn eigen tempo heb mogen volgen.  
 
Daarnaast wil ik alle medewerkers bij de Lumens Groep bedanken, voor hun interesse in 
mijn onderzoek en de collegiale sfeer waarin ik werd ontvangen. Ik heb me erg thuis gevoeld 
binnen de organisatie. Speciale dank gaat uit naar Gerard Moerkerk voor zijn interesse en 
openheid voor mijn onderzoek en resultaten.  
 
Ook dank ik de respondenten, zonder wie dit onderzoek niet had kunnen plaatsvinden. Dank 
jullie wel voor jullie openheid en medewerking.  
 
Ook wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun tijdens mijn afstuderen, maar 
ook in de tijd daarvóór. Soms stond ik voor lastige keuzes en daarbij heeft een luisterend oor 
en een goed advies me altijd geholpen.  
 
Als laatste wil ik mijn vriend Jasper bedanken. Dank je wel voor je steun op welke wijze dan 
ook; voor het kritisch meelezen en voor je stimulans als ik het even niet meer zag zitten. Jij 
hebt altijd in mij geloofd en dat heeft mij enorm gesterkt! 
 
Bij het afsluiten van mijn studie ben ik klaar voor een nieuwe fase van mijn leven. Ik heb er 
zin in! 
 
Sara van der Putten.  
Juli 2008. 
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Samenvatting 

In de zorg- en welzijnssector is de kwaliteit van methodieken van steeds groter belang, dit 
heeft twee redenen: Ten eerste willen de financiers verantwoording van de geleverde 
financiering. Ten tweede mag de cliënt zelf zijn hulp inkopen en uitkiezen. Gevolg hiervan is 
dat zorginstellingen met elkaar moeten gaan concurreren. Dit zorgt voor een verandering in 
de geboden zorg- en welzijnssector. Instellingen moeten hun zorg- en hulpverlening 
verantwoorden. Binnen de Lumens Groep is men zich daarvan terdege bewust en daarom 
wil zij zo veel mogelijk werken met methodieken waarvan bewezen is dat deze effectief zijn. 
De methodiek De Ontmoeting is in dit onderzoek onderworpen aan een ex ante-
effectevaluatie en een procesevaluatie. De verwachte effecten zijn in kaart gebracht. 
Daarnaast is de pilot van de methodiek in Kronehoef onderzocht op het proces.  
 
De hoofdvraag die deze studie heeft beantwoordt is de volgende: 
“Wat is volgens de verschillende actoren het verwachte effect van ‘De Ontmoeting’ in de 
buurt Kronehoef (Eindhoven) eind 2008 op de kwaliteit van de sociale netwerken van de 
buurt en waardoor is dit verwachte effect te verklaren en eventueel te verbeteren?”  
 
Deze vraag is opgesplitst in een vijftal deelvragen/onderzoeksvragen: 

-  Welke verwachtingen worden er in de literatuur geschetst met betrekking tot het effect 
van ontmoetingen tussen verschillende (etnische) groepen op de sociale 
infrastructuur in buurten? 

-  Welke kenmerken hebben de buurten haar bewoners waarin De Ontmoeting ingezet 
gaat worden?  

- Hoe ziet de beleidstheorie van De Ontmoeting eruit?  
- Welke kenmerken van de deelnemers, de uitvoerende medewerkers en de methodiek 

zullen bijdragen aan het succes van De Ontmoeting?  
- Hoe kan het succes van de methodiek De Ontmoeting vergroot worden?  

 
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de verwachte effecten en het proces 
van De Ontmoeting. Dit wordt toegepast op de pilot in de buurt Kronehoef. 
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een literatuurstudie uitgevoerd, zijn 19 diepte-
interviews afgenomen en is gebruik gemaakt van participerende observatie. In het 
theoretisch kader zijn de begrippen sociaal kapitaal, sociale cohesie en buurtcontacten 
uiteengezet. Daarnaast is de theorie over beleidsonderzoek beschreven. Sociaal kapitaal is 
in dit onderzoek is gedefinieerd als: sociale netwerken, vertrouwen en gedeelde normen en 
waarden (Putnam, 2000). Ook is gebruik gemaakt van de contacthypothesen van Flap 
(1999): De similariteitshypothese, de statushypothese en de gelegenheidshypothese. Deze 
vormen de basis voor contact. Beleidsonderzoek is beschreven als onderzoek dat gaat over 
de inhoud, processen en de effecten van beleid.  
Er is een ex ante effectevaluatie uitgevoerd, gecombineerd met een procesanalyse. Het 
proces van de pilot van de methodiek De Ontmoeting is geanalyseerd.  
 
De 19 respondenten die zijn geïnterviewd zijn allen betrokken bij de methodiek. Drie 
gemeentefunctionarissen zijn ondervraagd, drie beleidsontwikkelaars, zes uitvoerende 
opbouwwerkers, de projectleider, een teamcoach, twee medewerkers van 
woningbouwcorporaties en drie bewoners. De uitwerking van deze interviews heeft 
geresulteerd in beantwoording van de deelvragen.  
De belangrijkste kenmerken van de buurt en de bewoners zijn dat de buurt interetnisch 
verdeeld moet zijn en er sprake is van een gebrekkige sociale samenhang. De beleidstheorie 
van De Ontmoeting is in kaart gebracht, hieruit blijkt dat de uitvoering op dit moment binnen 
de pilot in Kronehoef niet overeenkomt met de veronderstellingen van de beleidstheorie. De 
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oorzaken en gevolgen (causaal) en de doelen en middelen (finaal) zijn schematisch in kaart 
gebracht. Het succes van De Ontmoeting is afhankelijk van een aantal kenmerken van de 
deelnemers, de medewerkers en de methodiek. Het belangrijkste kenmerk is dat de 
bewoners enthousiast moeten zijn. Evenals de medewerkers. Daarnaast moeten deze 
laatsten juist opgeleid zijn en voldoende kennis en vaardigheden bezitten. Kenmerken van 
de methodiek die bepalend zijn voor het succes zijn het interculturele aspect, inzetten op 
duurzame contacten en de structurele aanpak. Daarnaast is een aantal randvoorwaarden 
noodzakelijk dat zal bijdragen aan het succes van de methodiek: tijd, eenduidigheid, 
continuïteit, samenwerking, geld en accommodatie. Binnen de pilot is op dit moment te 
weinig tijdsinvestering, weinig sprake van continuïteit, een beperkte samenwerking en geen 
accommodatie.  
Het succes van de methodiek kan vergroot worden door de succes- en faalfactoren en de 
sterke en zwakke kanten van de methodiek in acht te nemen. Bij succes is het belangrijk de 
kleine successen te zien en het is uitermate belangrijk veel geduld te hebben. Daarnaast 
zullen de randvoorwaarden in grotere mate aanwezig moeten zijn voor het vergroten van het 
effect.  
 
Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat het idee en de methode eigenlijk door 
iedereen als zeer positief wordt gezien, maar de uitvoering ervan minder. Iedereen is 
enthousiast, maar velen maken zich zorgen over de kwaliteit door gebrek aan tijd en 
continuïteit.  
Terugkomend op de hoofdvraag van deze studie wordt geconcludeerd dat van buurten 
waarin De Ontmoeting geïmplementeerd gaat worden verwacht wordt dat deze gaan stijgen 
op de ontmoetingsschaal en dat er een verbeterde leefbaarheid zal ontstaan. Dit verwachte 
effect is te verklaren doordat dit in de theorie van sociaal kapitaal (Putnam, 2000) en 
buurtcontacten (Flap, 1999) wordt onderkend. Daarnaast is uit ervaring in Rotterdam 
gebleken dat een soortgelijke methodiek heeft geleid tot een verbeterde sociale samenhang. 
Het effect van de methodiek is te verbeteren door een grotere tijdsinvestering, meer mensen, 
een eenduidige aanpak en goede begeleiding van de uitvoerende medewerkers.  
 
Aan de hand van de bevindingen van het onderzoek is een tiental beleidsaanbevelingen 
geformuleerd: 

1. Zorg voor voldoende tijdsinvestering. 
2. Zorg voor een eenduidige aanpak. 
3. Creëer een groter draagvlak. 
4. Zorg voor een goede samenwerking. 
5. Meer en eenduidigere aansturing. 
6. Ruimte voor intervisie en begeleiding. 
7. Duidelijke invulling trainingsbijeenkomsten. 
8. Eerst een evaluatie van de pilot, alvorens de methodiek in meer buurten in te zetten. 
9. Helderheid en inzicht in tijd en geld. 
10. Maak gebruik van bestaande netwerken. 

Wanneer deze aanbevelingen in acht worden genomen, wordt een grotere effectiviteit van de 
methodiek verwacht. Daarnaast zal het proces van uitvoering prettiger verlopen. 
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1 Inleiding 

In de zorg- en welzijnssector is het aantonen van kwaliteit steeds belangrijker. De 
financiering van de zorg door de gemeenten of andere opdrachtgevers hangt af van 
resultaten, klanttevredenheid wordt steeds vaker gemeten en soms mag de klant zelf de 
noodzakelijke hulp uitkiezen en inroepen. Vanaf de jaren ‘80 heeft de publieke sector te 
maken gekregen met de New Public Management benadering. Hierbinnen zijn 
managementtechnieken uit het bedrijfsleven geïntroduceerd in de publieke sector. Deze 
benadering vraagt om een duidelijk traject van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording en 
aandacht voor rapportage. Er worden prestatieafspraken gemaakt en er moet 
verantwoording afgelegd worden bij financiers. Ér is sprake van vercommercialisering van de 
zorg- en welzijnssector. Daarnaast is binnen de zorg- en welzijnssector steeds meer sprake 
van governance; van een instelling wordt een goed bestuur, toezicht en verantwoording van 
de instelling verwacht. Deze ontwikkelingen vragen om gedegen methodieken in deze 
sector. In dit eerste hoofdstuk wordt ingegaan op deze verandering en wat dit betekent voor 
de Lumens Groep, een brede welzijnsinstelling in Eindhoven. Het beschrijft de aanleiding 
voor dit onderzoek, de probleemformulering en onderzoeksvraag. De relevantie komt aan 
bod en afsluitend zal de leeswijzer beschreven worden.  

1.1 Achtergrond en aanleiding 
De Lumens Groep heeft 2008 benoemd tot het jaar van de kwaliteit. Hierbinnen staan drie 
speerpunten centraal; HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector), 
opleiding van personeel en methodieken. Wat betreft methodieken wil zij zo veel mogelijk 
werken met methodieken die hun effectiviteit bewezen hebben, ‘evidence based’. In dit kader 
heeft deze studie plaatsgevonden. Een methodiek in ontwikkeling, ‘De Ontmoeting’ 
genaamd, is onderzocht op de verwachte effectiviteit en gedeeltelijk is de pilot van deze 
methodiek onderworpen aan een procesevaluatie.  
 
De Ontmoeting is een methodiek die ingezet gaat worden in buurten waar de sociale 
samenhang verbetering behoeft. De methodiek is erop gericht het contact tussen 
buurtgenoten op straatniveau te verbeteren, met de nadruk op interetnisch contact. Deze 
methodiek is vanaf maart 2007 in pilot-vorm in de buurt Kronehoef ingezet en heeft als 
doelstelling om eind 2008 in tien straten geïmplementeerd te zijn. In deze periode (2007-
2008) is de methodiek in ontwikkeling. Vervolgens zal gekeken worden of de methodiek 
‘uitgerold’ kan worden over de hele stad Eindhoven. Een uitgebreide beschrijving van de 
methodiek komt in hoofdstuk drie terug.  
 
Sociale samenhang is een ‘hot item’ in de Nederlandse samenleving. In het actieplan 
krachtwijken beschrijft het kabinet sociale samenhang als 'een samenleving waarin mensen 
kunnen meedoen en worden gewaardeerd om wie ze zijn en niet om wat ze zijn'. Het kabinet 
ziet sociale samenhang als het cement van de samenleving. (Actieplan krachtwijken, 
VROM). In de literatuur wordt vooral gesproken over sociale cohesie en ook Koningin Beatrix 
sprak in haar troonrede van 2003 en 2004 over sociale cohesie in de Nederlandse 
samenleving. Zij maakte zich daarover grote zorgen en achtte versterking hiervan van groot 
belang. Lokale overheden en burgers in steden zouden hier samen aan moeten werken, 
want zij ‘geven vorm aan de Nederlandse samenleving’ (CDA 2002, p. 46). Op buurtniveau 
wordt sociale cohesie vooral gezien als de mate van onderling contact en de betrokkenheid 
bij de buurt. Een recenter rapport van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid 
(WRR), ‘Vertrouwen in de buurt’ uit 2005 beschrijft het belang van en de manier waarop 
burgers effectief kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van hun buurt. Dit door het 
versterken van kleinschalige netwerken. Daarmee kunnen burgers een belangrijke rol spelen 
bij het voorkomen en de aanpak van problemen waardoor de kwaliteit van de leefbaarheid 
achteruitgaat. Dit rapport beschrijft voorwaarden van sociaal kapitaal op buurtniveau en de 
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betrokkenheid van de overheid daarbij. Daarnaast wordt de samenwerking met burgers 
benadrukt. Dit wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor succes.  

1.2 Probleemformulering en onderzoeksvraag 
Zoals hierboven beschreven wil de Lumens Groep de toegepaste methodieken toetsen op 
hun effectiviteit. Dit wil zij doen door middel van (wetenschappelijk) onderzoek. Naast het 
vergaren van theoretische achtergrondinformatie is het voor de Lumens Groep belangrijk om 
te weten welke factoren een rol spelen bij het effect van een methodiek.  
 
De hoofdvraag die deze studie wil beantwoorden is de volgende: 
 
“Wat is volgens de verschillende actoren het verwachte effect van ‘De Ontmoeting’ in de 
buurt Kronehoef (Eindhoven) eind 2008 op de kwaliteit van de sociale netwerken van de 
buurt en waardoor is dit verwachte effect te verklaren en eventueel te verbeteren?”  
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een vijftal deelvragen/onderzoeksvragen 
geformuleerd: 

-  Welke verwachtingen worden er in de literatuur geschetst met betrekking tot het effect 
van ontmoetingen tussen verschillende (etnische) groepen op de sociale 
infrastructuur in buurten? 

-  Welke kenmerken hebben de buurt en haar bewoners waarin De Ontmoeting ingezet 
gaat worden?  

- Hoe ziet de beleidstheorie van De Ontmoeting eruit?  
- Welke kenmerken van de deelnemers, de uitvoerende medewerkers en de methodiek 

zullen bijdragen aan het succes van De Ontmoeting?  
- Hoe kan het succes van de methodiek De Ontmoeting vergroot worden?  

 
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de verwachte effecten van De 
Ontmoeting in het algemeen en in het bijzonder in de buurt Kronehoef. Daarnaast zal door 
de beantwoording van de deelvragen ook het proces van de pilot aan bod komen. Dit maakt 
het onderzoek tegelijkertijd ook een procesanalyse. Het doel van deze analyse is het in kaart 
brengen van het handelen van de verschillende actoren binnen de uitvoering.  
Het doel dat daarnaast ook bereikt wordt is een bijdrage te leveren aan het ‘evidence-
based’/bewezen effectief maken van deze methodiek, door middel van wetenschappelijk 
onderzoek. 

1.3 Relevantie 
Dit onderzoek heeft zowel een wetenschappelijke als een maatschappelijke relevantie.  
De maatschappelijke relevantie is tweeledig. Ten eerste wordt de zorg- en welzijnssector 
steeds meer prestatiegericht. De Lumens Groep wordt grotendeels gefinancierd door 
subsidies die toegekend worden op basis van beleidsgestuurde contractfinanciering (De 
BCF-methode). Voor de financiering willen gemeenten resultaten zien. Van het afrekenen op 
het aantal klanten dat is bereikt of het aantal bezoekers van activiteiten (output), wil de 
gemeente naar het meten van de resultaten toe: wat is er bereikt? (outcome) Dit maakt het 
voor een instelling van groot belang dat zij aan kunnen tonen dat wat zij doen effectief is.  
Ten tweede vinden naast gemeenten, klanten resultaat en kwaliteit van de zorg steeds 
belangijker. Zij hebben immers steeds meer keus, dus kunnen zij ook voor de concurrent 
kiezen. Dit maakt onderzoek naar methodieken binnen de zorg- en welzijnssector zeer 
belangrijk.  
Dit onderzoek heeft ook een tweeledige wetenschappelijke relevantie. Ten eerste is in een 
concrete situatie, de buurt Kronehoef, een ex ante-effectevaluatie en een procesanalyse 
uitgevoerd. Door de ex ante-effectevaluatie wordt een empirische beleidstheorie toegepast. 
Hierdoor wordt inzicht verkregen in de veronderstellingen die aan het beleid ten grondslag 
liggen. Bij de procesanalyse wordt bekeken hoe de verschillende actoren met elkaar en de 
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methodiek omgaan. Ten tweede geeft dit onderzoek invulling aan de contacthypothesen van 
Flap (1999). Deze worden getoetst. 
 

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk twee zal een theoretisch kader geschetst worden waarin de theorie over sociale 
cohesie, sociaal kapitaal en buurtbenaderingen uiteengezet zullen worden in relatie tot het 
onderwerp van deze studie. Daarnaast zal in dit tweede hoofdstuk de theorie over 
beleidsonderzoek worden beschreven. Hoofdstuk drie beschrijft de organisatie waar dit 
onderzoek uitgevoerd is, De Lumens Groep. Daarnaast zal de methodiek De Ontmoeting 
beschreven worden. Het daaropvolgende hoofdstuk geeft een beschrijving van de buurt 
Kronehoef. De buurt in Eindhoven waar De Ontmoeting in de vorm van een pilot van start is 
gegaan. Hoofdstuk vijf bevat de methodologische verantwoording van het gedane 
onderzoek. In hoofdstuk zes worden uitgebreid de resultaten beschreven. Dit gebeurt aan de 
hand van de vijf geformuleerde deelvragen, deze zullen ieder in een afzonderlijke paragraaf 
beantwoord worden aan de hand van de verzamelde informatie. In het daarop volgende 
hoofdstuk zal de conclusie, de discussie en de aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
besproken worden. Het afsluitende hoofdstuk bevat beleidsaanbevelingen voor de Lumens 
Groep.
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2 Theoretisch kader 

De Ontmoeting is een methodiek die ingezet wordt in buurten waar de sociale samenhang 
verbetering behoeft. Sociale cohesie en sociaal kapitaal zijn hierin belangrijke begrippen. In 
de literatuur bestaan veel definities van het begrip sociale cohesie. De begrippen sociale 
samenhang en sociale cohesie worden veelal door elkaar heen gebruikt. In de wetenschap 
spreekt men meer over sociaal kapitaal. In dit hoofdstuk worden de verschillende definities 
die voor dit specifieke vraagstuk van belang zijn, beschreven en gekoppeld aan sociale 
netwerken in wijken en buurten. Daarnaast zal de empirische achtergrond van 
beleidsanalyses aan bod komen, daar dit onderzoek een beleidsanalyse betreft.  

2.1 Sociaal kapitaal 
Sociaal kapitaal is een veelvuldig gebruikt begrip in de sociologie. Onderzoek hiernaar wordt 
veelvuldig gedaan en verschillende wetenschappers doen er uitspraken over. De Franse 
socioloog Bourdieu heeft als eerste moderne wetenschapper systematisch onderzoek 
gedaan naar het begrip sociaal kapitaal en daarover geschreven. Hij beschrijft sociaal 
kapitaal als “het geheel van bestaande of potentiële hulpbronnen verbonden aan bezittingen 
van een meer of minder geïnstitutionaliseerd duurzaam netwerk van relaties van wederzijdse 
bekendheid of erkentelijkheid”. Hij doelt hier op relaties en sociale netwerken die 
kredietwaardig zijn. Hij spreekt over vertrouwen en erkenning als belangrijke rol binnen 
ruiltransacties (Bourdieu, 1985: 248). Bourdieu’s definitie is op te splitsen in twee elementen; 
ten eerste de sociale relatie op zichzelf die individuen toegang tot hulpmiddelen toestaat en 
ten tweede de hoeveelheid en kwaliteit van de sociale relaties. Hij legt in zijn boek de nadruk 
op zijn overtuiging dat sociaal kapitaal niet los gezien kan worden van economisch kapitaal, 
daar je met het laatste het eerste kunt bereiken (Bourdieu, 1989). Een ander belangrijk punt 
dat hij aanhaalt is dat sociale netwerken geen natuurlijk gegeven zijn en geconstrueerd 
moeten worden door middel van investeringsstrategieën gericht op institutionalisering van 
groepsrelaties (Bourdieu, 1985).  
Na Bourdieu hebben meerdere sociologen het begrip sociaal kapitaal beschreven en 
bekritiseerd. De belangrijkste op dit moment daarvan is de Amerikaanse socioloog Putnam. 
Hij is op dit moment een veelbesproken wetenschapper op het gebied van sociaal kapitaal. 
Zijn definitie komt deels overeen met die van Bourdieu, maar er is ook een aantal verschillen. 
Putnam beschrijft sociaal kapitaal als verbindingen tussen: Individuen, sociale netwerken, 
vertrouwen binnen deze netwerken en gedeelde normen en waarden. Daarnaast gebruikt hij 
het begrip reciprocity (wederkerigheid). Deze wederkerigheid heeft te maken met een 
wederdienst die men verwacht wanneer men iets voor een ander heeft betekend (voor wat 
hoort wat). Vertrouwen speelt hierbij ook een belangrijke rol. Dit komt overeen met de 
gedachte van Bourdieu, waar hij het heeft over ruiltransacties en vertrouwen. Putnam maakt 
onderscheid in ‘bonding’ social capital en ‘bridging’ social capital. Bonding social capital is 
vele malen sterker dan bridging social capital. Bij bonding social capital staan sociale 
contacten binnen het eigen netwerk en het versterken van de eigen en groepsidentiteit 
centraal. Een nadeel van bonding social capital is dat deze contacten soms zo hecht zijn dat 
ze vijandig kunnen overkomen op de buitenwereld. Bij bridging social capital gaat het om 
contacten buiten het eigen netwerk en het vermogen te leren omgaan met anderen. Over het 
algemeen gaat het om oppervlakkige contacten. Deze contacten zijn ook erg belangrijk, want 
dit is vaak een manier waarop mensen bijvoorbeeld aan een nieuwe baan komen (Putman, 
2000). 
 
Wanneer de theorieën van Bourdieu en Putnam naast elkaar worden gezet, zijn er veel 
overeenkomsten te zien, maar ook verschillen. Ze spreken allebei over sociale netwerken als 
voorwaarde van sociaal kapitaal. Daarnaast speelt vertrouwen volgens beiden een 
belangrijke rol. Het belangrijkste verschil tussen beide definities is dat Bourdieu de koppeling 
met economisch kapitaal heel sterk legt. Putnam is niet zo stellig over de samenhang tussen 
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sociaal kapitaal en economisch kapitaal. Een ander belangrijk kenmerk van sociaal kapitaal 
dat Putnam noemt en waarmee hij zich onderscheidt, is dat sociaal kapitaal zowel een 
eigenschap is van een individu, als van een netwerk (Putnam, 2000).  
 
Behalve Bourdieu en Putnam hebben ook andere wetenschappers geschreven over sociaal 
kapitaal. Ook DeFillipis (2001) heeft de opvatting dat economisch kapitaal een belangrijke 
voorwaarde is voor sociaal kapitaal. Volgens hem spelen de middelen die de sociale 
netwerken mogelijk maken een minstens zo belangrijke rol. Durlauf (1999) schrijft dat sociaal 
kapitaal ontstaat wanneer collectieve actie nodig is voor samenwerking tegen negatief 
handelen van derden of voor het oplossen van gezamenlijke problemen. Sampson (2005) 
geeft in een artikel aan dat collectieve actie niet per definitie het gevolg is van sociaal 
kapitaal.  
Coleman (1988) definieert sociaal kapitaal door zijn functie. Het is geen op zichzelf staande 
entiteit, maar een variatie van verschillende entiteiten, met daarbinnen twee 
gemeenschappelijke elementen. Ten eerste bevat het een aspect van sociale structuren, 
daarnaast worden verschillende acties van actoren gefaciliteerd. Hij vergelijkt sociaal 
kapitaal met andere vormen van kapitaal en geeft aan dat sociaal kapitaal net als andere 
vormen van kapitaal productief is. In tegenstelling tot andere vormen van kapitaal is sociaal 
kapitaal verbonden aan de sociale structuur van relaties tussen actoren.  
 
De belangrijkste overeenkomsten van sociaal kapitaal in het voorgaande stuk zijn sociale 
netwerken, vertrouwen en gedeelde normen en waarden. Deze overeenkomsten zijn het 
meest relevant voor deze studie, daarom zal voor dit onderzoek vooral gebruik gemaakt 
worden van de ideeën van Putnam.  
 
De definitie van sociaal kapitaal binnen dit onderzoek luidt: 
“Sociaal kapitaal is de mate van sociale netwerken die mensen hebben, het vertrouwen dat 
zij in de mensen in dit netwerk hebben en gedeelde normen en waarden.” 

2.2 Sociale cohesie  
Naast sociaal kapitaal is het begrip sociale cohesie niet meer weg te denken in de huidige 
discussie over de maatschappij. Ideeën over sociale cohesie spelen een grote rol in de 
samenleving en in de sociaal wetenschappelijke literatuur. Het rapport ‘Zekere Banden’ van 
het Sociaal Cultureel Planbureau (2002) omschrijft sociale cohesie als volgt: ‘de mate waarin 
mensen in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij 
maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als burger in de maatschappij en als 
lid van de samenleving’. Zij baseren deze definitie op Schnabel (2000: 22). Er wordt een 
onderscheid gemaakt in interne en externe sociale cohesie: Er wordt van interne sociale 
cohesie gesproken wanneer er sprake is van integratie binnen een groep en externe cohesie 
wil zeggen integratie tussen de verschillende groepen (de Hart, 2002). Binnen het 
onderhavige onderzoek zijn deze vormen van sociale cohesie beide van belang, omdat het 
gaat om netwerken die nog moeten gaan ontstaan, maar ook om het koppelen van 
bestaande netwerken. 
 
Binnen de interne samenhang van een sociaal systeem (een groep, een organisatie, een 
samenleving) is sprake van een functionele of instrumentele component en een normatieve 
component. De eerste heeft betrekking op de samenwerking tussen actoren binnen een 
sociaal systeem en de coördinatie van hun handelen. De normatieve component relateert 
aan de identificatie en gevoelens van solidariteit met anderen, welke ervaren worden als 
moreel verplichtend (normen en waarden). Sociale cohesie vraagt om afstemming van 
persoonlijke belangen en het gemeenschappelijke belang; rekening houden met elkaar en 
elkaar controleren op de gezamenlijke norm (formeel en informeel). In dit rapport wordt 
eveneens vermeld dat sociale cohesie van een sociaal systeem groter is naarmate de leden 
meer bereid zijn erin te participeren en zich met dat systeem te identificeren. Daarnaast is 
een belangrijk punt dat hierin wordt aangestipt, dat sociale cohesie veel positieve 
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maatschappelijke effecten kent, maar dat het ook gepaard kan gaan met uitsluiting van 
andere groepen (SCP, 2002). 
De socioloog Kees Schuyt (1997) ziet sociale cohesie als een systeemkenmerk en definieert 
het als “de interne bindingskracht van een sociaal systeem (een gezin, een groep, een 
organisatie, een universiteit, een stad, een samenleving als geheel)” (Schuyt, 1997: 18). Dit 
in tegenstelling tot het Sociaal Cultureel Planbureau, welke sociale cohesie ook als een 
persoonskenmerk omschrijft. Schuyt wijst ook op de negatieve uitwerking van sociale 
cohesie en de nadruk op conflicten, het kan namelijk intolerantie kweken en scheiding van 
groepen stimuleren.  
 
In de literatuur wordt regelmatig gesproken over de schaduwkanten van sociale cohesie. 
Sterke bindingen tussen bepaalde groepen kan positief zijn voor die betreffende groep, maar 
negatief voor banden met de rest van de samenleving. Bijvoorbeeld als de groep bestaat uit 
alleen maar werklozen die geen contact meer onderhouden met werkenden en daardoor het 
zicht op de arbeidsmarkt verliezen. Daarnaast bestaat het gevaar dat de sociale binding 
binnen buurten zo groot is dat oog voor buiten de buurt verloren gaat of dat buurten op 
zichzelf gaan staan (van Marissing, Bolt, van Kempen, 2005).  
 
Uit bovenstaande wordt duidelijk dat sociale cohesie naast de vele positieve kanten ook een 
negatieve kant heeft. Forrest en Kearns (2001) richten zich echter voornamelijk op de 
positieve kant van sociale cohesie. Zij omschrijven sociale cohesie als iets goeds, conflicten 
tussen groepen en afwijkend gedrag zijn zeer minimaal aanwezig (Forrest en Kearns, 2001). 
Zij onderscheiden vijf dimensies van sociale cohesie, welke alle een bijdrage leveren aan het 
welzijn van een samenleving; 

- Gemeenschappelijke waarden en normen;  
- Sociale orde en sociale controle; 
- Sociale solidariteit en verkleining welvaartsverschillen; 
- Sociale netwerken en sociaal kapitaal, en; 
- Identificatie met de plaats (buurtbinding). 

Met ‘gemeenschappelijke waarden en normen’ worden gemeenschappelijke intenties en 
doelen bedoeld, een gemeenschappelijke gedragscode en morele principes. Daarnaast 
horen ook de (financiële) steun voor de politieke instituties en het participeren hieraan bij 
deze gemeenschappelijke normen en waarden. ‘Sociale orde en sociale controle’ richten 
zich op de afwezigheid van conflicten en bedreigingen rondom de bestaande orde. Ook de 
afwezigheid van onbeleefdheid, informele effectieve sociale controle en tolerantie spelen 
hierbij en belangrijke rol. Als laatste wordt hiermee respect voor de onderlinge verschillen 
bedoeld. ‘Sociale solidariteit en verkleining van de welvaartsverschillen’ worden beschreven 
als een harmonieuze economie, sociale ontwikkeling en een gemeenschappelijke standaard. 
Een herverdeling van de publieke gelden en mogelijkheden, en een gelijkwaardige toegang 
tot de publieke dienstverlening en welzijnsondersteuning. Als laatste wordt hier de bereidheid 
om anderen te helpen bedoeld. ‘Sociale netwerken en sociaal kapitaal’ betekent een hoge 
mate van sociale interactie met de gemeenschap en families, burgerdienstverband en 
verbindende activiteiten. Als laatste wordt hiermee een eenvoudige oplossing van collectieve 
problemen nagestreefd. De laatste dimensie ‘Identificatie met de plaats (buurtbinding)’ wil 
een sterke gehechtheid aan de plaats zeggen, een gemeenschappelijke identiteit gebonden 
aan persoon én aan plaats (Forrest en Kearns, 2001). De verschillende dimensies dragen bij 
aan het welzijn van de samenleving en zij stellen dat sociale cohesie meestal wordt gezien 
als iets positiefs.  

 
Van Marissing, Bolt en van Kempen (2004) beschrijven sociale cohesie als een multi 
dimensionaal begrip en maken hierin een driedeling; gedeelde normen en waarden, 
buurtbinding en sociale contacten. Deze driedeling kan gezien worden als een versimpeling 
van bovenstaande vijf dimensies. Deze kenmerken hangen in grote maten met elkaar samen 
en hebben invloed op elkaar (Dekker en Bolt, 2005). Wanneer het gaat om sociale cohesie 
op buurtniveau is volgens Forrest en Kearns (2000) de dimensie van sociale solidariteit 
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minder van belang en Bolt en Torrance (2005) onderscheiden daarom de volgende drie 
componenten: de normen- en waardecomponent, de gedragscomponent en de 
belevingscomponent. Deze zijn te vertalen naar de driedeling die van Marissing, Bolt en van 
Kempen beschreven. Ook spreken zij over de maatschappelijke veranderingen die 
plaatsvinden in de samenleving in grote steden; individualisering en een steeds grotere 
groep inwoners van allochtone afkomst als oorzaak van de verminderde sociale cohesie. 
 
Er zijn verschillende kenmerken van sociale netwerken te noemen; opleidingsniveau blijkt 
een zeer belangrijke te zijn, evenals inkomen. Professionele en economische status blijkt 
een belangrijke indicator voor het contact dat mensen hebben met de buurt (Blokland, 2000). 
Mensen met lage inkomens hebben meestel een hechter contact binnen de buurt, terwijl de 
hogere inkomens meer contacten hebben buiten de buurt.  
Een ander belangrijk kenmerk van sociale cohesie is etniciteit. Portes en Landholt (1998) 
noemen etniciteit als een belangrijk kenmerk van sociale netwerken. Migranten zijn vaak 
geneigd soortgenoten op te zoeken, dit is voor hen makkelijker, ze spreken immers dezelfde 
taal en herkennen zichzelf in landgenoten. In het land van migratie vormt de autochtone 
gemeenschap ook een groep. Dit maakt integreren lastig. Echter, binnen deze allochtone 
gemeenschappen is de sociale controle vaak zeer sterk (Portes en Landholt, 1998). De tijd 
dat men al in de buurt woont, inkomen, leeftijd en het al dan niet hebben van kinderen zijn 
enkele andere redenen voor de intensiviteit van contacten in de buurt (Dekker, 2006). 
 
Er wordt de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar sociale cohesie, maar hierin komen de 
sociale relaties zelf weinig aan de orde. Het gaat binnen de onderzoeken volgens sociologe 
Talja Blokland meestal over de ‘karakteristieken van de sociale structuur en de kansen van 
de actoren’. Er wordt meer gekeken naar wat mensen uitsluit van het geheel dan naar wat 
mensen bindt (Blokland, 1998). 
Ook wordt in onderzoek veelal gekeken naar individueel niveau. De sociale cohesie van een 
systeem wordt daarom ook wel gezien als ‘de mate waarin individuele mensen in een 
samenleving geïntegreerd zijn, daarin participeren en zich ermee identificeren’ (van Ginkel 
en Deben, 2002: 3). 
 
De begrippen sociale cohesie en sociaal kapitaal naast elkaar leggende valt op dat deze veel 
op elkaar lijken. Geconcludeerd kan worden dat sociale netwerken de dragers zijn van 
sociaal kapitaal. Netwerken en sociaal kapitaal worden ook als kenmerk van sociale cohesie 
genoemd. Daarnaast komen gemeenschappelijke waarden en normen in beide definities 
terug. Een belangrijk verschil tussen sociaal kapitaal en sociale cohesie is dat bij sociale 
cohesie identificatie met de plaats (buurtbinding) een belangrijke rol speelt. Voor dit 
onderzoek wordt vooral gebruik gemaakt van de definitie van sociaal kapitaal, waaraan de 
buurtbinding van sociale cohesie wordt toegevoegd.  

2.3 Buurten en buren 
Buurten en wijken staan in dit onderzoek centraal. Na de begrippen sociaal kapitaal en 
sociale cohesie uiteengezet te hebben is het van belang dit te zien in de context van de 
buurt. Hortulanus beschrijft dat in buurten waar geen sociale problemen zijn “een soort 
vanzelfsprekende overeenstemming bestaat ten aanzien van zaken die relevant worden 
geacht voor het leefklimaat van de buurt”. Wanneer er geen sprake is van overeenstemming 
en er verschillende opvattingen zijn omtrent de leefbaarheid kan dit tot conflicten leiden. 
Voorbeelden hiervan zijn huisvuil, het onderhouden van tuinen en het al dan niet groeten van 
elkaar. Hij veronderstelt dat hoe minder conflicten over waarden en normen tussen 
buurtbewoners, hoe eerder er contacten zullen zijn (Hortulanus, 1995). Hij spreekt over vier 
functies die een buurt heeft. Ten eerste de buurt als woonomgeving (men woont, (be)leeft en 
gebruikt). Daarnaast heeft de buurt een economische betekenis en politieke betekenis en als 
laatste behoort de buurt tot een groter geheel (wijk en stad), dat de buurt met andere delen 
van dit grotere geheel verbindt.  
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Socioloog Flap heeft de mate van contact tussen buren onderzocht en stelt zichzelf de vraag 
waarom mensen in een buurt met elkaar omgaan of waarom niet. Hij geeft hiervoor een 
verklaring middels een drietal hypothesen. De similariteitshypothese, de statushypothese en 
de gelegenheidshypothese.  

- De similariteitshypothese (Lauman, 1966) gaat er vanuit dat mensen het liefst 
omgaan met soortgenoten. Dit omdat het simpelweg het gezelligst is en men de 
meeste gespreksonderwerpen heeft. Men ‘kiest’ anderen op basis van bijvoorbeeld 
gedeelde belangen, het genoten onderwijs of levensstijl.  

- De statushypothese (Lauman, 1966) gaat er vanuit dat mensen het hogerop zoeken 
in sociale contacten en graag willen omgaan met mensen die in sociaal opzicht hoger 
staan dan zijzelf. Een effect hiervan is dat de bovenlaag meer geïsoleerd is dan de 
rest. Flap geeft aan dat mensen in de keuze van sociale contacten elke keer weer 
zeer selectief zijn, met wie men trouwt, bevriend is, werkt of naast wie men woont. 
Aspecten die hierbij een rol spelen zijn leeftijd, sociale klasse, opleidingsniveau, 
etniciteit, etcetera (Bolt, 2000). 

Deze beide theorieën zullen in de meeste omstandigheden tot dezelfde uitkomsten leiden, 
namelijk sterke homogene contacten, vooral in de contacten die men het belangrijkst vindt. 
Mensen blijken in steeds grotere mate anderen te selecteren op leeftijd, sociale klasse, 
opleidingsniveau, levensstijl, religie, etniciteit etcetera.  

- Bij de derde hypothese, de gelegenheidshypothese, is het van belang in welke mate 
er gelegenheid of kansen zijn om met elkaar in contact te komen. Wanneer er geen 
gelegenheid is tot contact, zal contact niet ontstaan. Dit kan te maken hebben met 
financiële middelen en voor kleine groepen is het altijd lastiger om in contact te 
komen met gelijksoortigen, aangezien deze overal in de minderheid zijn, waardoor de 
kans van ontmoeten verkleind wordt.  

Flap vraagt zich in zijn artikel af hoe belangrijk buren zijn en waarvoor. Hij refereert aan 
resultaten van een onderzoek van Fischer (1982) in California. Daarin werd gevraagd met 
wie mensen contact hebben en waarvoor, welke activiteiten ze ondernemen en naar wie ze 
toe gaan met problemen. Buren bleken hierin niet onbelangrijk. Buren werden ‘gebruikt’ voor 
het oppassen op iemands huis bij afwezigheid, kleine karweitjes en een bezoekje aan elkaar. 
Het bespreken van persoonlijke problemen werd minder gedaan met buren. Als laatste 
maakte hij onderscheid tussen burencontact bij mensen in de stad en op het platteland. 
Mensen in de stad hebben relatief gezien minder contact met buren dan mensen op het 
platteland (Flap, 1999). 
 
Deze theorie zal worden meegenomen in de beantwoording van de onderzoeksvraag. De 
onderzochte methodiek is gericht op contact in buurten. Om deze te begrijpen is een basis 
van contacten, wenselijke achtergrondinformatie. In de interviews zal respondenten 
gevraagd worden in hoeverre zij de hypothesen herkennen.  

2.4 (Interetnische) ontmoetingen/contacten 
De laatste jaren wordt veel onderzoek gedaan naar (interetnische) buurtcontacten, ook in 
Nederland. Binnen deze onderzoeken worden twee standpunten aangenomen. Ten eerste 
wordt gezegd dat eenmalige ontmoetingen niet effectief zijn. Ten tweede wordt gezegd dat 
intensieve burenrelaties vooral plaatsvinden op straatniveau.  
Wanneer het de eenmalige ontmoetingen betreft, schrijft Talja Blokland in haar proefschrift 
dat het een misvatting is dat het organiseren van buurtactiviteiten de veiligheid in een buurt 
verhoogt. Zij geeft aan dat dit soort contacten na de activiteiten geen vervolg krijgen en dat 
ze enkel de onderlinge verschillen benadrukken. Zij geeft echter wel aan dat contact tussen 
verschillende generaties goed zou zijn voor de veiligheid, bijvoorbeeld het door jongeren 
geven van computerlessen aan ouderen als taakstraf. Het gaat niet om eenmalige 
ontmoetingen, maar om intensievere contacten. Daarnaast zouden buurten voorzieningen 
moeten hebben als een vaste ontmoetingsruimte, een voorbeeld dat zij hiervan noemt is de 
zogenaamde brede school. Deze wordt breed ingezet, waardoor niet alleen ouders met 
schoolgaande kinderen er komen. Zij geeft aan dat herkenning hebben in de buurt een 
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belangrijk punt is, belangrijker dan koffie drinken met elkaar. Het verbeteren van 
achterstandsbuurten begint volgens haar bij respect voor de bewoners en de buurt 
(Blokland, 2007).  
Het tweede standpunt, de intensieve burenrelaties, is door Kleinhans (2000) onderzocht. Uit 
zijn onderzoek blijkt dat door middel van participatie in een wijk het mengen van groepen niet 
leidt tot veel onderlinge banden. Dit wijt hij aan het feit dat het wonen in een wijk niet 
betekent dat men daar ook de boodschappen doet of dat de kinderen daar naar school gaan. 
Bovendien blijkt cohesie volgens hem vooral te ontstaan tussen gelijkgezinden. Echter, op 
lager niveau, straatniveau ziet hij meer intensieve relaties.  
Van der Meulen (2007) sluit zich in zijn proefschrift ‘Brug over woelig water’ aan bij het 
standpunt van Blokland, hij schrijft dat eenmalige ontmoetingen niet effectief en blijvend zijn. 
Mensen moeten een vast patroon gaan zien in de ontmoetingen en gestimuleerd worden 
hierin deel te blijven nemen. Dit geldt voor zowel contacten van autochtonen onderling als 
voor contacten tussen autochtone en allochtone mensen.  
De hypothesen van Flap naast bovenstaande uitspraken van Blokland en Kleinhans geeft 
een wat negatieve indruk van de inzet van ontmoetingen om sociale cohesie te verbeteren. 
Echter, zoals Kleinhans ook zegt, op straatniveau zijn meer intensieve relaties te zien en dat 
is waar de onderzochte methodiek in eerste instantie om draait.  

2.5 Beleidsonderzoek 
Onderhavig onderzoek is een beleidsonderzoek. Ten eerste wordt de beleidstheorie van de 
methodiek De Ontmoeting uiteen gezet en daarnaast wordt de methodiek onderworpen aan 
een procesevaluatie. In deze paragraaf zullen de definities van voor dit onderzoek 
belangrijke begrippen binnen beleidsonderzoek beschreven worden. Allereerst zal er 
ingegaan worden op beleidsanalyses en vervolgens zullen beleidsevaluaties en de 
beleidstheorie aan bod komen.  
 
Beleidsanalyses 
Al vanaf de jaren ‘20 in de vorige eeuw houden sociologen zich bezig met beleidsonderzoek.  
Dit onderzoek, gericht op vraagstukken van beleid, maatschappelijke ordening en 
organisaties, draagt bij aan de wetenschappelijke onderbouwing en ontwikkeling van beleid. 
Beleidsonderzoekers richten zich vaak op vragen over de waarnemingen van beleid, of men 
‘er iets mee kan’ en over de effectiviteit van beleid (Leeuw, 2005). 
Beleidsonderzoek gebeurt op systematische wijze en daarbinnen speelt theoretische 
verdieping een belangrijke rol. Deze theoretische verdieping kan onder andere tot stand 
komen door de reconstructie en toetsing van beleidstheorieën (Leeuw, 2003). De 
beleidstheorie brengt veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het beleid in beeld. 
Aan ieder beleid, elke interventie of elk programma liggen veronderstellingen ten grondslag. 
Deze veronderstellingen bevatten het waarom van de interventie, de vormgeving ervan en 
de wijze van uitvoering. Deze gaan over de reactie van de doelgroep op de interventies. 
Daarnaast hebben deze ook betrekking op de invloed van de context van gedrag, de duur, 
de kosten en mogelijke neveneffecten van het beleid (Leeuw, 2003). De veronderstellingen 
van een beleid gaan over de relaties tussen doeleinden en middelen, ook wel de finale 
relaties genoemd, over de relaties tussen oorzaken en gevolgen (de causale relaties) en 
over waarden en normen (de normatieve relaties). Deze veronderstellingen kunnen 
betrekking hebben op het beleid zelf, maar ook op het beleidsproces, de beleidsorganisatie 
en het veldproces. Het veldproces is het gedeelte van de maatschappij waarop het beleid 
gericht is. De veronderstellingen van een beleid zijn verbonden met de doelen en middelen 
van het beleid, de probleemperceptie en het beeld van de oorzaken en gevolgen van het 
probleem. (Hoogerwerf e.a., 2003) 
Het succes of falen van beleid is voor een belangrijk deel afhankelijk van de validiteit van de 
veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen. Wanneer interventies of beleid zijn 
gebaseerd op twijfelachtige veronderstellingen, is de effectiviteit mogelijk gering (Leeuw, 
2003). De kwaliteit van het beleid en de beleidstheorie hangen met elkaar samen en hebben 
invloed op het uitvoeringsproces. Bij een gebrekkige beleidstheorie is het voor de uitvoerder 
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lastig om de maatregelen overtuigend te brengen en de effecten kunnen anders uitpakken 
dan gewenst (Hoogerwerf, e.a., 2003). Daarom is het noodzakelijk om de beleidstheorie in 
kaart te brengen wanneer (verwachte) effecten onderzocht worden. 
 
Leeuw (2004) geeft een beschrijving van twee verschillende manieren van reconstructie en 
toetsing van beleidstheorieën: de strategische benadering en de beleidswetenschappelijke 
benadering. De strategische benadering, ook wel ‘assumptiebenadering’ genoemd is 
afkomstig van Mason en Mitroff (1981). Hierbij vormen dialogen en categorisering van 
verschillende soorten assumpties een belangrijk element. Deze benadering doorloopt vier 
fasen:  

- Groepsvorming; 
- Blootlegging van assumpties; 
- Belang en zekerheid assumptie; 
- Poging tot vereenstemming.  

Binnen de eerste fase, groepsvorming, worden beleidsmakers op basis van inventarisatie op 
verschillen in groepen verdeeld. Binnen deze groepen is sprake van eenduidigheid wat 
betreft de standpunten en tussen de groepen zijn de standpunten zeer uiteenlopend. In de 
tweede fase, blootlegging van assumpties, worden de assumpties blootgelegd. Dit gebeurt 
door middel van een ‘stakeholder’-analyse en beoordeling van de assumptie. In deze fase 
wordt het belang en de zekerheid van de assumptie uiteen gezet. Vervolgens volgt er een 
dialectisch debat, de derde fase. De groepen komen samen om elkaar te overtuigen van 
elkaars standpunten. In de laatste fase wordt door middel van onderhandeling een poging 
gedaan overeenstemming (een synthese) te bereiken.  
 
Bij de beleidswetenschappelijke benadering (Hoogerwerf, 1987, Rossi e.a., 1999) worden 
zes stappen doorlopen.  

- Bepaling gedragsmechanismen verantwoordelijk voor de oplossing van het probleem; 
- Overzicht uitlatingen opstellen; 
- Herformulering uitlatingen in ‘als-dan’ stellingen; 
- Poging rechtvaardiging te vinden voor ontbrekende verbanden; 
- Herformulering rechtvaardigingen in ‘als-dan’ stellingen; 
- Evaluatie van de validiteit van de stellingen. 

Bij de bepaling van de gedragsmechanismen die verantwoordelijk zijn voor de oplossing van 
het probleem worden uitspraken gezocht over het waarom achter de oplossingen voor het 
probleem. Daarbij wordt ook de doelstelling achterhaald. Mechanismen die hieruit naar voren 
komen kunnen gezien worden als de ‘drijvende kracht’ achter het beleid en kunnen er voor 
zorgen dat het beleid effectief is. Uitspraken waarnaar de onderzoeker op zoek gaat zijn 
bijvoorbeeld “Het is duidelijk dat dat gaat werken…”, “Naar mijn mening is dit het beste op te 
lossen door…” en “Uit ervaring weet ik dat…”. Deze uitspraken worden op een rijtje gezet in 
een overzicht, waarna een verband wordt gelegd tussen de mechanismen en de 
doelstellingen. Vervolgens worden deze uitspraken opnieuw geformuleerd in ‘als-dan’ 
stellingen. De volgende stap is een poging rechtvaardiging te vinden voor de ontbrekende 
verbanden door middel van argumentatieanalyse. Deze verbanden kunnen zowel binnen als 
tussen de verschillende stellingen zitten. Deze verbanden worden vervolgens ook weer 
opnieuw geformuleerd in ‘als-dan’ stellingen, waardoor een overzicht gemaakt kan worden 
van de (causale) verbanden. Als laatste stap dient de validiteit van de stellingen te worden 
geëvalueerd. Hierin moeten de logische samenhang van de reeks stellingen, de empirische 
inhoud van de stellingen en de mate waarin de theorie gericht is op variabelen die 
‘gemanipuleerd’ of ‘aangestuurd’ kunnen worden door beleidsprogramma’s, meegenomen 
worden. (Leeuw, 2004). 
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In het boek van Hoogerwerf is een combinatie van verscheidene auteurs beschreven over 
het reconstrueren van de beleidstheorie. Ook in deze reconstructie worden de verschillende 
veronderstellingen opgespoord. Dit gebeurt in een zevental stappen: 

- De verzameling van uitspraken van beleidsactoren over het betreffende beleid; 
- Aan de hand van verzamelde uitspraken worden processen en elementen in kaart 

gebracht; 
- Doel-middel-relaties (finale relaties) worden gereconstrueerd door middel van een 

doelboom; 
- Oorzaak-gevolg-relaties (causale relaties) worden opgespoord; 
- Normatieve relaties worden opgespoord; 
- Finale, causale en normatieve veronderstellingen worden samengevoegd tot een 

geheel; de gereconstrueerde beleidstheorie; 
- Deze gereconstrueerde beleidstheorie wordt weergegeven in pijlenschema (“graaf”). 

Deze reconstructie vindt plaats door schriftelijke beleidsstukken te bestuderen, maar 
daarnaast is het voor de betrouwbaarheid ook belangrijk interviews te houden met de 
beleidsmakers. Het is eveneens wenselijk de gereconstrueerde beleidstheorie terug te 
koppelen naar de beleidsmakers.  
 
Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de methode van Hoogerwerf. Door middel 
van bestudering van het beleid en interviews met de beleidsmakers, uitvoerders en andere 
betrokkenen, zal de beleidstheorie in kaart gebracht worden. Deze zal ondersteund worden 
met een doelboom en een pijlenschema van de causale relaties. 
 
Beleidsevaluaties 
Bij beleidsevaluatie worden inhoud, processen of effecten van beleid geëvalueerd. 
Evaluatieonderzoek kent verschillende typen en benaderingen. Een belangrijk onderscheid 
dat gemaakt wordt is tijdsdimensie. Een ex ante-evaluatie beoordeelt inhoud, processen of 
effecten voorafgaande aan het beleid. Een ex post-evaluatie beoordeelt beleid dat al in 
werking is of zelfs is geweest. Het onderscheid tussen deze beide vormen is betrekkelijk. 
Evaluatieonderzoek wordt vaak verricht wanneer het beleid nog maar kort in werking is. Op 
deze manier kunnen resultaten van het onderzoek gebruikt worden voor eventuele bijsturing 
van het beleid. Echter, op dat moment zijn nog lang niet alle effecten van beleid zichtbaar, 
daardoor zijn deze studies vaak een combinatie van ex ante- en ex post-evaluatie 
(Hoogerwerf, 2003). 
De onderdelen inhoud, processen en effecten kunnen los van elkaar geëvalueerd worden, 
effecten van (een voorgenomen) beleid worden veelvuldig geëvalueerd, ook wel een 
productevaluatie genoemd. Bij evaluaties waar effecten centraal staan, wordt ook veel 
aandacht besteed aan het verklaren van die effecten. Hierbij worden beleidsinhoud en het 
beleidsuitvoeringsproces betrokken (Hoogerwerf, 2003).  
De verklaring van beleidseffectiviteit is een belangrijke wens binnen evaluatiestudies. Men 
wil weten in hoeverre een beleidsmaatregel bijdraagt aan het te bereiken doel, maar ook hoe 
deze bijdrage vergroot kan worden. Hiervoor is het noodzakelijk naast het vaststellen van de 
bijdrage van beleid, dit ook te verklaren.  
 
In onderhavig onderzoek zal de combinatie gemaakt worden van ex ante-effectevaluatie en 
een procesevaluatie. De verwachte effecten (ex ante) zullen in kaart gebracht worden. 
Daarnaast zal het proces van de pilot van het beleid onderzocht worden.  
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2.6 Conclusie theorie 
De in dit hoofdstuk beschreven theorie over sociaal kapitaal, sociale cohesie, buurten en 
(interetnische) ontmoetingen kan voor dit onderzoek als volgt samengevat worden.  
Vanuit de literatuur kan worden aangenomen dat het verbeteren van sociale netwerken leidt 
tot meer wederzijds begrip en sociale cohesie, vertrouwen en gedeelde normen en waarden. 
Dit leidt tot een groter sociaal kapitaal, dat weer bijdraagt aan de sociale cohesie. Ook kan 
worden aangenomen dat het organiseren van een eenmalige activiteit niet leidt tot sociale 
netwerken. Om dit wel te bereiken is continuïteit nodig. Meegenomen dient te worden dat 
sociale cohesie niet per definitie ontstaat in wijken, maar dat van sociale cohesie op 
straatniveau eerder sprake is. Daarnaast vormen de hypothesen van Flap (de 
similariteitshypothese, de statushypothese en de gelegenheidshypothese) de basis voor het 
leggen van contact.  
Deze theorie vormt de basis voor de uitvoering van onderhavig onderzoek. De definitie van 
sociaal kapitaal en de contacthypothesen zullen terugkomen in de interviews.  
 
De theorie over beleidsonderzoek omschrijft dat dit onderzoek zowel ex ante is als ex post. 
Het gaat om een combinatie van het in kaart brengen van de verwachte effecten (ex ante) en 
een procesevaluatie (ex post). 
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3 De onderzoeksorganisatie: de Lumens Groep 

Dit rapport beschrijft een onderzoek naar een methodiek die ontwikkeld is door en gebruikt 
wordt binnen de Lumens Groep, een brede welzijnsinstelling in Eindhoven. Dit hoofdstuk 
geeft een kort overzicht van de Lumens Groep, een organisatieschets en de 
werkzaamheden die zij verrichten. Daarnaast wordt de methodiek De Ontmoeting 
beschreven.  

3.1 De Lumens Groep 
De Lumens Groep is een welzijnsinstelling in Eindhoven, waarbij het draait om kansen voor 
mensen in de samenleving, in de breedste zin van het woord. Zij richten zich op jong en oud, 
buurten en wijken, vrijwilligers en iedereen die hulp vraagt. Diensten waarmee zij werken 
hebben betrekking op signaleren, ontwikkelingsstimulering, activering en participatie, 
hulpverlening of interventie. De werkzaamheden zijn gericht op verschillende activiteiten 
waarbij (groepen) mensen de mogelijkheid wordt geboden te participeren in de 
maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn peuterspeelzaalwerk, ouderenwerk, maatschappelijk 
werk en het opzetten van informatie- en adviespunten. Zij beheren ook accommodaties waar 
deze en andere activiteiten plaats kunnen vinden. De Lumens Groep zet zich in voor 
participatie en leefbaarheid en is daarin een belangrijke partner van andere organisaties, 
zoals gemeenten, politie, woningbouwcorporaties, bewonersorganisaties en organisaties op 
het gebied van veiligheid, onderwijs, zorg en leefbaarheid.  
 
De organisatie heeft zes onderdelen: Informatie- en Adviespunten, Individuele 
Dienstverlening, Collectieve Dienstverlening, Dynamo (jongerencentrum), VTA’s 
(vrijetijdsaccommodaties) en PeuterPlaza. Deze onderdelen worden elk aangestuurd door 
een unitmanager, de Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk. Figuur 1 toont het 
organogram van de Lumens Groep.   
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Figuur 1: Organogram Lumens Groep (bron: site Lumens Groep) 
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De beleidsstaf bestaat uit zes medewerkers. Een bestuurssecretaris, een  
kwaliteitsfunctionaris en vier stafmedewerkers die ieder op een gebied van dienstverlening 
een ondersteunende taak hebben, waaronder methodiekontwikkeling. Deze vier gebieden 
zijn algemeen maatschappelijk werk, jeugd algemeen, buurten en jongerenwerk. Het 
merendeel van de activiteiten van de Lumens Groep wordt in Eindhoven uitgevoerd, en een 
beperkt aantal activiteiten, bijvoorbeeld gericht op opvoedingsondersteuning, worden ook 
uitgevoerd in de regio rondom Eindhoven.  
 
Binnen de Lumens Groep worden de doelstellingen bepaald door het ondernemingsplan dat 
ieder jaar wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. 
 
Zoals in de inleiding is beschreven heeft de Lumens Groep het jaar 2008 uitgeroepen tot het 
jaar van de kwaliteit, waarin zij inzetten op HKZ-certificering (Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector), opleiding van personeel en methodieken. Het HKZ 
Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Dit 
keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit en maakt de eisen waaraan de organisatie 
moet voldoen, gesteld door de sector, financiers, cliënten en de overheid inzichtelijk. Het 
cliëntperspectief speelt hierbij een belangrijke rol. Dit keurmerk wordt vastgesteld door een 
onafhankelijke certificerings-instelling. Wanneer een organisatie HKZ gecertificeerd is 
betekent dit dat deze organisatie intern de zaken goed op orde heeft, de klant altijd centraal 
stelt, betrouwbare resultaten levert en voortdurend inspeelt op de verbetering van de zorg- 
en dienstverlening. Voor de methodieken geldt dat de Lumens Groep zo veel mogelijk 
gebruik wil maken van methodieken die bewezen effectief, of wel ‘evidence based’ zijn. 
Echter, dit is ook een discussiepunt in het huidige welzijnswerk. Deze discussie is ontstaan 
na de uitgave van twee spraakmakende boeken; ‘Maatschappelijk werk als ambacht’ van 
bijzonder hoogleraar maatschappelijk werk prof. dr. Van der Laan (2006) en ‘Wat werkt? De 
kern en kracht van het maatschappelijk werk’ van drs. de Vries (2007). Van der Laan stelt 
dat het ”vrij slecht gesteld” is met de ambachtelijkheid van het maatschappelijk werk en dat 
“professionals te weinig als de expert worden gezien, maar als ‘uitvoerend werker’ in een 
productmatige management benadering”. De Vries schrijft dat maar 13 procent van het effect 
van hulpverlening afhankelijk is van de gebruikte methodiek. Volgens hem zitten klanten niet 
op methodieken te wachten maar op betrokken hulpverleners die goede dienstverlening 
leveren. De Lumens Groep wil ondanks deze discussie de effectiviteit van de methodieken 
die zij toepassen bewijzen. Dit om de eerder genoemde redenen; de kwaliteit, de 
verantwoording richting financiers en de verantwoording richting klanten. Hierover heeft de 
Lumens Groep een kenniskring gevormd met Fontys Hogescholen Sociale Studies.  
 
De Lumens Groep kent verschillende financieringsstromen waarbij onderscheid tussen 
subsidie en inkoop het belangrijkste is. De Lumens Groep heeft een subsidierelatie met de 
gemeente Eindhoven. Jaarlijks wordt op basis van de systematiek van de beleidsgestuurde 
contractfinanciering (BCF) een afspraak over besteding van de ruim 17 miljoen euro aan 
subsidie van de gemeente Eindhoven gemaakt. Dit beslaat het merendeel van de 
financiering. Binnen de BCF financiering wordt gewerkt met contractafspraken binnen 
subsidierelaties. Door de nadrukkelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer is er geen sprake van vrijblijvendheid. Deze financiering verloopt volgens een 
beleidscyclus van tien stappen, welke beginnen bij het beleidskader en eindigen bij de 
beoordeling en subsidievaststelling. Na het vaststellen van het beleidskader (1) wordt er een 
analyse gemaakt van de vraag- en aanbodzijde (2). Vervolgens formuleert de overheid een 
opdracht (3). Daarna worden door de organisatie een offerte en een begroting opgesteld (4), 
waarna de overheid de offerte beoordeelt (5). Wanneer de offerte beoordeeld en 
geaccepteerd is, wordt het contract voor subsidieverlening toegewezen (6). Vervolgens start 
de organisatie met de uitvoering en de productie van de afgesproken dienstverlening (7). 
Tussentijds vindt er communicatie en eventuele bijstelling van het contract plaats (8). 
Normaal gesproken is de minimale loopt voor contracten binnen de BCF-methode één jaar. 
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Na afloop van de contractperiode vindt er een eindrapportage en registratie plaats (9), 
waardoor inzicht wordt verschaft in de resultaten. Als laatste vindt de beoordeling plaats, 
waarna de uiteindelijke subsidie vastgesteld wordt (10) (Hordijk et al., 2006).  
Naast de financiering volgens de BCF-methode vindt in toenemende mate inkoop van 
diensten van de Lumens Groep plaats op basis van projectfinanciering. De opdrachtgever 
(woningcorporaties, gezondheidscentra, gemeenten) stelt een vraag waarop de Lumens 
Groep een voorstel en prijs aanbiedt. Vervolgens worden hierover afspraken gemaakt en 
vastgelegd in een contract.  
Deze twee vormen van financiering gaan steeds meer op elkaar lijken. En ook door de 
toenemende marktwerking organiseert de Lumens Groep haar dienstverlening zo dat alles 
op termijn onder contractafspraken en inkoop aangeboden kan worden. 

3.2 Methodiek De Ontmoeting 
De Ontmoeting is ontstaan door een gezamenlijk initiatief van de gemeente Eindhoven, De 
Lumens Groep, Fontys Hogescholen en het leefbaarheidsteam Kronehoef. In Eindhoven 
bestond de behoefte aan een eenduidige straataanpak, met een interetnisch element in de 
basis. Op straatniveau wordt al op verschillende manieren gewerkt, overwegend onder de 
noemer ‘Straat aan Zet’, echter de structurele aanpak en specifiek het interetnische element 
en ontbreken hierin. Deze methodiek is vooral gericht op losstaande activiteiten.  
Dit initiatief sloot goed aan bij de stimuleringsregeling ‘Ruimte voor contact’ die in 2006 op 
initiatief van de toenmalig minister Verdonk (Integratie) is ingesteld. Doel van deze 
stimuleringsregeling is om op lokaal niveau activiteiten te ontwikkelen die leiden tot 
duurzame contacten tussen autochtone en allochtone bewoners. Aanleiding hiervoor was de 
constatering van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) dat het aantal 
interetnische contacten afneemt en dat de wederzijdse beeldvorming tussen allochtonen en 
autochtonen verslechtert (RMO-advies). De Ontmoeting is mogelijk gemaakt door een 
subsidie vanuit deze regeling. De Ontmoeting is een variant op een methodiek die werkzaam 
is in Rotterdam, genaamd ‘Mensen Maken de Stad’. Ervaringen uit deze methodiek zijn in de 
Eindhovense variant meegenomen.  
 
De doelstelling van De Ontmoeting is:  
‘Het doel van De Ontmoeting is het bevorderen van duurzame in het bijzonder interetnische 
verbindingen door het duurzaam en herhaald bij elkaar brengen van mensen met andere 
mensen, groepen of instituties zodat er sociale netwerken ontstaan’ (De Ontmoeting, 2007: 
5). 
De Ontmoeting is ontwikkeld om als pilot ingezet te worden in de buurt Kronehoef. De pilot 
duurt tot eind 2008, waarin tien straten bereikt dienen te worden. In 2008 is ook het 
voornemen om de aanpak uit te rollen over andere delen van Eindhoven, conform afspraken 
met de opdrachtgever, de gemeente Eindhoven. Inmiddels (voorjaar 2008) is de methodiek 
ook al in uitvoering in de aangrenzende buurt, Mensfort en in andere buurten van Eindhoven.  
 
De Ontmoeting is een methodiek gericht op buurten1. Buurten waarin de sociale samenhang 
te wensen overlaat en dit tot problemen leidt. Het doel is het versterken van sociale 
contacten en het creëren van een netwerk, om verbondenheid te realiseren. Verbondenheid 
om elkaar te respecteren en elkaar aan te kunnen spreken op gedrag of zaken die spelen in 
de buurt en in het meest ideale geval op eigen kracht samen activiteiten te ondernemen. 
Vanuit, uiteindelijk, een gezamenlijke zorg voor de straat en voor elkaar. Duurzaamheid staat 
in deze contacten centraal.  

                                                
1 De begrippen buurten en wijken worden door mensen vaak door elkaar heen gebuikt. In dit onderzoek wordt de 
wijk gezien als groter en formeler geheel, vaak opgesplitst in buurten. Eindhoven telt 19 wijken, opgedeeld in 109 
buurten. Daarnaast wordt er ook gesproken over straten aangezien De Ontmoeting een straataanpak (binnen 
buurten) betreft.  
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De Ontmoeting wordt ingezet wanneer uit een brede sociale diagnose blijkt dat een buurt 
weinig samenhang kent en dat mensen elkaar daardoor negeren of zelfs ruzie zoeken. Een 
belangrijke voorwaarde voor inzet van De Ontmoeting is een interetnische samenstelling van 
de buurt. Interetnisch wordt in eerste instantie gezien als bewoners van autochtone afkomst 
en bewoners van allochtone afkomst, maar daarnaast spelen ook andere, al dan niet 
culturele verschillen een rol. De Ontmoeting kan ook ingezet worden waar bijvoorbeeld het 
verschil tussen oud en jong zo groot is dat het een versterking van de sociale contacten 
behoeft. Er is een zestal criteria dat leidt tot de keuze voor een buurt: 
1. De bevolkingssamenstelling bestaat uit bewoners met verschillende etnische culturele 

achtergronden; 
2. Op onderdelen van de buurten bestaat de indruk dat het contact, de omgang tussen 

(allochtone en autochtone) buren beperkt is en niet vanzelfsprekend. Veel straten in de 
buurt staan hooguit op trede twee van de interetnische ontmoetingsschaal, maar meestal 
lager; 

3. De bewoners hebben geen gemeenschappelijke taal, onderkend belang en 
geschiedenis;  

4. De bewoners van een aantal straten voelen zich niet (moreel) straateigenaar, hoogstens 
voor een aantal afgesloten delen van de straat (binnenplein, portiek); 

5. Er is in veel straten geen leiderschap voor samenwerking (geen ‘stratenmakers’ in de 
straat). Sociale competenties van bewoners om stratenmaker te worden dienen bij een 
initiatief (verder) ontwikkeld te worden; 

6. Veel bewoners in de buurt zijn druk (of hebben moeite) met ‘rondkomen en 
vooruitkomen’ van hun huishouden/gezin (methodiekomschrijving De Ontmoeting, 2007). 

 
Om een buurt nadrukkelijk te kunnen beoordelen op de mate van sociale samenhang is een 
zogenaamde ontmoetingsschaal ontwikkeld. Aan de hand hiervan worden straten van een 
etiket voorzien. Straten die op eigen kracht kunnen werken aan sociale samenhang, straten 
die een impuls/intensieve benadering vragen en straten die nog zoveel knelpunten kennen 
dat eerst aan een aantal belangrijke voorwaarden gewerkt moet worden voordat 
geïnvesteerd wordt in sociale contacten/netwerken. 
Binnen de geselecteerde buurt door de gemeente gaat het leefbaarheidsteam bekijken welke 
straten er aangepakt zullen worden. Dit gebeurt op basis van een door de Lumens Groep 
opgestelde buurt-analyse met de Ontmoetingsschaal als leidraad. Zij brengen een voorstel 
voor aan te pakken straten in. Het leefbaarheidsteam bestaat in Kronehoef uit 
buurtregisseurs, het stadsdeelteam, politie, woningcorporaties en andere betrokken 
organisaties binnen de buurt, bijvoorbeeld een oudereninstelling. Hier neemt de Lumens 
Groep ook aan deel; zij zorgen voor de uitvoering van de wensen op welzijnsgebied.  
Wanneer gekozen wordt voor een intensieve inzet van De Ontmoeting in een straat gaan de 
uitvoerende medewerkers (opbouwwerkers) bij alle bewoners aan de deur voor een ‘gesprek 
achter de voordeur’. Tijdens deze persoonlijke gesprekken stellen zij vragen over hoe men 
de buurt ervaart en hoe men tegenover zijn buurtgenoten staat. Ook wordt gevraagd of men 
iets voor de buurt of straat zou willen betekenen en wat dan wensen en mogelijkheden zijn. 
Wanneer deze gesprekken hebben plaatsgevonden worden deze gegevens samengevoegd 
in een sociale diagnose van de straat. Binnen De Ontmoeting wordt gewerkt met een 
ontmoetingsschaal. De sociale diagnose geeft nader inzicht in de fase waarin de straat 
verkeert op de ontmoetingsschaal en geeft tevens inzicht in de mogelijkheden die de straat 
heeft om te stijgen op deze schaal. 
 
Deze schaal is ontwikkeld om aan te geven hoe het gesteld is met de interetnische contacten 
in een straat. De tien niveaus omvatten de aard van het contact, de interactie of de 
verstandhouding tussen allochtone en autochtone bewoners. Zie Figuur 2 voor de 
ontmoetingsschaal, met daaronder een uitleg van de tien schalen. 
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Schaal 7: interetnische gemeenschappelijke agenda en sociaal contact 
Allochtone en autochtone bewoners stellen samen een agenda op om voor de straat te 
zorgen (heel, schoon en veilig) en verbinden zich samen aan een sociaal contact (prettige 
omgang) 
Schaal 6: Interetnische samenwerking: zorg voor de straat 
Allochtone en autochtone bewoners werken samen om hun straat heel, schoon, veilig en 
prettig (omgang) te houden.  
Schaal 5: Interetnische samenwerking: regelen van gedrag/omgang in de straat 
Allochtone en autochtone bewoners werken samen om afspraken te maken over het 
gewenste gedrag en de gewenste omgang in de straat 
Schaal 4: Interetnische samenwerking om activiteiten te organiseren 
Allochtone en autochtone bewoners organiseren samen bewonersactiviteiten 
Schaal 3: Interetnische deelname aan straatactiviteiten 
Allochtone en autochtone bewoners nemen deel aan straatactiviteiten die georganiseerd 
worden én hebben actief contact met elkaar 
Schaal 2: Actief interetnisch contact 
Allochtone en autochtone bewoners zoeken elkaar bewust op; groeten elkaar en maken een 
praatje, er zijn ook initiatieven nader met elkaar kennis te maken en bij elkaar op bezoek te 
gaan.  
Schaal 1: Interetnisch contact 
Allochtone en autochtone bewoners hebben vluchtig contact met elkaar. Het contact is 
toevallig omdat men elkaar op straat tegenkomt of buren van elkaar is.  
Schaal 0: onverschilligheid allochtone/autochtone bewoners 
Allochtone en autochtone bewoners interesseren zich niet voor elkaar, men laat elkaar links 
liggen, men groet elkaar weliswaar uit beleefdheid maar een groet wordt nauwelijks 
beantwoord. 
Schaal -1: Actieve vermijding allochtone/autochtone bewoners 
Allochtone en autochtone bewoners gaan elkaar actief uit de weg, men mijdt elkaar, men 
beantwoordt geen groet en wijst een initiatief tot contact af. 

Figuur 2: Ontmoetingsschaal (bron: methodiekomschrijving De 
Ontmoeting) 
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Schaal -2: Agressie en geweld allochtone/autochtone bewoners (methodiekomschrijving De 
Ontmoeting). In de straat is een sfeer van wij versus zij: Allochtone en autochtone bewoners 
staan vijandig tegenover elkaar. Er is tussen beide partijen verbaal en soms fysiek geweld.  
 
Vanuit deze sociale diagnose wordt een plan van aanpak voor de straat gemaakt. Dit plan 
bevat ideeën van de buurtbewoners zelf. Het is de bedoeling dat zij zelf activiteiten, 
bijvoorbeeld een buurtbarbecue of een spellenmiddag voor de kinderen, op gaan zetten, met 
(financiële) ondersteuning van welzijn en eventueel andere corporaties. Het is de bedoeling 
uit deze activiteit en de gesprekken een zogenaamde ‘stratenmaker’ naar voren komt. Een 
bewoner die zich inzet voor de straat en kartrekker is in het onderhouden van de sociale 
contacten. Ook is het de bedoeling dat er een ontmoetingsagenda opgesteld wordt. Deze 
bevat afspraken over normen en waarden, de omgang met elkaar en met de straat en 
afspraken omtrent vervolgactiviteiten. Door deze gewenste ontwikkelingen is het de 
bedoeling dat hierna de ondersteuning van opbouwwerkers afneemt. Dit gebeurt 
stapsgewijs.  
 
Ook de gemeente speelt hierin een grote rol, niet zo zeer als uitvoerende maar wel als 
financieel ondersteuner. Voor iedere straat heeft de gemeente Eindhoven een budget om 
initiatieven voor de buurt te steunen.  

3.3 Opbouwwerkers (de uitvoerende medewerkers) 
De methodiek De Ontmoeting wordt uitgevoerd door opbouwwerkers en andere sociaal 
werkers2. Opbouwwerk in Nederland is in hoofdzaak gericht op lokale, gemeentelijke 
kwesties. De Beroepsvereniging Opbouwwerk Nederland beschrijft de taak van een 
opbouwwerker als organisatie- en adviessteun gericht op de kwaliteit van samenleven in 
buurt en wijk en in groepsverband. Daarnaast richt het opbouwwerk zich ook op de kwaliteit 
van diensten en relaties tussen mensen, burgers en instanties, instellingen en bedrijven. 
Opbouwwerk stimuleert participatie, burgerinitiatief en zelfredzaamheid. Dit in relatie tot de 
woon- en leefomgeving, sociale (on)veiligheid, gezondheidszorg, milieu en onderwijs.  
Binnen de Lumens Groep richt opbouwwerk zich allereerst op de buurt. Werkzaamheden die 
opbouwwerkers uitvoeren hebben betrekking op signaleren en analyseren, activeren en het 
stimuleren van ontwikkeling, faciliteren en het wegnemen van belemmerende factoren 
(doorverwijzen naar hulpverlening). Binnen de Ontmoeting hebben zij de taak het versterken 
van sociale netwerken en het ondersteunen van bewoners daarbij. Dit kan zowel wijkgericht 
als stadsgericht zijn (wijkoverstijgend). Daarnaast kan het werk dat zij verrichten ook 
doelgroepgericht zijn. Dit betekent dat zij zich specifiek op een doelgroep, bijvoorbeeld 
kinderen, jongeren, of ouderen richten. Van opbouwwerkers wordt verwacht dat zij weten wat 
er speelt in de wijk waarin zij werkzaam zijn.  

                                                
2 Wanneer in dit rapport gesproken wordt over opbouwwerkers kan het ook gaan om andere sociaal werkers die 
de taak van de opbouwwerker hebben gekregen, zoals kinderwerkers, jongerenwerkers of ouderenwerkers. 
Opbouwwerkers beslaan het grootste aantal.  
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4 De buurt Kronehoef 

Kronehoef is de buurt waarin De Ontmoeting in de vorm van een pilot geïmplementeerd is. 
Dit hoofdstuk beschrijft deze buurt. Allereerst zal er ingegaan worden op de kenmerken van 
de buurt en de kenmerken van de bewoners. Vervolgens zal de participatie van bewoners 
beschreven worden en als laatste komen de leefbaarheid en veiligheid aan bod. De 
informatie is afkomstig van de website van de gemeente Eindhoven, ‘Eindhoven in cijfers’ en 
de buurtanalyse van Kronehoef van 2008.  

4.1 Kenmerken buurt 
De stad Eindhoven is verdeeld in zeven stadsdelen. Deze stadsdelen zijn verdeeld in 19 
wijken en deze zijn verdeeld in 109 buurten. De buurt Kronehoef ligt in stadsdeel Woensel. 
Kronehoef ligt tegen drie ‘wijkvernieuwingsgebieden’ aan. Kronehoef telt ongeveer 55 
straten.  
De buurt telde in 2007 3.827 inwoners, verdeeld over 2.074 woningen (waaronder 119 
wooneenheden). Dit zijn 1.224 meergezinswoningen en 843 eengezinswoningen, waarvan 
het 70 procent huur- en 30 procent koopwoning betreft. Deze woningen vallen in een lage 
prijsklasse.  
De helft van de woningen is gebouwd tussen 1970 en 1999 (49 procent). 39 procent is 
gebouwd tussen 1945 en 1969. Slechts 8 procent is van voor 1945 en slechts 4 procent van 
na het jaar 2000. De opbouw van de woningvoorraad is vergelijkbaar met die in Eindhoven. 
In Eindhoven is 17 procent van de woningen gebouwd voor 1945, 33 procent tussen 1945 en 
1969, 44 procent tussen 1970 en 1999 en 6 procent na het jaar 2000. Kronehoef heeft 119 
wooneenheden, deze worden vooral bewoond door senioren. Eenzaamheid speelt onder de 
ouderen een grote rol.  
 
In de buurt zijn veel regionale voorzieningen gevestigd, onder andere; drie ROC scholen, 
een politieacademie, meerdere basisscholen, waarvan één Islamitische basisschool (de 
enige in Eindhoven). Deze basisschool is in 2004 getroffen door een bomaanslag, de derde 
aanslag in een paar jaar tijd. Daarnaast bevinden zich in de buurt een Islamitisch cultureel 
centrum (Al Fourkaan), een voorziening voor crisisopvang, seniorencomplexen, een 
coffeeshop, twee fabrieken (een radiateurenfabriek en een betonfabriek) en verschillende 
kantoren. De buurt grenst aan een marktplein waar elke zaterdag markt is. Dit zorgt voor 
veel geparkeerde auto’s in de buurt op die dag. De vele voorzieningen zorgen voor een hoge 
werkgelegenheid, waar ook veel mensen van buiten de buurt op af komen. Door de 
Islamitische voorzieningen is de buurt aantrekkelijk voor allochtone bewoners, dat maakt dat 
veel vrijkomende woningen door allochtone bewoners bewoond worden.  
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Figuur 3: Plattegrond Kronehoef (bron: Google Earth) 

4.2 Kenmerken bewoners 
Kronehoef wordt beschreven als een kleurrijke buurt. De leeftijden liggen zeer verspreid, 12 
procent hiervan is in de leeftijd van 0 tot en met 14, in de leeftijd van 15 tot en met 64 is dit 
57 procent en 31 procent is 65 jaar of ouder. 70 procent van de bevolking van Kronehoef is 
van Nederlandse afkomst en 30 procent is van niet Nederlandse afkomst. Van deze 30 
procent komt het grootste deel uit overige EU landen (22 procent), Turkije (20 procent), 
Marokko (15 procent) of overige niet westerse landen (22 procent). Deze percentages 
komen overeen met Eindhoven. Eindhoven telt 210.353 inwoners. Hiervan is 72 procent 
afkomstig uit Nederland. Van het percentage van de bevolking in Eindhoven (28 procent) dat 
niet van Nederlandse afkomst is, komt het merendeel uit overige niet westerse landen. 
Vervolgens komt een groot deel uit overige EU landen. 
In de buurt Kronehoef heeft 14 procent van de werkzame bewoners een gemiddeld inkomen. 
40 procent heeft een laag inkomen, 16 procent een hoog en 28 procent behoort bij de 
categorie niet actieven. Slechts 5 procent is werkloos. In de buurt bevinden zich ongeveer 
100 ondernemers. Dit is zeer vergelijkbaar met de situatie in Eindhoven, daar liggen deze 
percentages nagenoeg gelijk.  
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4.3 Participatie 
In de buurt is een leefbaarheidsteam actief. Dit bestaat uit buurtregisseurs (actieve 
bewoners), het stadsdeelteam en professionele partners zoals politie en wonen, zorg en 
welzijn. De buurt heeft een aantal projecten met groot maatschappelijk nut. Voorbeelden 
hiervan zijn; een sport en spelproject voor de aanpak van overlast van jongeren, ‘Natuur als 
Buur’, ‘Suikerfeest Kronehoef’, een ‘Thuishuis’ voor migranten en verschillende 
gezondheidsprojecten in de Al Fourkaan moskee. 
Kronehoef heeft een buurtblad, de Gazet en een buurtwebsite, www.kronehoef.nl. Daarnaast 
zijn er 27 geregistreerde bewonersorganisaties (niet allen actief). Partners in de buurt zijn 
actief betrokken en willen participeren in voorzieningen en projecten. 
Het bovenstaande lijkt een goede basis voor participatie, echter uit de buurtdiagnose blijkt 
dat er weinig actieve bewoners zijn, met name weinig allochtone bewoners. De huidige 
actieve bewoners dreigen door overbelasting af te haken. Een ander punt dat opvalt, is dat 
allochtone bewoners minder participeren in buurtactiviteiten dan autochtone bewoners en 
wanneer activiteiten “allochtoon gelabeld” zijn, nemen autochtone bewoners minder deel.  

4.4 Leefbaarheid en veiligheid 
De onderstaande tabel laat een overzicht zien van het aantal misdrijven/meldingen bij de 
politie in het jaar 2006. 
 
 Kronehoef Eindhoven totaal 
Woninginbraak 30 2434 
Vandalisme 85 3028 
Drugs-/drankoverlast 22 764 
Geweldsmisdrijven 61 3239 
Geluidsoverlast 60 4214 

Tabel 1: Aantal misdrijven/meldingen 2006 (bron: buurtmonitor Eindhoven) 
 
Deze cijfers vergeleken met de hele stad Eindhoven staat Kronehoef op een gedeelde 
tweede plaats wanneer het gaat om vandalisme. Alleen in de binnenstad zijn meer 
meldingen van vandalisme (145). Gekeken naar geweldsmisdrijven, scoort Kronehoef ook 
hoog, de buurt staat op de vijfde plaats. Voor drugs- en drankoverlast komt Kronehoef op de 
achtste plaats. Geluidsoverlast en woninginbraak komt aanzienlijk minder voor, daar staat 
Kronehoef respectievelijk op de 28e en 32e positie.  
 
Uit de buurtanalyse blijkt dat in de buurt Kronehoef het samenleven tussen allochtoon en 
autochtoon op aandachtspunt nummer één staat. Lange termijn doelen en activiteiten en 
projecten zijn hierop gezicht. Uit de sociale diagnose is gebleken dat allochtone bewoners en 
autochtone bewoners met een boog om elkaar heen lopen en over elkaar praten in plaats 
van met elkaar. In veel straten is sprake van beperkte sociale cohesie, weinig sociale 
netwerken tussen bewoners op straat- en buurtniveau. Dit geldt specifiek voor netwerken 
tussen allochtone en autochtone bewoners, maar ook tussen jong en oud en autochtone en 
(diverse etnische groepen van) allochtone bewoners onderling.  
Een groot probleem in de buurt zijn jongeren. Er is veel overlast door jongeren, vooral 
allochtone jongeren. Dit belemmert sport- en spelactiviteiten en heeft geleid tot vernieling 
van het buurthonk. Sinds 2007 zijn meerdere partijen betrokken bij de aanpak hiervan (het 
veiligheidshuis, politie, Jeugd en Gezin en Welzijn Eindhoven). 
Ook dak- en thuislozen veroorzaken overlast waardoor bijvoorbeeld een sport- en spelproject 
ernstig lijdt. Doordat er veel dak- en thuislozen rondom de speelplaatsen van kinderen 
hangen durven ouders hun kinderen daar niet naar toe te laten gaan. 
Daarnaast speelt de zwart-wit-scholen-thematiek nadrukkelijk, maar anders dan op andere 
plaatsen in Eindhoven. Het gaat hier om het bestaansrecht, de wenselijkheid, het imago, de 

http://www.kronehoef.nl
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vooroordelen, de locatie van de enige Eindhovense Islamitische basisschool, die in 2004 zijn 
derde aanslag in korte tijd te verwerken kreeg. 
 
Ruimtelijk gezien is het een drukke buurt. Door al het verkeer dat er dagelijks door de buurt 
rijdt is de buurt vol. In sommige straten wordt veel te hard gereden, straten worden als 
sluiproute gebruikt om verkeerslichten te ontlopen en de twee fabrieken midden in de 
woonbuurt zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties. 
  
Daarnaast loopt er veel schoolgaande jeugd door de buurt, circa 6.000 ROC-leerlingen. Dit 
zorgt naast drukte ook voor zwerfafval en hinderlijk gedrag. 
 
Op de volgende pagina staan ter illustratie van de buurt een vijftal foto’s van Kronehoef. 
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Foto 1: Straatbeeld 

Foto 2: Islamitische basisschool 

Foto 3: Moskee Al Fourkaan 

Foto 4: Speelveldje 

Foto 5: Woonzorgcentrum 
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5 Methodologische verantwoording 

In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke werkwijze gekozen is voor beantwoording van 
de onderzoeksvraag. Er wordt ingegaan op de onderzoeksopzet, de onderzoekspopulatie en 
de laatste paragraaf focusseert op de onderzoekskwaliteit.  

5.1 Onderzoeksopzet 
Voor de uitvoering van dit onderzoek is gekozen voor de kwalitatieve onderzoeksmethode. 
Binnen deze methode is een literatuurstudie uitgevoerd, zijn diepte-interviews gehouden en 
er is gebruik gemaakt van participerende observatie. Het betreft een ex-ante effectevaluatie. 
Ex-ante betekent het in kaart brengen van het effect vooraf, voordat het beleid in uitvoering 
gaat. Omdat De Ontmoeting een methodiek in ontwikkeling is, is deze daarvoor geschikt. 
Omdat De Ontmoeting al in pilotvorm geïmplementeerd is, is het mogelijk ook naar het 
proces te kijken. Deze studie is daarom ook gedeeltelijk een procesevaluatie van de pilot. In 
een procesevaluatie wordt het proces en het handelen van de verschillende actoren in kaart 
gebracht.  
 
Om de onderzoeksvragen vanuit de theorie te beantwoorden is gezocht naar literatuur over 
sociale cohesie, sociaal kapitaal en (interetnische) contacten in het algemeen en in buurten. 
Vanuit deze theorie zijn de volgende verwachtingen (hypothesen) geformuleerd: 

- Het verbeteren van sociale netwerken leidt tot meer wederzijds begrip, vertrouwen en 
gedeelde normen en waarden. 

- Het organiseren van een eenmalige activiteit leidt niet tot sociale netwerken. Om dit 
wel te bereiken is continuïteit nodig. 

Daar het kwalitatief onderzoek betreft, is het niet mogelijk om deze hypothesen te toetsen, in 
tegenstelling tot kwantitatief onderzoek. Het is wel mogelijk om er kwalitatief iets over te 
zeggen en te constateren of een dergelijke situatie in deze casus gevonden wordt. Dit zal in 
het hoofdstuk empirische bevindingen besproken worden.  
 
Om iets te kunnen zeggen over verwachte effecten is het noodzakelijk om de beleidstheorie 
in kaart te brengen. Aan elke beleidsmaatregel liggen veronderstellingen van de 
beleidsmakers ten grondslag. De beleidstheorie brengt deze in kaart. De veronderstellingen 
van een beleid gaan over de relaties tussen doeleinden en middelen, ook wel de finale 
relaties genoemd, over de relaties tussen oorzaken en gevolgen (de causale relaties) en 
over waarden en normen (de normatieve relaties). Deze veronderstellingen kunnen 
betrekking hebben op het beleid zelf, het beleidsproces, de beleidsorganisatie en het 
veldproces (het gedeelte van de maatschappij waarop het beleid gericht is) (Hoogerwerf e.a. 
2003). 
 
De beleidstheorie van De Ontmoeting is achterhaald met behulp van interviews. De 
uitwerking hiervan is terug te vinden in het hoofdstuk empirische bevindingen. Er is gekozen 
voor semi-gestructureerde interviews, waarbij de vragen gedeeltelijk vooraf vastgesteld zijn. 
De vastgestelde vragen zijn geformuleerd op basis van de theorie over beleidstheorieën van 
Hoogerwerf, de definitie van sociaal kapitaal en de contacthypothesen van Flap. Daarnaast 
zijn deze voortgekomen uit de deelvragen. Ze moeten immers een antwoord geven op de 
hoofdvraag. De vragen zijn ingedeeld in drie categorieën; de inhoudelijke methodiek, de 
implementatie en de effectiviteit. Tijdens de gesprekken was wel steeds de ruimte om vragen 
toe te voegen of weg te laten. Ook was er ruimte om door te vragen op gegeven antwoorden 
en is de volgorde van de vragen soms aangepast als het verloop van het gesprek daar om 
vroeg. De vragenlijst is opgenomen in Appendix I. 
De interviews zijn letterlijk uitgewerkt en teruggekoppeld naar de respondenten met de vraag 
of de uitwerking een juiste weergave is van het gevoerde gesprek. Sommige respondenten 
hebben hierop gereageerd, de meeste gaven aan op een juiste uitwerking te vertrouwen. Na 
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de letterlijke uitwerking zijn alle interviews doorgenomen en is relevante informatie 
gemarkeerd en gelabeld op de onderwerpen voortkomend in de deelvragen. Deze 
onderwerpen zijn:  

- Verwachtingen uit de literatuur; 
- Kenmerken van buurt en bewoners; 
- Beleidstheorie; 
- Kenmerken van deelnemers, medewerkers en methodiek. 
- Vergroten van het succes. 

Deze onderwerpen zijn uiteengezet in deelonderwerpen. ‘Verwachtingen uit de literatuur’ is 
onderverdeeld in sociaal kapitaal, sociale cohesie, buren en buurten, (interetnische) 
ontmoetingen en beleidsonderzoek. De ‘kenmerken van de buurt en de bewoners’ zijn  
bewoners zijn opgedeeld in kenmerken algemeen en kenmerken specifiek voor de buurt 
Kronehoef. Onder de ‘beleidstheorie’ vallen de deelonderwerpen: Het probleem, het doel van 
De Ontmoeting, gebruik van wetenschappelijke kennis, maatregelen en de finale en causale 
relaties. ‘Kenmerken van deelnemers, medewerkers en methodiek’ is opgesplitst in de 
kenmerken van de deelnemers, kenmerken van de uitvoerende medewerkers en kenmerken 
van de methodiek en randvoorwaarden. Voor het ‘vergroten van het succes’ is een 
onderscheid gemaakt in succes- en faalfactoren de sterke en zwakke kanten van de 
methodiek. De onderwerpen zijn gecodeerd. Hieruit is een analyseschema (codeboom) 
opgesteld. Aan de hand van dit schema zijn de onderwerpen uit de interviews gerangschikt 
en beschreven in de resultaten, een overzicht van dit analyseschema is te vinden in 
Appendix II.  
Bij kwalitatief onderzoek worden resultaten geïnterpreteerd door de onderzoeker in de 
resultaten en de conclusie. Om deze interpretatie kracht bij te zetten is gebruik gemaakt van 
letterlijke citaten van respondenten.  
 
Zoals hierboven besproken is er ook gebruik gemaakt van participerende observatie. Er is 
deelgenomen aan drie trainingsbijeenkomsten voor de opbouwwerkers als voorbereiding op 
de methodiek. In eerste instantie was het voor de onderzoeker doel om de methode te leren 
kennen, maar ook daar kwam bruikbare informatie naar voren. Tijdens de bijeenkomsten zijn 
aantekeningen gemaakt. Deze aantekeningen hadden betrekking op de onderzoeksvragen 
of vragen uit de interviews. Deze zijn vervolgens meegenomen in de analyse van de 
resultaten, door middel van dezelfde codes als gebruikt bij de analyse van de interviews.  

5.2 Onderzoekspopulatie 
Om te achterhalen hoe de beleidstheorie van De Ontmoeting eruit ziet en een antwoord te 
geven op de vraag over de verwachte effectiviteit zijn negentien semi-gestructureerde diepte 
interviews gehouden met verschillende betrokkenen.  
Alle betrokkenen bij de totstandkoming van het beleid zijn benaderd voor een interview en 
deze waren allen bereid om mee te werken.  
De respondenten zijn drie gemeentefunctionarissen van de gemeente Eindhoven en drie 
beleidsmakers. Daarnaast zijn mensen betrokken bij de uitvoering ondervraagd. Deze zijn 
gekozen op basis van hun betrokkenheid bij de methodiek. Dit betreft een teamcoach en de 
projectleider van De Ontmoeting en zes uitvoerende medewerkers (opbouwwerkers). Vier 
van hen zijn binnen de pilot werkzaam, de andere twee zullen zeer waarschijnlijk op korte 
termijn met de methodiek gaan werken. Zij hebben allen deelgenomen aan de 
trainingsbijeenkomsten. De hierboven beschreven mensen zijn in het beginstadium 
benaderd en tijdens deze interviews werden andere namen genoemd. Door middel van een 
‘sneeuwbaleffect’ zijn er nog respondenten aan de lijst toegevoegd. Dit gaat om twee 
medewerkers van verschillende woningcorporaties, betrokken bij de wijk Kronehoef en er zijn 
drie autochtone bewoners ondervraagd. Het was helaas niet mogelijk om een allochtone 
bewoner bereid te vinden in de beperkte tijd van het onderzoek. Dit zou voor het onderzoek 
wel een belangrijke aanvulling kunnen zijn. Een totaaloverzicht van alle respondenten is te 
zien in Appendix III. Appendix IV bevat de brief ter benadering van de respondenten.  
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5.3 Periode en locatie 
De interviews zijn afgenomen in de periode van begin april tot en met begin mei. In de 
meeste gevallen is er één interview per dag afgenomen, in enkele gevallen was dit om 
planmatige redenen niet mogelijk en zijn twee interviews op een dag gepland. De meeste 
interviews zijn afgenomen op de werkplek van de respondent. Twee van de bewoners zijn bij 
hen thuis gesproken.  
De participerende observatie vond plaats op locatie van de trainingsbijeenkomsten.  

5.4 Onderzoekskwaliteit 
Bij de analyse van kwalitatief onderzoek bestaat de valkuil dat de kwalitatieve analyse vaag 
over kan komen voor de lezer. Gevolg hiervan is dat deze niet kan beoordelen of de analyse 
goed is uitgevoerd (Boeije, H, 2006). Belangrijk voor de kwaliteit voor onderzoek zijn 
betrouwbaarheid en validiteit. Dit geldt overigens voor zowel kwalitatief als kwantitatief 
onderzoek.  
De betrouwbaarheid van onderzoek wordt meestal gezien als de precisie waarmee te werk is 
gegaan bij de dataverzameling en heeft betrekking op de aanwezigheid van toevallige fouten 
waardoor de waarneming beïnvloed kan worden (’t Hart e.a. 2005). 
Doordat er gewerkt is met een semi-gestructureerde vragenlijst is de aanwezigheid van 
toevallige fouten verkleind, omdat tijdens ieder gesprek dezelfde onderwerpen aan bod zijn 
gekomen. Daarnaast zijn de interviews opgenomen op band en letterlijk uitgetypt. Deze 
letterlijke weergave is teruggekoppeld naar de respondenten. Hierdoor is de 
betrouwbaarheid dat de juiste weergave is gebruikt vergroot. 
 
De validiteit van onderzoek beschrijft of de onderzoeker meet wat hij beoogt te meten en in 
hoeverre de resultaten om een weerspiegeling van de werkelijkheid gaat. Dit wordt ook wel 
de geldigheid van onderzoek genoemd (‘t Hart e.a. 2005). Binnen dit onderzoek is getracht 
antwoord te geven op de hoofdvraag. Door veel verschillende respondenten te betrekken is 
de validiteit vergroot. Hierdoor is gemeten wat men wilde meten, namelijk de verwachte 
effecten van de verschillende actoren.  
Bij datatriangulatie wordt gebruik gemaakt van meerdere dataverzamelingsmethoden om de 
validiteit van onderzoek te vergroten (‘t Hart e.a. 2005). Binnen dit onderzoek heeft naast 
een literatuurstudie en interviews ook participerende observatie plaatsgevonden.  
Tussentijds zijn resultaten voorgelegd aan enkele respondenten, ter controle en voor 
eventuele aanvulling. 
 
In kwalitatief onderzoek worden gegevens geïnterpreteerd door de onderzoeker. De invloed 
van de onderzoeker is een belangrijke factor. Het is belangrijk om daar als onderzoeker 
bewust van te zijn. De verwerkte gegevens zijn zo veel mogelijk teruggekoppeld naar de 
respondenten om de kwaliteit te waarborgen. Ook de datatriangulatie maakt de juistheid van 
de resultaten aannemelijker.  
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6 Presentatie empirische bevindingen 

Om antwoord te geven op de hoofdvraag van deze studie zal in dit hoofdstuk iedere 
deelvraag afzonderlijk beantwoord worden, elk in een aparte paragraaf. Bij elk onderwerp zal 
steeds een koppeling gemaakt worden met de literatuur, welke beschreven is in het 
theoretisch kader in hoofdstuk twee.  
 
De hoofdvraag van deze studie luidt zoals in hoofdstuk een beschreven: 
“Wat is volgens de verschillende actoren het verwachte effect van ‘De Ontmoeting’ in de 
buurt Kronehoef (Eindhoven) eind 2008 op de kwaliteit van de sociale netwerken van de 
buurt en waardoor is dit verwachte effect te verklaren en eventueel te verbeteren?”  

6.1 Kenmerken buurt en bewoners 
Welke kenmerken hebben de buurten haar bewoners waarin De Ontmoeting ingezet gaat 
worden? 
 
In hoofdstuk vier is de buurt Kronehoef uitgebreid beschreven. Deze buurt kenmerkt zich 
door een verdeling tussen oudere autochtone bewoners die er al jaren wonen en jonge 
allochtone gezinnen die er recentelijk zijn komen wonen. Deze paragraaf zal ingaan op 
kenmerken van buurten in het algemeen waar De Ontmoeting ingezet zal gaan worden.  
 
Iedere buurt waar De Ontmoeting ingezet gaat worden heeft een aantal overeenkomstige 
kenmerken. Een van de eerste criteria is dat er in de buurt sprake moet zijn van 
verschillende interetnische groepen, De Ontmoeting richt zich immers vooral op 
interetnische contacten. Daarnaast moet in de buurt sprake zijn van een gebrek aan sociale 
samenhang. Wanneer de sociale samenhang laag is uit zich dat onder andere in het niet 
groeten van buurtbewoners onderling, passief of actief negeren en vereenzaming van 
oudere bewoners.  
In de buurt is vaak sprake van een gebrek aan gedeelde normen en waarden. Bewoners 
komen uit verschillende delen van de wereld, elk met hun eigen leefwijzen, normen en 
waarden. De verschillen kunnen in een buurt zo groot zijn dat men elkaar niet begrijpt, vaak 
spreekt men ook letterlijk niet dezelfde taal. Dit maakt dat bewoners elkaar niet durven en 
kunnen aanspreken. Het is niet het streven volledig gedeelde normen en waarden te 
creëren, maar wel die normen en waarden betrekking hebbende op het omgaan met elkaar, 
met de straat en de buurt. Eveneens wordt gestreefd naar respect voor andermans normen 
en waarden.  
Over de veiligheid die bewoners ervaren in een buurt waar De Ontmoeting ingezet wordt, 
antwoordt het merendeel van de respondenten dat de buurten niet als zeer onveilig worden 
ervaren. Wanneer dit wel het geval is, moeten er in de buurt meestal eerst andere dingen 
gebeuren voordat De Ontmoeting daar ingezet kan worden, bijvoorbeeld politie- of justitiële 
ingrepen. Wel is er in de meeste buurten een vorm van overlast, door jongeren bijvoorbeeld.  
Gebrek aan vertrouwen wordt vanuit twee invalshoeken bekeken. De respondenten geven 
aan dat vertrouwen tussen bewoners onderling vaak te wensen overlaat. Omdat men elkaar 
niet kent en elkaars gewoonten niet begrijpt, vertrouwt men elkaar niet altijd. Daarnaast 
wordt door de opbouwwerkers ook het vertrouwen in corporaties, gemeente en instellingen 
benadrukt. Zij geven aan dat sommige bewoners zich niet altijd begrepen voelen en 
aangeven dat er ‘al zo veel gedaan is dat niet gewerkt heeft‘. Hierdoor hebben zij niet altijd 
meteen vertrouwen in de methodiek. Echter, de gesproken bewoners geven aan de 
methodiek als zeer waardevol te beschouwen. Wel uiten zij hun twijfels over de uitvoering 
binnen de organisatie. Een bewoner geeft toe “in het begin was ik best sceptisch, ik moest 
het eerst nog maar eens zien, maar het is een mooie methodiek, dat moet ik zeggen. Wel 
heb ik mijn twijfels over de uitvoering en de organisatie van de uitvoering”.  
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Bovenstaande kenmerken vergeleken met de bevindingen uit het theoretisch kader kan 
gesteld worden/bevestigen dat deze aansluiten bij het begrip sociaal kapitaal (Putnam, 
2000). Gesteld kan worden dat er in buurten waar De Ontmoeting ingezet gaat worden 
geringe sociale netwerken zijn. Er is ook nauwelijks sprake van gedeelde normen en 
waarden en er is sprake van een vorm van wantrouwen, in elkaar, in de buurt en in 
organisaties. Er is dus weinig sprake van sociaal kapitaal in de buurt. Wanneer 
bovenstaande kenmerken zullen verbeteren zal het sociaal kapitaal groeien en daarmee de 
sociale cohesie en de sociale samenhang.  

6.2 Beleidstheorie De Ontmoeting 
Hoe ziet de beleidstheorie van De Ontmoeting eruit?  
 
Om inzicht te krijgen in de beleidstheorie is het belangrijk het probleem waarvoor het beleid 
gemaakt is helder in kaart te brengen. Probleempercepties zijn sturend voor het handelen 
van actoren. Wanneer deze percepties met elkaar overeenkomen, zullen actoren hetzelfde 
handelen. Wanneer dit niet het geval is, zullen zij verschillend handelen. 
Wanneer het probleem duidelijk beschreven is, kan schematisch worden weergegeven welke 
oorzaken het probleem heeft (de causale veronderstellingen van de beleidstheorie). 
Daarnaast zijn de doelstelling en de middelen belangrijk. Wanneer deze beide duidelijk zijn, 
kan er door middel van een schema in kaart gebracht worden welke finale veronderstellingen 
er aan het beleid ten grondslag liggen.  

6.2.1 Probleem 
Over het probleem in buurten waar De Ontmoeting ingezet gaat worden lopen de meningen 
niet ver uiteen. De buurt heeft door zijn interculturele samenstelling te maken met een tekort 
aan onderlinge sociale contacten. “Interculturele communicatie is de basis waar het om 
draait waar het gaat om elkaar ontmoeten en contact maken”, volgens een van de 
ontwikkelaars van De Ontmoeting. Hierbinnen is het belangrijk naar de unieke persoon te 
kijken, naar culturele verschillen tussen personen en niet uit te gaan van collectieven 
(vooroordelen wegnemen). “Zie in de eerste plaats de buurman of de buurvrouw met vele 
verschillende identiteiten”.  
Sociale netwerken zijn beperkt. “Het was vroeger een straat waar mensen bij elkaar over de 
vloer kwamen, koffie dronken en samen iets ondernamen, dat is niet meer”. 
 
Het ontbreken van deze sociale contacten wordt om verscheidene redenen als 
problematisch ervaren. Ten eerste omdat door de vele verschillende culturen men elkaar 
niet durft aan te spreken, omdat ze anders zijn, met andere normen en waarden. Een 
voorbeeld dat bij bijna elke respondent naar voren komt is het onderhouden van de voortuin. 
“Autochtone mensen vinden het belangrijk dat hun voortuin er goed uitziet, allochtone 
mensen hechten daar minder waarde aan, terwijl zij het binnenshuis netjes willen hebben”, 
zegt een opbouwwerker. Veel autochtone oudere bewoners storen zich aan een niet 
onderhouden tuin van een (over)buurman/vrouw. Een ander voorbeeld dat een bewoner 
noemde was dat een allochtone bewoner de vuilcontainers dagenlang buiten liet staan. De 
actieve bewoner heeft de overbuurvrouw gevraagd waarom ze hem buiten liet staan. Ze 
bleek geen idee te hebben hoe het werkt met vuilnis in Nederland. Eenmaal de uitleg gehad 
deed ze het volgens de regels. “Dit is zo iets simpels, dat zou iedereen moeten doen, maar 
dat durft niet iedereen” is wat de bewoner zei. De oudere autochtone bewoners zien hun 
buurt veranderen door de jonge allochtone gezinnen die er komen wonen. “Ze hebben last 
van de spelende kinderen, van de rommel en vinden dat hun buurt verpaupert”. “Het 
probleem is dat de leefbaarheid in buurten niet sterk genoeg is en dat er overlast of 
verloedering is”, geeft een van de opbouwwerkers aan. Deze voorbeelden leiden tot 
frustraties bij bewoners, die heel gemakkelijk door hen zelf zijn op te lossen. Men is ervan 
overtuigd dat bewoners wanneer ze contact met elkaar hebben, elkaar eerder zullen 
aanspreken wanneer hen iets dwars zit. Nu gaat men naar een woningcorporatie om een 
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conflict op te lossen. Een respondent van een woningcorporatie zei: “Nu bellen ze ons als ze 
last hebben van de muziek van de buurman, en als je dan vraagt of ze zelf al eens met de 
buurman gesproken hebben zeggen ze nee, want ze zijn zo anders en ze kunnen me toch 
niet verstaan. We hopen dat ze door De Ontmoeting elkaar wel durven op te zoeken en aan 
te spreken.”  
 
Een andere reden voor het belang van het ontwikkelen van sociale contacten, die aansluit bij 
bovenstaande is leefbaarheid. Leefbaarheid en prettig wonen wordt als zeer belangrijk doel 
aangedragen. De gemeente Eindhoven wil dat iedere bewoner prettig woont. De gemeente 
streeft naar buurten waarin het schoon, heel en veilig is. De Ontmoeting zal hieraan 
bijdragen. “Wanneer het schoon, heel en veilig is, is de leefbaarheid prettig en dat is wat wij 
willen in de stad Eindhoven”. Een van de ontwikkelaars van De Ontmoeting geeft aan “Wij 
vinden dat contact belangrijk, omdat het toch een indicatie is dat mensen prettig wonen of 
zich veilig voelen, deze kenmerken zijn van belang voor een straatgemeenschap of 
buurtgemeenschap. Het gaat om het welbevinden van bewoners. ” 
 
Een laatste belangrijke reden voor sociale contacten in de buurt is eenzaamheid, vooral 
onder ouderen. Dit wordt door zowel gemeente als de ontwikkelaars en de uitvoerende 
werkers benoemd. Veel ouderen hadden vroeger veel contact met de buurt, ze gingen bij 
elkaar op bezoek en konden op elkaar rekenen. Veel oudere mensen zijn verhuisd uit de 
buurt, anderen zijn alleen komen te staan en de overgebleven bewoners blijven alleen 
achter. Vaak zijn zij daarnaast ook minder mobiel, waardoor zij weinig contacten kunnen 
onderhouden met mensen die uit de buurt verhuizen. Contacten binnen de buurt zouden hen 
minder eenzaam maken.  
 
Dit is ook terug te vinden in de literatuur. Vroeger hadden mensen meer contacten met 
elkaar in de directe omgeving. Door de ontwikkelingen en de huidige technologie zijn 
mensen de laatste jaren steeds mobieler geworden en staan zij meer open voor de wereld 
buiten hun eigen buurt of stad. Mensen hebben meer netwerken buiten de buurt, daardoor 
hebben zij de buurt minder ‘nodig’. Echter, voor het oppassen op iemands huis bij 
afwezigheid of voor kleine karwijtjes zijn buren erg handig. Daarnaast leidt contact met de 
buurt tot minder frustraties en conflicten en vergroot contact de sociale samenhang (Flap, 
1999). 

6.2.2 Doel De Ontmoeting 
Het belangrijkste doel waarmee De Ontmoeting ingezet wordt dat genoemd is in de 
interviews, is om bovenstaande ontbrekende contacten op te bouwen of uit te bouwen waar 
deze al bestaan om de leefbaarheid in de buurt te vergroten. “Het belangrijkste doel is dat 
het voor iedere bewoner leefbaar is in de straat waar zij wonen”, zegt een 
gemeentefunctionaris. De bedoeling is dat deze contacten duurzaam zijn, dat wordt ook 
gezien als het vernieuwende van de methodiek. “Eerst kregen mensen een premie om een 
barbecue te organiseren maar dan zitten hier de Turken en daar de Nederlanders en er is 
geen contact en wat dan na de barbecue?” zegt een van de ontwikkelaars van de methodiek. 
Men wil duurzame contacten, contacten die er over vijf en tien jaar nog zijn. Men wil een 
netwerk creëren, waarin men elkaar groet, aanspreekt en samen activiteiten onderneemt. Dit 
komt overeen met de doelstelling beschreven in de methodiek. Hierin wordt dit doel 
ondersteund door een groei op de sociale ontmoetingsschaal. Gemeente en ontwikkelaars 
spreken hier ook over, maar slechts enkele uitvoerende medewerkers.  
In de literatuur komt terug dat sociale netwerken leiden tot sociaal kapitaal. Het doel van De 
Ontmoeting komt hiermee overeen.  
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6.2.3 Gebruik wetenschappelijke kennis 
Om de beleidstheorie in kaart te brengen is het van belang te weten welke 
wetenschappelijke veronderstellingen er aan de methodiek ten grondslag liggen. Het gebruik 
van (wetenschappelijke) kennis bij de ontwikkeling, draagt bij aan een gedegen methodiek. 
De methodiek is gebaseerd op kennis en ervaring. Bij de ontwikkeling van de methodiek is 
gebruik gemaakt van de theorie van Hoffman, hij beschrijft in zijn boek het TOPOI-model. 
TOPOI staat voor vijf gebieden in de communicatie. Taal, Ordening, Personen, Organisatie 
en Inzet die ten grondslag liggen aan culturele verschillen en misverstanden (Hoffman, 
2002). Daarnaast is gebruik gemaakt van ervaringen vanuit Rotterdam. Twee medewerkers 
van de Lumens Groep hebben in Rotterdam gewerkt en daar de methodiek Mensen Maken 
de Stad leren kennen. Daarnaast werken meerdere opbouwwerkers volgens de 
presentiemethode en geven zij aan vanuit ervaring en de opgedane kennis in hun gevolgde 
opleiding te werken. De meeste opbouwwerkers hebben de hbo opleiding Cultureel 
Maatschappelijke Vorming (CMV) gevolgd. Daarin zijn ze onder andere onderwezen in 
methodieken. 
 
Wanneer respondenten worden geconfronteerd met theorie over sociaal kapitaal, wordt deze 
door hen allemaal herkend in buurten waarin zij De Ontmoeting zouden inzetten. Er is sprake 
van een gebrek aan gedeelde normen en waarden, een gebrek aan vertrouwen en de 
netwerken zijn meestal zwak. Echter, de bewoners van Kronehoef geven aan dat men meer 
gebruik zou moeten maken van de bestaande netwerken. Deze zijn er genoeg en zouden 
door samenwerking De Ontmoeting kunnen ondersteunen.  
De in het theoretisch kader genoemde hypothesen van professor Flap (1999); de 
similariteitshypothese, de statushypothese en de gelegenheidshypothese worden evenzeer 
herkend. Te beginnen bij de laatste, de gelegenheidshypothese, die er van uitgaat dat 
mensen wel in de gelegenheid moeten zijn om elkaar te ontmoeten. Alle respondenten zijn 
het erover eens dat De Ontmoeting de gelegenheid schept elkaar te ontmoeten. “Wij geven 
mensen met dit project de gelegenheid om elkaar te ontmoeten”. De similariteitshypothese 
wordt ook door iedereen herkend. Deze hypothese geeft aan dat mensen in contact met 
anderen gelijkenissen met zichzelf zoeken. Respondenten geven aan dat er in meer of 
mindere mate wel degelijk sprake is van groepen gelijksoortigen binnen de buurten. Deze 
groepen botsen onderling met elkaar in de betreffende buurten, of hebben in ieder geval zeer 
weinig contact met elkaar. Bij de statushypothese is minder herkenning. Deze hypothese 
gaat er vanuit dat mensen contacten zoeken bij mensen van een statusniveau hoger dan 
zijzelf, of minimaal van hun eigen statusniveau. De meeste respondenten geven aan dat er 
weinig sprake is van verschil in status binnen een straat. Meestal zijn het mensen met 
hetzelfde soort inkomen, in dezelfde soort huizen, huurhuizen. Er wordt gezegd ”Iedereen is 
buiten zijn inkomen of beroep gewoon buurtbewoner van elkaar, zonder status”.  

6.2.4 Maatregelen 
Binnen de uitvoering van de methodiek worden verschillende maatregelen ingezet. Deze 
maatregelen staan onder andere beschreven in de methodiekomschrijving, dit is in hoofdstuk 
drie van dit rapport terug te vinden. Om eventuele verschillen tussen actoren in de 
beleidstheorie in kaart te brengen is het van belang te weten hoe iedere medewerker deze 
interpreteert. Daarnaast is het voor het in kaart brengen van de verwachte effecten belangrijk 
om te weten welke maatregelen daaraan vooraf gaan. De beschrijving van de maatregelen in 
de methodiek wordt door meerdere respondenten als onduidelijk ervaren. Maatregelen die 
genoemd worden als inzet bij de uitvoering van De Ontmoeting zijn: De 
introductiebijeenkomst in de buurt om het project uit te leggen, de gesprekken achter de 
voordeur, een presentatie van de sociale diagnose aan de straat en een vervolgactiviteit.  
Ten eerste wordt tijdens de introductiebijeenkomst de buurt op de hoogte gebracht van De 
Ontmoeting en de doelstelling daarvan. Bewoners krijgen de kans om kennis te maken met 
de methodiek en waar nodig vragen te stellen. Ten tweede vinden de gesprekken met de 
bewoners plaats. Twee opbouwwerkers gaan, meestal samen alle huizen af om een 
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interview af te nemen. Tijdens deze ‘achter de voordeur’ gesprekken zal men nooit alle 
bewoners bereid vinden, maar men hoopt op zo veel mogelijk respons. Tot nog toe is binnen 
de pilot de respons ongeveer 50 procent. Dat wil zeggen dat 50 procent van de bewoners 
een gesprek aan wil gaan. De meeste interviews worden ook echt ‘achter de voordeur’ 
gehouden, daar mogen de opbouwwerkers binnenkomen voor het interview. In sommige 
gevallen vinden de gesprekken aan de deur plaats, wanneer mensen niet willen dat de 
opbouwwerkers binnen komen. Wanneer mensen niet opendoen gaan opbouwwerkers tot 
drie keer toe terug, zij laten een briefje achter en wanneer zij dan geen respons krijgen 
stoppen zij met proberen het betreffende adres te bereiken. 
Wanneer alle gesprekken plaats hebben gevonden wordt ten derde de sociale diagnose 
gemaakt. Dit wordt deels gedaan door een extern bureau, zij verwerken de interviews. De 
opbouwwerkers vullen deze analyse aan. Ten vierde worden de bevindingen aan de straat 
gepresenteerd en daaruit volgt een vervolgactiviteit. Deze activiteit kan verschillende vormen 
hebben. Voorbeelden hiervan zijn een kinderactiviteit, een straatbarbecue of een 
intercultureel straatdiner. Het belangrijkste doel hiervan is om stap voor stap te stijgen in de 
Ontmoetingsschaal. Dat vraagt om herhaalde, creatieve inzet van professionals, zo mogelijk 
in samenwerking met bewoners in de straat. Het is de bedoeling dat hieruit de zogenaamde 
stratenmakers volgen. Mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de straat en als een 
soort ‘kartrekker’ de straat bij elkaar zouden moeten houden. Ook zou een 
ontmoetingsagenda moeten volgen, waarin afspraken worden gemaakt over de omgang met 
elkaar in de straat en mogelijke vervolgactiviteiten. Men hoopt dat de straat op eigen kracht 
verder kan, met eventueel een lichtere vorm van ondersteuning van welzijnswerk. De laatste 
twee genoemde maatregelen, de stratenmaker en de ontmoetingsagenda worden niet tot 
nauwelijks genoemd door de respondenten, terwijl deze wel beschreven staan in de 
methodiek. Vooral de ontmoetingsagenda komt alleen bij de ontwikkelaars naar voren. Geen 
enkele uitvoerende werker heeft daarover gesproken. In de pilot in Kronehoef is van beide 
maatregelen ook nog geen sprake. Hierbij wordt nadrukkelijk door meerdere respondenten 
aangegeven dat het belangrijk is de straat niet te snel los te laten, maar nazorg te bieden. In 
deze maatregelen spelen partners een belangrijke rol. Zij worden betrokken in de 
ontwikkeling en de uitvoering van de uitgevoerde maatregelen.  

6.2.5 De beleidstheorie in kaart 
Zoals in het theoretisch kader en het hoofdstuk van de methodische verantwoording 
beschreven, bestaat de beleidstheorie uit veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het 
beleid. Voor het slagen van een beleid is het van groot belang dat deze veronderstellingen 
met alle actoren overeen komen. Wanneer deze veronderstellingen niet hetzelfde zijn bij de 
actoren zal dit leiden tot verschillen in de uitvoering, met onduidelijkheid of zelfs een zwakke 
aanpak tot gevolg. Deze veronderstellingen zijn door middel van de interviews achterhaald 
en in figuur 4 en 5 schematisch weergegeven.  
 
Causale veronderstellingen 
Figuur 4 toont de causale veronderstellingen (oorzaak-gevolg). Het probleem, de gebrekkige 
sociale samenhang, begint bij veranderingen in de samenleving. Dit door de grote 
toestroom van allochtone bewoners in Nederland. Deze verandering heeft tot gevolg dat de 
sociale stabiliteit van buurten met goedkope woningen onder druk komen te staan. Daar 
komen etnische- en culturele minderheden met een lager inkomen te wonen. Wanneer 
er veel ‘andere’ mensen in een buurt komen wonen en mensen het idee hebben dat hun 
buurt daaronder leidt, verhuizen deze bewoners, wanneer zij daar de mogelijkheid toe 
hebben. Vaak zijn dit Nederlanders, maar ook goed-opgeleide allochtonen. Gevolg hiervan is 
dat er meer goedkope woningen beschikbaar komen in deze buurten en er nog meer 
etnische- en culturele minderheden komen te wonen. Dit leidt tot veranderingen in de 
buurt, er ontstaan intercultureel en etnisch gemengde buurten, waarin sociale onrust is 
ontstaan. Deze gemengde buurten hebben tot gevolg dat er in een aantal gevallen een 
taalbarrière ontstaat. Deze taalbarrière kan letterlijk zijn, men spreekt niet allemaal dezelfde 
taal. Maar deze barrière kan zich ook uiten door culturele verschillen, dat ook wanneer men 
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de taal wel spreekt, diegene de ‘taal van de buurt’ niet spreekt en daardoor buitengesloten 
wordt. Daarnaast ontstaat er een gebrek aan gedeelde normen en waarden, men weet 
van elkaar niet welke normen en waarden men heeft; dit is niet uitgesproken en niet met 
elkaar gedeeld. Mensen hebben een ‘angst’ voor de ander, ze vertrouwen elkaar minder. 
Men durft elkaar niet aan te spreken. Daar waar eerst allemaal autochtone mensen van 
ongeveer dezelfde leeftijd en met gedeeltelijk dezelfde normen en waarden woonden, is een 
mengelmoes ontstaan van deze autochtone bewoners met allochtone jonge gezinnen. Deze 
verschillen leiden tot onbegrip van beide kanten, dat weer kan leiden tot een gebrek aan 
vertrouwen en gebrek aan sociale contacten. Het probleem, de gebrekkige sociale 
samenhang uit zich in frustraties, onveiligheid en eenzaamheid. Er is sprake van 
onverschilligheid, vermijding en terugtrekken.  
Zie Figuur 4 voor het schematische overzicht van deze causale veronderstellingen.  
 

 
Figuur 4: Oorzaak-gevolg (causale deel van beleidstheorie) 
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Finale veronderstellingen 
Figuur 5 toont de finale veronderstellingen (doel-middel). Het doel van De Ontmoeting, het 
creëren van sociale samenhang en sociale netwerken begint bij de keuze van een buurt. 
Vervolgens vindt daar een brede sociale diagnose van de buurt plaats. Deze diagnose 
mondt uit in de keuze van een straat. Criteria die hierbij meespelen zijn een Multi-etnische 
samenstelling van de straat en een gebrek aan sociale samenhang. De plaats die de straat 
inneemt op de ontmoetingsschaal speelt hierbij een grote rol. Als eerste middel zullen er 
gesprekken ‘achter de voordeur’ plaatsvinden, deze zullen leiden tot een sociale 
diagnose van de straat. Daaruit ontstaat een beeld van wat bewoners willen in de straat, 
wat hun wensen en mogelijkheden zijn. Bovendien wordt er een beeld geschapen van de 
beperkingen van de straat. Deze sociale diagnose wordt besproken met stadsdeelteams, 
gemeente en bij de straat betrokken organisaties. Dit mondt uit in een plan van aanpak voor 
de straat, gevormd door ideeën van bewoners, met aanvulling van Welzijn Eindhoven. Voor 
de uitvoering van het plan van aanpak is een aantal randvoorwaarden noodzakelijk: tijd, 
geld, een accommodatie en ondersteuning. De opbouwwerker moet tijd kunnen investeren in 
de straat om de bewoners te ondersteunen in het organiseren van een activiteit, er is geld 
nodig voor de activiteiten en een accommodatie voor de uitvoer van activiteiten. Het plan van 
aanpak wordt gepresenteerd aan de straat. Vervolgens wordt er een gezamenlijke 
vervolgactiviteit georganiseerd door de straat met ondersteuning van Welzijn Eindhoven 
en daar waar er geen initiatieven zijn ontstaan, alleen door Welzijn Eindhoven. Dit zou 
moeten leiden tot een eerste groei op de ontmoetingsschaal. Vanuit deze activiteit en de 
gesprekken zou een stratenmaker moeten komen. Deze is aanspreekpunt vanuit de buurt 
voor het leefbaarheidsteam en andere organisaties. Ook moet er uit deze eerste 
maatregelen een ontmoetingsagenda opgezet worden. Deze bevat afspraken over de 
omgang met elkaar en de buurt. Dit alles zou onder andere moeten leiden tot groeten op 
straat, wederzijdse steun, wederzijds respect, voor elkaar en voor de straat en eventueel 
ook tot het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Om dit te bereiken moet de buurt 
wederom kunnen rekenen op een aantal randvoorwaarden: tijd, geld, een accommodatie 
om te ontmoeten en andere vormen van ondersteuning. De tijdsinvestering van de 
opbouwwerker kan minderen, maar is nog steeds nodig in de vorm van nazorg. Daarnaast is 
geld nodig en een accommodatie voor de uitvoer van activiteiten en het ontmoeten van 
elkaar. Dit zal wederom leiden tot een groei op de ontmoetingsschaal en uiteindelijk leidt 
dit tot het doel van De Ontmoeting. Een verbeterde sociale samenhang en duurzame 
sociale netwerken in de buurt. Dit leidt tot een verbeterde leefbaarheid.  
Deze bevindingen komen overeen met de eerste hypothese geformuleerd in hoofdstuk vijf: 
Het verbeteren van sociale netwerken leidt tot meer wederzijds begrip, vertrouwen en 
gedeelde normen en waarden.  
Zie voor het schematische overzicht van deze finale veronderstellingen Figuur 5. 
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Figuur 5: Doel-middel (finale deel van beleidstheorie) 
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Zoals in het begin van deze subparagraaf beschreven, kunnen er verschillen bestaan tussen 
beleid en uitvoering en tussen de verschillende actoren. Het zojuist geschetste overzicht van 
doelen en middelen is een ideaalbeeld. Dit beeld is geschetst door de gemeente en de 
ontwikkelaars. Ook de uitvoerenden hebben dit beeld voor ogen, maar zien ook de 
beperkingen van de uitvoering. Binnen de pilot van De Ontmoeting in Kronehoef is dit 
ideaalbeeld op dit moment maar gedeeltelijk de realiteit. Het eerste verschil is dat buurten 
niet breed gediagnosticeerd worden, maar zich aandienen door wat er speelt in de buurt. Dit 
verschil is te verklaren doordat er niet altijd tijd is om een brede sociale diagnose van een 
buurt te maken. Soms is het meer noodzakelijk meteen te handelen wanneer er zich 
problemen voordoen, dan tijd te ‘verdoen’ met een diagnose. Het verschil dat vervolgens 
opvalt, is dat de uitvoering momenteel lijkt te blijven steken bij de gezamenlijke activiteit. Dit 
is deels te verklaren doordat de pilot nog in uitvoering is en er nog tijd is om verder te gaan. 
Opvallend is echter dat er ook nog geen afspraken zijn gemaakt over de voortgang en dat er 
wel al een start is gemaakt met nieuwe straten. Sommige opbouwwerkers geven aan nog 
geen concreet beeld te hebben van de ontmoetingsagenda. Daarnaast is een verklaring voor 
het ontbreken van de stratenmakers dat deze moeilijk te vinden zijn. Wel worden er al kleine 
veranderingen in de buurt waargenomen. Er beginnen netwerken te ontstaan, er is ook 
sprake van een klein beetje meer begrip en mensen die elkaar tegen zijn gekomen bij een 
activiteit groeten elkaar eerder op straat. “Het effect is alleen al dat mensen elkaar kennen. 
Weten waar iedereen woont. Dat als er iets is, dat ze elkaar durven aan te spreken of om 
hulp durven vragen. Of dat ze hun sleutels durven af te geven als ze op vakantie gaan om de 
planten water te geven. Dat zijn eigenlijk hele kleine dingen, maar die zijn wel heel erg 
belangrijk. En dat soort kleine dingen bereik je bijna altijd sowieso wel”, zegt een 
opbouwwerker. 
Toch blijft dit allemaal minimaal en dit wordt deels geweten aan het gebrek aan 
enthousiasme van de bewoners. Bewoners geven tijdens de gesprekken wel aan 
geïnteresseerd te zijn, maar vervolgens komen er weinig mensen naar een presentatie en 
komt niet iedereen naar een activiteit.  
 
Verschillen tussen de actoren zijn minder duidelijk zichtbaar in het finale deel van de 
beleidstheorie, maar ze zijn er wel. Deze liggen vooral in de uiteindelijke doelen en de weg 
daar naartoe. Gemeentefunctionarissen zijn zich ervan bewust dat het om een pilot gaat, 
maar er moet wel resultaat geboekt worden. Opbouwwerkers daarentegen zijn al erg blij met 
een klein resultaat; twee buurtbewoners aan elkaar gekoppeld en de gesprekken achter de 
voordeur die begrip los maken. Dit verschil is te verklaren doordat de gemeente de 
geldschieter is. Zij zijn wellicht meer gericht op de contractafspraken en willen daardoor 
resultaat zien. De opbouwwerkers zien de buurt zelf en de bewoners en zijn meer gericht op 
de uitvoeringssituatie. In Figuur 6 is de realiteit van het finale deel weergegeven.  
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Figuur 6: Werkelijke finale deel beleidstheorie 
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6.3 Kenmerken deelnemers, uitvoerende medewerkers en de methodiek 
Welke kenmerken van de deelnemers, de uitvoerende medewerkers en de methodiek zullen 
bijdragen aan het succes van De Ontmoeting?  
 
Deze deelvraag bestaat uit drie onderdelen, de kenmerken van de deelnemers, de 
bewoners, de kenmerken van de uitvoerende medewerkers en de kenmerken van de 
methodiek. Deze onderdelen zullen in verschillende subparagrafen uiteengezet worden.  

6.3.1 Kenmerken deelnemers 
Beginnend bij de deelnemers, de bewoners, is het van groot belang dat deze enthousiast zijn 
en vertrouwen hebben in de methodiek. Dit wordt als zeer belangrijk aangegeven voor het 
succes van de methodiek. Een opbouwwerker zegt: “Het valt of staat met het enthousiasme 
van de bewoner”. Een andere uitspraak: “Bewoners zijn degenen die het uiteindelijk moeten 
gaan doen, dus als zij meewerken is de kans op slagen groter”. 
Het is de bedoeling dat bewoners enthousiast worden gemaakt om actief te worden in de 
buurt. Wanneer zij enthousiast zijn, kunnen de opbouwwerkers meer mensen bereiken en 
deze mensen kunnen anderen weer enthousiast maken. Het is de bedoeling dat er 
‘stratenmakers’ ontstaan in een straat, bewoners die de kar als het ware trekken. Om de 
methodiek te laten slagen is het belangrijk dat deze bewoners in de straat aanwezig zijn, dan 
wel ontstaan door De Ontmoeting. Deze stratenmakers zullen met ondersteuning van 
welzijnswerk de volgende initiatieven moeten nemen. Het is belangrijk enthousiaste 
bewoners te vinden die dit op zich willen nemen. Dit valt echter tot nog toe niet mee. Een 
actieve bewoner geeft aan dat mensen wel bereid zijn een keer een activiteit mee te 
organiseren, of een website te willen bouwen, maar niet langdurig vastgelegd willen worden. 
Dit is ook niet vreemd, want als de bewoners al actief waren zou het project niet nodig zijn. 
Het is dus zaak bewoners enthousiast te maken hiervoor.  

6.3.2 Kenmerken uitvoerende medewerkers 
Over de kenmerken van de uitvoerende medewerkers (de opbouwwerkers in dit geval) zijn 
de respondenten het eens. De belangrijkste kenmerken hebben te maken met enthousiasme 
en toewijding, en opleiding en kennis. Hieronder zullen de verschillende kenmerken 
uiteengezet worden.  
 
Enthousiasme en toewijding 
Naast tijd is het belangrijk dat de opbouwwerker enthousiast is en achter de methodiek staat.  
De gesproken opbouwwerkers staan allen achter de methodiek. Zij vinden het een goede 
methode, “Het is een schitterende methode”, zegt een van hen. Echter in de uitvoering vallen 
soms hiaten.  
De opbouwwerkers hebben de opdracht gekregen met de methodiek te gaan werken, maar 
ervaren dit niet als een verplichting. Zij zijn allen gevraagd om met de methodiek te gaan 
werken, ondanks dat is het een opdracht die niet is opgelegd. Wel geven zij aan dat het bij 
hun taken hoort. Een opbouwwerker geeft aan: “Ik vind dit juist een van de leukste 
onderdelen van het werk en ik denk dat als je dit niet leuk vind om te doen, je wel ander werk 
had gekozen”.  
Bij dit enthousiasme en toewijding hoort ook dat opbouwwerkers hulp inschakelen wanneer 
zij tegen problemen aan lopen.  
 
Opleiding en kennis 
Zowel de ontwikkelaars van het beleid als gemeente en bewoners vinden het belangrijk dat 
uitvoerende medewerkers juist opgeleid zijn en kennis hebben van de methodiek. Wanneer 
ze juist opgeleid zijn, zijn ze in principe in staat de methodiek op een juiste manier uit te 
voeren, zo wordt gezegd. Daarnaast worden de competenties genoemd. Van 
opbouwwerkers wordt verwacht dat zij de juiste competenties hebben. Het vraagt om een 
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vorm van professionaliteit. De opbouwwerkers zien zichzelf als juist opgeleid en ervaren 
voldoende kennis en kunde te hebben om de methodiek op de juiste manier uit te voeren. 
Ook herkennen zij zich in de gevraagde competenties. Zij zijn in staat de methodiek uit te 
voeren en willen zich inzetten voor de methodiek. Sommige anderen twijfelen aan de kennis 
en kunde van de uitvoerende medewerkers. Zowel ontwikkelaars als gemeente spreken hun 
twijfels uit over of er voldoende geschikte opbouwwerkers beschikbaar zijn binnen de 
Lumens Groep. 

6.3.3 Kenmerken methodiek en randvoorwaarden 
Naast de inhoudelijk kenmerken van de methodiek die zullen bijdragen aan het succes, is 
ook een aantal randvoorwaarden noodzakelijk. Deze kenmerken en randvoorwaarden 
worden hieronder beschreven.  
 
Kenmerken methodiek 
Ten eerste wordt het interculturele aspect dat in deze methodiek zo nadrukkelijk aanwezig is 
als zeer positief ervaren. Tot voor deze methodiek kende Welzijn Eindhoven vele 
verschillende straataanpakken. Deze nieuwe methodiek bouwt het interculturele aspect, 
waar men in de huidige tijd niet meer omheen kan, nadrukkelijk in. Ten tweede wordt het 
streven naar duurzame contacten regelmatig als een sterk punt aangeduid. “Je kunt wel 
een keer een barbecue organiseren, maar als daar geen netwerken ontstaan heb je er niets 
aan”. Een derde zeer belangrijk punt dat veel genoemd wordt, is de huisbezoeken, de 
‘gesprekken achter de voordeur’. Deze worden als zeer waardevol en belangrijk ervaren. 
“Het persoonlijke gesprek waarbij je achter zaken komt die je anders nooit te weten komt”, 
benadrukt een van de ontwikkelaars.  
Een vierde punt dat ook zeer kenmerkend is voor de methodiek, is de structurele aanpak. 
Het structureel te werk gaan, volgens één manier, uitgedacht en beschreven. Een aantal 
opbouwwerkers geven aan dit prettig te vinden. Hieraan kleeft ook een beperking. Men wil in 
de vaste structuur ook de mogelijkheid hebben om eigen creativiteit toe te passen. De 
methodiek wordt regelmatig vergeleken met ‘Straat Aan Zet’. Een andere straataanpak die 
binnen de Lumens Groep gebruikt wordt. Deze is minder gestructureerd en niet gericht op 
het interculturele aspect. Daarnaast wordt deze in iedere buurt op een andere manier 
uitgevoerd, afhankelijk van de buurt en degene die ermee werken. Een andere methodiek 
waarmee De Ontmoeting ook vergeleken wordt is de methodiek ‘Onbekend Maakt 
Onbemind’. Deze methodiek is ontwikkeld door een andere organisatie, maar wordt ook door 
Welzijn Eindhoven uitgevoerd. Deze methodiek heeft een geheel andere invalshoek en werkt 
daarnaast ook met vrijwilligers.  
 
Randvoorwaarden 
Er zijn een aantal randvoorwaarden genoemd die noodzakelijk zijn om de methodiek tot een 
goede uitvoering te brengen: Tijd, begeleiding, eenduidigheid in de methodiek, continuïteit, 
samenwerking, geld en accommodatie.  
 
Tijd is het belangrijkste punt dat naar voren komt. Opbouwwerkers moeten tijd kunnen 
investeren in de uitvoering van de methodiek. Tijd en aandacht voor de straat en haar 
bewoners. Tijd steken in de gesprekken. Tijd steken in er gewoon te zijn voor de straat. Een 
opbouwwerker zegt: “Je moet er eigenlijk een paar uur per week gewoon rond kunnen 
lopen”. Bij deze tijd hoort ook dat een straat niet te snel los gelaten moet worden. ”De straat 
heeft blijvende ondersteuning nodig. Niet te snel denken: nu kunnen ze het wel zelf”.  
Deze tijd wordt op dit moment zowel door bewoners als door opbouwwerkers niet als genoeg 
ervaren. Door opbouwwerkers wordt gezegd dat zij te weinig tijd krijgen om een goede 
uitvoering te garanderen. Het houden van gesprekken ‘achter de voordeur’ kost tijd, deze tijd 
is er niet altijd. Daarnaast wordt van de opbouwwerkers verwacht dat zij nazorg verlenen. Dit 
terwijl ze dan al bezig moeten zijn met een nieuwe straat, zonder extra uren voor de 
afronding van de vorige straat. De uitvoerende opbouwwerkers in Kronehoef hebben zelfs 
minder uren te besteden gekregen, terwijl de taken zijn uitgebreid. Opbouwwerkers ervaren 
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dit als zeer vervelend. Gebrek aan tijd wordt door de gesproken bewoners uit Kronehoef ook 
als vervelend ervaren.  
 
Dat opbouwwerkers voldoende begeleiding krijgen, in de vorm van training en intervisie om 
hun kennis en uitvoering te ondersteunen, komt in bijna ieder gesprek naar voren. De 
begeleiding van de uitvoerende werkers, de opbouwwerkers wordt zeer belangrijk gevonden, 
maar door bijna iedereen als minimaal ervaren. “Ik vind één van de verbeterpunten dat er 
veel directere begeleiding gegeven moet worden aan de uitvoerende medewerkers. 
Ontwikkeling en uitvoering is nu te veel gescheiden.” geeft een van de ontwikkelaars aan. 
Opbouwwerkers zelf zijn ook niet helemaal tevreden over de begeleiding die zij momenteel 
krijgen, zij geven aan meer en intensievere begeleiding te wensen. Daarnaast wensen zij 
meer diepgang en sturing in de trainingsbijeenkomsten. Opvallend tijdens de 
trainingsbijeenkomsten was dat er in de eerste bijeenkomst een negatieve sfeer heerste. Er 
heerste onduidelijkheid over waarom ze waren uitgenodigd en wat de bedoeling was. De 
volgende bijeenkomst was de sfeer positiever en de onduidelijkheid minder, maar nog niet 
weg.  
Bij de begeleiding hoort ook collegiale intervisie. Zowel de ontwikkelaars als de uitvoerende 
medewerkers geven aan dit zeer belangrijk te vinden. Met collegiale intervisie wordt het 
uitwisselen van ervaringen bedoeld. Opbouwwerkers geven aan meer op de hoogte te willen 
zijn van hoe hun collegae in andere buurten te werk gaan. Waar zij tegenaan lopen en hoe 
zij problemen oplossen. Door collegiale intervisie kunnen zij van elkaar leren. Echter, dit 
gebeurt momenteel niet zoals gewenst. Een mogelijkheid die wordt aangegeven is om deze 
intervisie in de trainingsbijeenkomsten te passen.  
Een verklaring voor het gebrek aan goede begeleiding kan gevonden worden in de wisseling 
van projectleider, waardoor de duidelijke aansturing ontbrak. Daarnaast is een van de 
teamcoaches langere tijd ziek geweest, waardoor er een gat in de begeleiding ontstond. Ook 
tijdgebrek speelt hier een rol. Naast de opbouwwerkers ervaren ook de projectleider en de 
teamcoach een gebrek aan tijd.  
 
De randvoorwaarde dat de methodiek af is en eenduidig wordt toegepast, wordt eveneens 
als zeer belangrijk ervaren. Veelvuldig wordt genoemd is dat het van groot belang is. Dit is 
op dit moment nog niet het geval. Er ontbreekt nog een aantal essentiële onderdelen aan de 
methodiek, zoals enkele hoofdstukken en bijlagen met voorbeelden van mogelijke 
interventies. Daarnaast zijn in het begin meerdere vragenlijsten voor de ‘achter de voordeur 
gesprekken’ gebruikt. “We hebben nu in één straat al vier vragenlijsten gebruikt, dat vind ik 
echt niet kunnen”, zegt een van de opbouwwerkers. Volgens een van de ontwikkelaars is er 
altijd maar één lijst geweest. Het verschil tussen ontwikkeling en uitvoering in deze heeft 
mogelijk te maken met een gebrek aan aansturing. De projectleider is meerdere keren 
vervangen, waardoor er onduidelijkheid ontstond in de uitvoering. Daarnaast wordt wel door 
verschillende opbouwwerkers en ontwikkelaars benadrukt dat dit deels hoort bij een 
methodiek in ontwikkeling. Hierbij hoort ook dat er moet de ruimte zijn voor ontwikkeling. 
Daarnaast moet de methodiek moet breed gedragen worden, door zowel de uitvoering als de 
aansturing.   
 
Een randvoorwaarde die ook veel genoemd wordt is continuïteit. Continuïteit in de 
uitvoering, maar ook in de aansturing. Zowel bewoners als ook de uitvoerende medewerkers 
vinden het belangrijk om gedurende langere tijd met dezelfde persoon te maken te hebben of 
in dezelfde straat ingezet te worden. “Opbouwwerkers gaan namelijk een band aan met zo’n 
straat, daarvoor moeten ze uren krijgen en is continuïteit belangrijk, anders verdwijnt die 
band en heb je nog niks bereikt”, geeft een bewoner aan.  
Gebrek aan continuïteit wordt door meerdere respondenten ervaren. De projectleider is al 
een keer veranderd en opbouwwerkers zijn van straat veranderd. Opbouwwerkers geven 
aan dat zij veel taken hebben en De Ontmoeting er min of meer ‘bij’ moeten doen. Zij geven 
aan De Ontmoeting als een opzichzelfstaande taak te zien. Sommigen zouden het liefst 
alleen nog daar mee bezig zijn, zodat ze zich daar volledig op in kunnen zetten en de straten 
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kunnen bieden wat deze nodig hebben. Zij geloven dan ook dat bij een goede uitvoering van 
De Ontmoeting, het een methodiek van de toekomst is.  
Deze continuïteit komt overeen met de in hoofdstuk vijf gestelde hypothese: Het organiseren 
van een eenmalige activiteit leidt niet tot sociale netwerken. Om dit wel te bereiken is 
continuïteit nodig. 
 
Ook een goede samenwerking met andere instellingen en samenwerking tussen 
stadsdeelteams wordt als een belangrijke randvoorwaarde aangeduid, door zowel 
ontwikkelaars, als uitvoerenden en bewoners. Samenwerking leidt tot een groter draagvlak. 
Het is belangrijk dat alle partners op de hoogte zijn van het bestaan van De Ontmoeting, de 
doelstelling en de middelen. Door deze samenwerking kunnen meer mensen bereikt worden 
en kan meer mogelijk gemaakt worden. Deze samenwerking is al grotendeels aanwezig; er 
zijn verschillende enthousiaste en actieve partners betrokken. Toch geeft men aan dat de 
samenwerking nóg beter kan. Alle partners in de buurt zouden op de hoogte moeten zijn van 
het bestaan van De Ontmoeting. Daarnaast wordt door bewoners ook een samenwerking 
met al bestaande netwerken in buurt genoemd. Dit geven zowel de makers, de medewerkers 
en de bewoners aan. Bestaande netwerken kunnen de basis zijn voor een groter 
buurtnetwerk. Hoewel iedereen het belang ervan onderkent, worden deze contacten volgens 
een bewoner momenteel te weinig benut. “Er is al zo veel in Kronehoef, er zitten zo’n 27 
organisaties, van bewonersorganisaties tot de kerk en het islamitisch cultureel centrum. Dat 
is een gigantisch netwerk. Daar zitten contactpersonen in, die kun je activeren. Maak daar 
meer gebruik van, dat is mijn advies”, geeft deze bewoner aan.  
 
Een andere randvoorwaarde die bepalend is voor het al dan niet slagen van de methodiek is 
geld. Er is door de gemeente veel geld vrijgemaakt om deze methodiek in pilotvorm uit te 
voeren. Echter, opvallend is dat opbouwwerkers en bewoners zich afvragen waar dit geld in 
zit en in hun ervaring komen ze geld te kort. Bewoners weten bijvoorbeeld niet van welk geld 
zij activiteiten moeten financieren en opbouwwerkers vragen zich af waarom ze minder 
beschikbare uren hebben er genoeg geld is. Volgens een van de ontwikkelaars en de 
gemeente is er voldoende geld beschikbaar. Het zou helpen als de opbouwwerkers goed op 
de hoogte zijn van de financiële middelen.  
 
Als laatste wordt accommodatie genoemd. Een accommodatie om activiteiten te 
organiseren en om presentaties te geven. Een accommodatie waar mensen graag komen en 
elkaar ontmoeten. Een van de ontwikkelaars geeft aan, “bijvoorbeeld bij een school, daar 
ontmoeten mensen elkaar sowieso al, het zou mooi zijn als je ze daar een kopje koffie aan 
kunt bieden”. Op dit moment heeft de buurt Kronehoef geen vaste accommodatie waar De 
Ontmoeting zijn bijeenkomsten of activiteiten kan organiseren. Er was een buurtgebouw, 
maar door langdurig vandalisme was dit niet langer te behouden en is het afgebroken. Nu is 
men afhankelijk van andere locaties, zoals scholen en op speelplekken buiten. Bij 
buitenactiviteiten is men ook afhankelijk van het weer, bij slecht weer kan bijvoorbeeld een 
kinderactiviteit niet doorgaan. In de winter vallen activiteiten om deze reden regelmatig uit.  
 
Samenvattend wordt in deze paragraaf gezegd dat de deelnemers enthousiast moeten zijn, 
evenals de uitvoerende medewerkers. Daarnaast moeten deze laatsten beschikken over 
voldoende opleiding en kennis. De kenmerken van de methodiek die als positief worden 
aangemerkt zijn het interculturele aspect, de duurzame contacten, de huisbezoeken en de 
structurele aanpak. Randvoorwaarden die nodig zijn voor een goede uitvoering en het slagen 
van de methodiek zijn: Tijd, begeleiding, eenduidige aanpak methodiek, continuïteit, 
samenwerking, geld en accommodatie.  
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6.4 Succes 
Hoe kan het succes van de methodiek De Ontmoeting vergroot worden?  
 
In voorgaande paragraaf is beschreven van welke kenmerken van de methodiek, de 
medewerkers en de bewoners het succes van De Ontmoeting afhankelijk is. In deze 
paragraaf zullen de succes- en faalfactoren van de methodiek aan bod komen, daarnaast 
komen sterke en zwakke kanten van de methodiek inhoudelijk aan bod.  

6.4.1 Succes- en faalfactoren 
Wanneer er over succes gesproken wordt, geeft een aantal respondenten aan dat het 
belangrijk is kleine successen te zien. Het koppelen van twee mensen aan elkaar voor het 
verzorgen van een voortuin of de ene buurvrouw die bij de andere op bezoek gaat. “Het is 
belangrijk ons te realiseren dat we niet in een jaar tijd de hele stad kunnen veranderen, 
zoiets heeft jaren nodig. Het zou mooi zijn als De Ontmoeting iets structureels wordt waar we 
over jaren nog steeds succes mee boeken. Dan wordt het succes steeds groter”. En “ik vind 
het al heel waardevol wat er in zo’n huisbezoek gebeurt”, geeft een opbouwwerker aan.  
Het succes is afhankelijk van het geduld, “een lange adem” wordt het ook wel genoemd. 
Zowel de ontwikkelaars als de uitvoerende medewerkers, als ook de opdrachtgevers (de 
gemeente) zijn hiervan overtuigd. Echter, sommigen waaronder bewoners, vrezen deze 
langdurigheid. “We zijn afhankelijk van de financiering van de gemeente en wanneer het niet 
snel genoeg effect heeft zal de gemeente misschien zijn geld ergens anders op inzetten en 
dat zou jammer zijn”, zegt een bewoner. Naast dit geduld worden de randvoorwaarden als 
succesfactoren genoemd. Wanneer aan de randvoorwaarden wordt voldaan, heeft de 
methodiek een betere kans van slagen.  
 
Faalfactoren worden vooral aangemerkt als het tegenovergestelde van de 
succesfactoren. Wanneer van bovengenoemde factoren geen sprake is dreigt de 
methodiek te falen.  
Daarnaast wordt het gebrek aan enthousiasme van de bewoners genoemd als een 
mogelijke faalfactor. Wanneer zij niet enthousiast zijn en niet duurzaam willen participeren, is 
het onmogelijk om de straat op eigen kracht verder te laten gaan. Een moment waarop 
bewoners hun enthousiasme kunnen tonen is de presentatie van de sociale diagnose aan de 
straat. Wanneer deze heel minimaal wordt bezocht is het moeilijk mensen te verbinden aan 
een vervolgactiviteit. Wat hierbij duidelijk benadrukt wordt, is dat dit niet alleen afhankelijk is 
van het enthousiasme van de bewoners, maar minstens net zoveel van dat van de 
uitvoerende medewerkers. Wanneer zij enthousiasme uitstralen, zullen zij dit ook eerder 
overbrengen. “Het slagen van de methodiek valt of staat met de uitvoering”, wordt gezegd 
door een gemeentefunctionaris. “Het is mensenwerk en het hangt van de mensen die het 
doen af of het een succes wordt”.  
Ook is het belangrijk de juiste tijdstippen uit te kiezen voor een presentatie en een activiteit. 
Een voorbeeld hiervan dat meerdere malen genoemd is, is de presentatie van een van de 
straten net voor de kerst en tijdens het Islamitische Offerfeest. Daarnaast werd de 
presentatie buiten gehouden, terwijl het winter was en dus koud. Een locatie en een passend 
tijdstip zijn belangrijke elementen. Een ander voorbeeld dat wordt genoemd is een activiteit 
met Koninginnendag. Deze werd gehouden op een afgesloten terrein, met geen duidelijke 
aanwijzing dat het voor iedereen toegankelijk was. Daarnaast was het slecht weer en daar 
was niet op gerekend. Het is riskant een van de eerste activiteiten op deze manier te laten 
verlopen. Wanneer een activiteit de eerste keer aanslaat, zullen mensen eerder terug 
komen. Nu blijven ze wellicht weg vanwege de ‘slechte’ ervaring.  
Daarnaast wordt bij faalfactoren ook weer de tijdsinvestering genoemd, wanneer er niet 
genoeg tijd geïnvesteerd kan worden heeft de methodiek weinig kans van slagen.  
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De gesproken opbouwwerkers hebben allen vertrouwen in de methodiek zelf, echter zij 
hebben hun twijfels bij de uitvoering. Dit heeft vooral te maken met de tijd die zij ervoor 
krijgen, de eenduidigheid en de sturing van bovenaf. Zij missen een duidelijke aansturing. 
Degene die de opbouwwerkers in Mensfort zou moeten begeleiden is ziek en daarvoor is 
geen vervanger. Degene bij wie zij hun vragen kunnen stellen is erg druk, dus stellen zij hun 
vragen aan elkaar. Ook de methodiekontwikkelaar is erg druk, waardoor zij met hun vragen 
blijven zitten. Hierin missen zij intervisie onder begeleiding van een deskundige. De 
trainingsbijeenkomsten zijn hiervan een belangrijk onderdeel, deze worden door de 
opbouwwerkers als zeer belangrijk aangeduid. Deze zijn echter te laat van start gegaan. De 
pilot was al gestart voordat de trainingsbijeenkomsten gegeven werden.  
Daarnaast vindt het merendeel van de opbouwwerkers de invulling niet altijd nuttig en het is 
onduidelijk wat er van hen verwacht wordt. Zij zouden bij de trainingsbijeenkomsten 
discussies willen voeren, ervaringen uit willen wisselen, praktische tips krijgen en de diepte 
in willen gaan. Nu wordt er vooral uitleg gegeven, van dat wat ze in de 
methodiekomschrijving ook kunnen lezen. Degene die deze training geeft, geeft echter aan 
herhaling belangrijk te vinden om het te laten beklijven.  

6.4.2 Sterke en zwakke kanten van de methodiek  
Zoals hierboven beschreven kent de methodiek vele sterke kanten. De kracht zit in het 
persoonlijke contact. En het uitgangspunt dat mensen niet discriminerend of racistisch zijn, 
maar dat het onvermogen is. Daarnaast zit de kracht in duurzaamheid en in de structurele 
aanpak. Dit maakt De Ontmoeting tot een effectieve methodiek. Ook de ‘achter de voordeur 
gesprekken’ en samenwerking met verschillende partners is een sterke kant van de 
methodiek. 
 
Een van de zwakke kanten van de methodiek zelf is dat er nog niet is nagedacht over hoe 
een effectmeting concreet invulling gaat krijgen. Dit gaat in ieder geval gebeuren aan de 
hand van de ontmoetingsschaal, maar de manier waarop is nog onduidelijk. Een ander zwak 
punt is dat de methodiek nog niet af is. Een van de ontwikkelaars benadrukt dat dit ook niet 
nodig is wanneer het om een pilot gaat. Toch ervaren de uitvoerende medewerkers dit als 
storend.  
Een zwakke kant in de uitvoering van de methodiek is de interne afstemming. Deze is 
onvoldoende (op inhoud en uitvoering). Er wordt een gebrek aan afstemming tussen de 
methodiek en de praktijk ervaren. Daarnaast ontbreekt een eenduidigheid in de aansturing. 
Volgens de gemeentefunctionarissen en de ontwikkelaars van De Ontmoeting zijn er genoeg 
middelen beschikbaar, “het is geen facilitair probleem, meer een organisatorisch probleem”.  
 
Het succes van de methodiek kan vergroot worden door de succes- en faalfactoren en sterke 
en zwakke kanten in acht te nemen.  
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7 Conclusie 

In dit hoofdstuk zal met behulp van de bevindingen uit het theoretisch en empirisch deel van 
het onderzoek een antwoord gegeven worden op de hoofdvraag en de deelvragen, zoals 
deze geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast zal er een reflectie op de waarde van de 
bevindingen plaatsvinden. Vervolgens worden er in de laatste paragraaf aanbevelingen 
gedaan voor eventueel vervolgonderzoek.  

7.1 Conclusie onderzoek  
De hoofdvraag van deze studie is: 
“Wat is volgens de verschillende actoren het verwachte effect van ‘De Ontmoeting’ in de 
buurt Kronehoef (Eindhoven) eind 2008 op de kwaliteit van de sociale netwerken van de 
buurt en waardoor is dit verwachte effect te verklaren en eventueel te verbeteren?”  
 
Deze vraag is opgesplitst in een vijftal deelvragen/onderzoeksvragen geformuleerd: 

-  Welke verwachtingen worden er in de literatuur geschetst met betrekking tot het effect 
van ontmoetingen tussen verschillende (etnische) groepen op de sociale 
infrastructuur in buurten? 

-  Welke kenmerken hebben de buurten haar bewoners waarin De Ontmoeting ingezet 
gaat worden?  

- Hoe ziet de beleidstheorie van De Ontmoeting eruit?  
- Welke kenmerken van de deelnemers, de uitvoerende medewerkers en de methodiek 

zullen bijdragen aan het succes van De Ontmoeting?  
- Hoe kan het succes van de methodiek De Ontmoeting vergroot worden?  

 
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de verwachte effectiviteit van de 
methodiek De Ontmoeting en deze daarmee te ondersteunen in het bewijzen van de 
methodiek. Daarnaast is er een procesanalyse gedaan van de pilot, dit met als doel het 
proces van de methodiek in kaart te brengen. 
Er is een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd. Deze beschrijft de begrippen sociaal 
kapitaal, sociale cohesie en buurtcontacten en geeft inzicht in beleidsonderzoek. De empirie 
is verzameld door 19 diepte-interviews met actoren betrokken bij de methodiek en voor een 
klein deel participerende observatie.  
In de komende alinea’s zal een antwoord worden gegeven op de deelvragen, waarna de 
conclusie wordt samengevat. 
 
Sociaal kapitaal en sociale cohesie leiden tot sociale netwerken 
Uit de literatuur blijkt dat wanneer er sprake is van sociaal kapitaal in een buurt er zich 
sociale netwerken bevinden. Sociaal kapitaal uit zich in sociale netwerken, gedeelde normen 
en waarden en vertrouwen. Dit komt overeen met de eerste hypothese geformuleerd in 
hoofdstuk vijf: Het verbeteren van sociale netwerken leidt tot meer wederzijds begrip, 
vertrouwen en gedeelde normen en waarden. 
Een tweede conclusie uit de literatuur is dat mensen van nature contact zoeken met anderen 
waarmee zij zich kunnen identificeren, volgens de similiariteitshypothese en de 
statushypothese. Daarnaast hebben mensen een gelegenheid nodig om elkaar te 
ontmoeten, de gelegenheidshypothese (Flap, 1993). 
 
In de buurt is sprake van een gebrekkige samenhang 
In buurten waar De Ontmoeting ingezet gaat worden is sprake van een gebrekkige sociale 
samenhang. Bewoners lopen langs elkaar heen en begroeten elkaar nauwelijks. Er is geen 
sprake van gedeelde normen en waarden en er is een gebrek aan vertrouwen. In sommige 
gevallen is er sprake van onveiligheid.  
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De beleidstheorie laat zien dat er verschillen bestaan in plan en uitvoering 
De beleidstheorie van De Ontmoeting in kaart gebracht geeft een overzicht van de oorzaak 
en gevolg relaties van het probleem van buurten waarin De Ontmoeting ingezet wordt. De 
finale relaties, doel-middel relaties zijn ook in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de ideale 
situatie verschilt met de uitvoerende situatie op dit moment in de pilot Kronehoef.  
 
Het succes van De Ontmoeting is afhankelijk van enthousiaste deelnemers, medewerkers en 
een gedegen methodiek 
Uit de resultaten blijkt dat het succes van De Ontmoeting afhankelijk is van enthousiaste 
deelnemers. Uiteindelijk moeten de bewoners de sociale samenhang in de straat samen 
gaan onderhouden. Zij zullen enthousiast gemaakt moeten worden door medewerkers. 
Wanneer deze enthousiast zijn, zullen zij dit eerder overdragen. Een gedegen methodiek die 
volledig af is, draagt ook bij aan het succes van de uitvoering.  
 
Het succes van De Ontmoeting kan vergroot worden door meer tijd te investeren 
De allerbelangrijkste voorwaarde voor het slagen van de methodiek is tijd. Meer tijd 
investeren zal het effect van de methodiek vergroten.  
 
Samengevat is de conclusie dat uit de beschrijving van de resultaten blijkt dat de methodiek 
De Ontmoeting over het algemeen als een goede en waardevolle methodiek wordt gezien, 
met vele kansen en mogelijkheden. Veel sterke kanten kenmerken de methodiek. Sterk naar 
voren komt dat de duurzaamheid die De Ontmoeting in contacten beoogt te bereiken als een 
zeer sterke kant van de methodiek wordt gezien. Naast deze sterke kanten kent de 
methodiek en de uitvoering daarvan ook verbeterpunten. Dat de methodiek nog niet af is 
wordt als storend ervaren. Daarnaast is er geen eenduidigheid in de uitvoering en is er een 
gebrek aan belangrijke randvoorwaarden, zoals tijd, continuïteit, samenwerking, begeleiding 
en accommodatie. Het idee en de methodiek worden eigenlijk door iedereen als zeer positief 
gezien, de uitvoering ervan minder. Iedereen is enthousiast, maar velen maken zich zorgen 
over de uitvoering en de kwaliteit, voornamelijk door gebrek aan tijd en continuïteit.  
 
Terugkomend op de hoofdvraag van deze studie kan geconcludeerd worden dat van buurten 
waarin De Ontmoeting geïmplementeerd gaat worden, verwacht wordt dat deze gaan stijgen 
op de ontmoetingsschaal. Dat er een verbeterde leefbaarheid zal ontstaan doordat er meer 
sociale samenhang is ontstaan. Hierbij moet in acht genomen worden dat de eerste effecten 
klein zullen zijn. Naar mate de methodiek langer draait, met de juiste randvoorwaarden, zal 
het effect groter worden en zullen er blijvende sociale netwerken ontstaan. Daarnaast zal de 
leefbaarheid blijvend vergroot worden. Dit verwachte effect is te verklaren doordat dit in de 
theorie van sociaal kapitaal wordt onderkend. Daarnaast is uit ervaring in Rotterdam 
gebleken dat een soortgelijke methodiek heeft geleid tot een verbeterde sociale samenhang.  
Het bereiken van deze effecten is afhankelijk van de uitvoering, de middelen en de 
randvoorwaarden. Het is zeer belangrijk voldoende middelen beschikbaar te stellen en 
voldoende uitvoerende medewerkers te hebben die veel tijd in de uitvoering kunnen steken. 
Het effect is te verbeteren door een grotere tijdsinvestering, meer mensen, een eenduidige 
aanpak en goede begeleiding van de uitvoerende medewerkers.  
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7.2 Discussie 
Dit onderzoek kent sterke en zwakke kanten. Te beginnen bij de sterke kanten kent het 
onderzoek een brede invalshoek, er zijn veel verschillende respondenten gesproken. Dit 
maakt het onderzoek behoorlijk compleet en geeft een genuanceerd beeld van de 
methodiek.  
Een tweede sterke kant is dat er gebruik is gemaakt van datatriangulatie. Datatriangulatie 
vergroot de validiteit van het onderzoek. Er is een literatuurstudie verricht, er zijn interviews 
gehouden en er is gebruik gemaakt van participerende observatie.  
Tevens geeft dit onderzoek een breed beeld van de stand van zaken van De Ontmoeting op 
dit moment. Naast een ex-ante effectevaluatie betreft het ook een procesevaluatie van de 
pilot. Omdat de methodiek al in pilotvorm in uitvoering is en deze gegevens zijn 
meegenomen in dit onderzoek.  
Een zwakkere kant van dit onderzoek is dat er geen allochtone bewoners zijn gesproken. 
Deze zijn binnen de tijd van uitvoering niet bereikt. Dit is jammer, want het maakt het 
overzicht minder compleet. Daarnaast beschrijven de resultaten alleen de buurt Kronehoef 
en de stad Eindhoven en zijn deze niet gegeneraliseerd naar andere gebieden in Nederland.  

7.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
De zwakke punten beschreven in de discussie vormen meteen de basis voor aanbevelingen 
voor vervolgonderzoek. In vervolgonderzoek is het aan te raden ook allochtone bewoners 
mee te nemen in de dataverzameling. Omdat dat in dit onderzoek niet gelukt is, is het 
raadzaam daar op tijd mee te beginnen. Ook kan een vergelijkingsstudie met andere steden 
van Nederland wenselijk zijn. Dit vergroot de toepasbaarheid van de methodiek.  
Daarnaast is het ook aan te bevelen een ex-post effect evaluatie toe te passen. Ex-post 
betekent naderhand. De effecten worden na uitvoering van het beleid geëvalueerd. Het zou 
raadzaam zijn de implementatie van de methodiek De Ontmoeting in de buurt Kronehoef na 
de verstreken tijd voor de pilot te evalueren. Dit geeft inzicht in de sterke en zwakke kanten 
van de methodiek en kan voor een betere invoering in andere buurten in Eindhoven zorgen. 
Daarnaast zal ook een procesevaluatie later in het traject bijdragen aan een compleet 
overzicht van de kwaliteit van de methodiek. Deze is nu al deels gedaan, later in het project 
en ook tijdens de uitvoering in andere buurten is het raadzaam dit proces te blijven volgen.  
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8 Beleidsaanbevelingen 

Dit hoofdstuk bevat beleidsaanbevelingen aan de Lumens Groep voortkomend uit de 
bevindingen uit dit onderzoek 
 

1. Zorg voor voldoende tijdsinvestering 
De allerbelangrijkste voorwaarde voor het slagen van de methodiek is tijd. Tijd steken in de 
uitvoering, meer tijd. Wanneer er meer tijd geïnvesteerd wordt zal de effectiviteit van De 
Ontmoeting vergroot worden. Tijd is belangrijk om de doelstelling van de methodiek te 
behalen. Wanneer er meer uren geïnvesteerd zullen worden zal dit bijdragen aan de 
effectiviteit. 
 

2. Zorg voor een eenduidige aanpak 
Het is aan te bevelen dat de methodiek eenduidig uitgevoerd wordt. Dit begint bij een 
methodiek die af is. Wanneer de methodiekomschrijving klaar is en duidelijk wordt 
overgedragen aan de uitvoerende medewerkers, zorgt dit voor één lijn in doelstelling en de 
uitvoering. Hierdoor zullen de effecten beter zichtbaar worden.  
 

3. Creëer een groter draagvlak 
Het zou wenselijk zijn om een groot draagvlak te creëren binnen de organisatie, evenals 
buiten de organisatie. Het zou prettig zijn als buiten de organisatie zo veel mogelijk mensen 
op de hoogte zijn van het bestaan en het doel van De Ontmoeting. Ten eerste partners, 
woningcorporaties, scholen, zorgcentra, etcetera, maar ook bewoners. Wanneer zo veel 
mogelijk partijen op de hoogte zijn van de methodiek zal deze door zijn bekendheid een 
groter draagvlak ontwikkelen. Dit ten voordele van de effectiviteit. Deze bekendheid begint bij 
een groot draagvlak binnen de interne organisatie. Het zou wenselijk zijn dat iedereen 
binnen de organisatie achter de methodiek staat. Dit geeft eenduidigheid binnen de 
organisatie over het belang van de methodiek.  
Communicatiemiddelen zoals posters spelen bij de bekendheid van de methodiek een 
belangrijke rol. Deze zijn inmiddels beschikbaar. 
 

4. Zorg voor een goede samenwerking 
Aansluitend op het draagvlak is samenwerking binnen de organisatie van groot belang om 
een methodiek te laten slagen. Ten eerste is het belangrijk om een sterke projectorganisatie 
op te zetten, gericht op informatie uitwisseling tussen medewerkers en aansturing op 
aanpak. Hierdoor wordt het voor iedereen duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden hij 
heeft. Samenwerking tussen deze medewerkers kan georganiseerd worden door middel van 
overlegvormen, zodat iedereen op de hoogte is en op dezelfde lijn zit. Hierbij is het ook 
wenselijk dat de trainingsbijeenkomsten een heldere invulling hebben.  
Daarnaast is ook samenwerking tussen de verschillende partijen zeer belangrijk. Allereerst is 
het wenselijk dat alle partners op de hoogte zijn van De Ontmoeting, het doel en de 
mogelijkheden. Hierbij kan gedacht worden aan overlegvormen met de ontwikkelaars, 
gemeente, het leefbaarheidsteam en de andere partners, waaronder ook bewoners. Hierin 
wordt duidelijk of iedereen op één lijn zit.  
 

5. Duidelijke invulling trainingsbijeenkomsten 
Zoals in de vorige aanbeveling staat beschreven zou een heldere invulling van de 
trainingsbijeenkomsten wenselijk zijn. Wanneer de trainingsbijeenkomsten een duidelijke 
invulling hebben, zullen deze met een groter enthousiasme bezocht worden. Voor deze 
invulling kan gedacht kan worden aan naast de informatieoverdracht ook het uitwisselen van 
ervaringen. Eventueel kan in groepen opgesplitst worden voor intervisie onder begeleiding. 
Daarnaast zou het mooi zijn als uitvoerende medewerkers onderwerpen kunnen aandragen.  
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6. Meer en eenduidigere aansturing 
Uit de resultaten komt naar voren dat de aansturing niet altijd eenduidig gebeurt. De 
uitvoerende medewerkers geven aan het belangrijk te vinden dat zij weten waar zij aan toe 
zijn en weten wat er van hen verwacht wordt. Dit zou bewerkstelligd kunnen worden door 
middel van duidelijke aansturing van bovenaf. Het is aan te bevelen bij deze aansturing 
eenduidige informatie te verschaffen en een vast aanspreekpunt voor de uitvoerenden 
beschikbaar te stellen. 

 
7. Ruimte voor intervisie en begeleiding 

Uitvoerende medewerkers geven aan begeleiding en collegiale intervisie te missen. 
Wanneer er ruimte is voor intervisie en begeleiding zullen zij met meer kennis en zekerheid 
hun werk uitvoeren. Het is daarom wenselijk meer tijd en ruimte te creëren voor begeleiding 
en intervisie van de uitvoerende medewerkers. Dit kan in de vorm van het uitwisselen van 
ervaringen, onder begeleiding van een deskundige (bijvoorbeeld een van de 
projectontwikkelaars). 
 

8. Eerst een evaluatie van de pilot, alvorens de methodiek in meer buurten in te 
zetten 

De Ontmoeting is in de vorm van een pilot ingezet in de buurt Kronehoef. Afhankelijk 
daarvan zou deze methodiek ‘uitgerold’ worden over de hele stad Eindhoven. De pilot is nog 
niet voorbij, maar meerdere buurten zijn al gestart. Het is aan te bevelen om eerst goed te 
evalueren alvorens de methodiek breed in te zetten. Wanneer dit niet het geval is bestaat het 
gevaar dat er veel verschillende vormen in de uitvoering gaan bestaan. Daarnaast kan een 
evaluatie bijdragen aan de kwaliteit van de methodiek, waardoor deze in de volgende buurt 
effectiever ingezet kan worden.  
  

9. Helderheid en inzicht in tijd en geld 
Het is aan te bevelen meer helderheid en inzicht te creëren in de tijdsinvestering en de 
financiële middelen. Wanneer uitvoerende medewerkers vaste uren krijgen voor de 
uitvoering zal dit de uitvoering en de effectiviteit ten goede komen.  
Op dit moment is niet iedere medewerker of bewoner op de hoogte van de financiële 
middelen. Niet iedereen hoeft hiervan op de hoogte te zijn, maar het is wel raadzaam 
mensen op de hoogte te brengen van waar ze om de verschillende financiële middelen 
kunnen vragen.  
 

10. Maak gebruik van bestaande netwerken 
Deze laatste aanbeveling betreft geen beleidsaanbeveling, maar een aanbeveling voor de 
uitvoering. Het is aan te raden voor de uitvoering van de methodiek meer gebruikt te maken 
van reeds bestaande netwerken in de buurt. Door netwerken te koppelen zal het draagvlak 
vergroten en zal er meer mogelijk zijn. De effectiviteit en het enthousiasme zullen hierdoor 
toenemen.  
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Appendices 

Appendix I:  Vragenlijst interviews 
 
Mezelf en mijn onderzoek voorstellen. Onderzoeksvragen en doel onderzoek vertellen. 

- duur interview 
- opname en uitwerking  
- anonieme verslaglegging  

 
(Beleidsmakers meer op theorie/gedachte achter de ontmoeting bevragen, opbouwwerkers 
meer op de inhoud van de methodiek). 

- Sociaal kapitaal; Putnam (sociale netwerken, vertrouwen en gedeelde normen en 
waarden).  

- Hypothesen voor contact Flap. (similariteitshypothese, statushypothese en 
gelegenheidshypothese). 

 
Inleidende vragen: 

0. Naam respondent. 
1. Kunt u in het kort aangeven waar u werkt en wat uw functie daar is? 
2. Wat is uw functie/rol met betrekking tot De Ontmoeting? 
3. Wat is volgens u de essentie van opbouwwerk?  
4. Past dit bij de aanpak van De Ontmoeting?  
 

Inhoudelijke vragen: 
Probleemschets, causale en finale relaties: 

5. Hoe is De Ontmoeting ontstaan? 
6. Voor welk probleem wordt De Ontmoeting ingezet?  

(wat is de visie op het probleem, op welk probleem is De Ontmoeting een antwoord?) 
(welke gedragsmechanismen worden verantwoordelijk geacht voor het probleem?) 

7. Hoe zit het met de sociale netwerken in Kronehoef/in buurten in het algemeen waar 
De Ontmoeting ingezet gaat worden? 

8. Is er een gebrek aan vertrouwen? 
9. Is er sprake van een gebrek aan gedeelde normen en waarden? 
10. Hoe is het gesteld met het sociaal kapitaal in Kronehoef/algemeen buurten waar De 

Ontmoeting ingezet zal gaan worden? 
11. Zijn deze problemen specifiek voor Kronehoef/andere buurt?  
 
12. Wie maakt de keuze van de straat? 
 
13. Met welke doelstelling wordt De Ontmoeting volgens u ingezet? 
14. Welke maatregelen gaan er concreet ingezet worden om het doel te bereiken? 

Opbouwwerkers: Wat ga je doen binnen De Ontmoeting om dit doel te bereiken? 
 

15. Is er theorie gebruikt bij het maken van de methodiek? Zo ja, welke? 
16. Hypothesen uitleggen. Herkent u een van de drie hypothesen van Flap in de buurt 

Kronehoef/een buurt waar De Ontmoeting ingezet zal worden? 
 
Implementatie: 

17. Op welke wijze wil men deze methodiek gaan implementeren/is deze 
geïmplementeerd in Kronehoef?  

18. Welke randvoorwaarden zijn nodig om De Ontmoeting in te zetten?  
19. Welke voorbereiding is tot nog toe getroffen? Opleiden, inwerken, etcetera. 
20. Denkt u dat de voorbereidingen voldoende zijn, of mist u nog iets. Zo ja, wat? 
21. Weet u wat uw verantwoordelijkheden/taken zijn in dit project? (= het weten) 
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22. Denkt u dat u in staat bent bij te dragen aan een succesvolle implementatie van De 
Ontmoeting? (= vraag naar het kunnen) 

23. Bent u verplicht zich in te zetten voor De Ontmoeting? Zo ja, hoe? (= het moeten) 
24. Wilt u zich inzetten voor De Ontmoeting? (= het willen) 
25. Zijn er genoeg middelen beschikbaar om De Ontmoeting in te zetten? 
26. Vraag opbouwwerkers: Herken je de genoemde sleutelvaardigheden beschreven in 

de methodiek (Hoofdstuk 9) bij jezelf?  
27. Waar ben je sterk in? Wat mis je? Zou je hier iets aan willen veranderen? 

 
Effectiviteit: 

28. Hebt u er vertrouwen in dat De Ontmoeting het gewenste effect gaat hebben? 
29. Waarom denkt u dat De Ontmoeting het gewenste effect gaat hebben? 
30. Aansluitend op vorige vraag: Hoe wordt dit effect gemeten? 
 
31. Wat zijn de succesfactoren van De Ontmoeting? Waarvan is het succes van De 

Ontmoeting afhankelijk? Welke factoren zullen hieraan bijdragen? 
32. Wat zijn volgens u de faalfactoren van De Ontmoeting?  
33. Aansluitend op de vorige vraag: Waarop baseert u deze verwachtingen?  
 
34. Voor zover nog niet besproken: Wat zijn volgens u sterke en zwakke kanten van de 

methodiek De Ontmoeting? 
35. Welke ervaringen zijn er met De Ontmoeting in de pilotbuurt Kronehoef? Is deze buurt 

vergelijkbaar met andere buurten in Eindhoven waar De Ontmoeting ingezet zal gaan 
worden? 

36. Voor zover nog niet besproken: Zal De Ontmoeting in elke buurt in Eindhoven 
succesvol kunnen zijn? 

 
Ik ben klaar met mijn vragenlijst. Kunt u afsluiten door het belangrijkste punt te noemen 
waardoor De Ontmoeting wel het gewenste effect zal hebben, en één belangrijk punt te 
noemen waarom het niet het gewenste effect zal hebben? 
 
Dit was mijn laatste vraag. Ben ik nog iets vergeten te vragen volgens u, is er nog iets 
belangrijks dat ik moet weten of hebt u zelf nog vragen? 
 
Zijn er nog meer mensen die ik volgens u zou moeten interviewen voor dit onderzoek? 
 
Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
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Appendix II:  Analyseschema (codeboom) 
 
Verwachtingen literatuur met betrekking tot het effect van ontmoetingen tussen 
verschillende (etnische) groepen op de sociale infrastructuur in buurten 
Sociaal kapitaal 
Sociale cohesie 
Buren en buurten 
(Interetnische) ontmoetingen 
Beleidsonderzoek 
 
Kenmerken buurt en bewoners waarin De Ontmoeting ingezet gaat worden 
Kenmerkend voor Kronehoef 
Kenmerken algemeen 
 
Beleidstheorie van De Ontmoeting 
Probleem 
Doel De Ontmoeting 
Gebruik wetenschappelijke kennis 
Maatregelen 
Causale relaties 
Finale relaties 
 
Kenmerken van deelnemers, de uitvoerende medewerkers en de methodiek die bij 
zullen dragen aan het succes van De Ontmoeting 
Kenmerken deelnemers 
Kenmerken uitvoerende medewerkers 

- Enthousiasme en toewijding 
- Opleiding en kennis 

Kenmerken methodiek  
Randvoorwaarden 

- Tijd 
- Begeleiding 
- Eenduidigheid  
- Continuïteit  
- Samenwerking 
- Geld 
- Accommodatie 

 
Vergroten succes van de methodiek De Ontmoeting 
Succes- en faalfactoren 
Sterke en zwakke kanten van de methodiek 
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Appendix III:  Overzicht respondenten interviews 
 
Organisatie  Functie 
Gemeente Eindhoven Wijkcoördinator stadsdeelteam 

 
Gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), 

programmamaker diversiteit.  
Gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), 

sector gebiedsgericht werken. 
Lumens Groep Stafmedewerker,  

ontwikkelaar methodiek De Ontmoeting 
Fontys Hogescholen,  
Afdeling Zakelijke Dienstverlening. 

Vanuit interculturele communicatie en diversiteit, 
inhoudelijk ondersteuner bij de ontwikkeling van 
De Ontmoeting 

Hofman Allianties Bureau dat zich bezighoudt met participatie- en 
sociale processen in buurten. Ontwikkelen van 
methodieken. 

Lumens Groep Projectleider De Ontmoeting 
 

Lumens Groep Teamcoach 
 

Lumens Groep Opbouwwerker wijk Kronehoef 
 

Lumens Groep Opbouwwerker wijk Kronehoef 
 

Lumens Groep Opbouwwerker wijk Mensfort 
 

Lumens Groep Opbouwwerker wijk Mensfort 
 

Lumens Groep Opbouwwerker wijk Gestel-Strijp 
 

Lumens Groep Opbouwwerker wijk Doornakkers 
 

Woningcorporatie Woonbedrijf Senior Klantbeheerder 
 

Woningcorporatie Woon Inc Consulent leefbaarheid 
 

Bewoner Kronehoef  
 

Bewoner Kronehoef  
 

Bewoner Mensfort  
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Appendix IV: Brief benadering respondenten 
 
Betreft: afstudeeronderzoek De Ontmoeting 
 
Eindhoven, 2 april 2008 
 
 
Beste heer/mevrouw (naam), 
 
Onlangs hebt u toegezegd mee te willen werken aan een interview in het kader van mijn 
afstudeeronderzoek binnen De Lumens Groep over de methodiek De Ontmoeting.  
Allereerst mijn hartelijke dank daarvoor. 
Hiervoor hebben we een afspraak gepland op (datum) van (tijd) uur tot (tijd) uur. 
Middels deze mail zal ik kort toelichten waar het onderzoek over gaat en wat de bedoeling is 
van het interview. 
 
Ik zit in de laatste fase van de master Vraagstukken van Beleid en Organisatie (een 
afstudeerrichting binnen de opleiding Sociologie aan de Universiteit Utrecht). Hiervoor ben ik 
bezig met een afstudeeronderzoek in opdracht van De Lumens Groep.  
Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de verwachte effecten van De 
Ontmoeting in het algemeen en in het bijzonder in de wijk De Bennekel. Met als hoger doel 
een bijdrage te leveren aan het ‘evidence-based’/bewezen effectief maken van deze 
methodiek, door middel van het toepassen van wetenschappelijk onderzoek.  
 
Voor dit onderzoek zal ik naast een uitgebreide literatuurstudie een aantal mensen betrokken 
bij (de ontwikkeling van) De Ontmoeting gaan interviewen. Tenslotte zullen waarschijnlijk een 
aantal bewoners betrokken worden bij het onderzoek. Deze informatie zal ik verwerken in 
mijn eindscriptie.  
 
Tijdens het interview wil ik met u vooral ingaan op de gedachte achter De Ontmoeting. 
Waarom zal inzet van De Ontmoeting leiden tot een hoger niveau op de Ontmoetingsschaal 
en betere sociale relaties in de wijk en met welke gedachte worden de bewuste interacties 
gepleegd? 
 
Deelname aan het interview vraagt geen voorbereiding vooraf. 
Het interview zal opgenomen worden op band. Hiermee kan ik het gesprek uitwerken op 
papier. Deze uitgewerkte versie zal ik u toesturen zodat u de mogelijkheid heeft hierop te 
reageren. Dit komt de betrouwbaarheid van het totale onderzoek ten goede. Uw uitspraken 
zullen strikt anoniem verwerkt worden.  
 
Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze mail 
nog vragen hebben dan kunt u mij bereiken op het volgende mailadres:  
s.vd.putten@lumensgroep.nl. 
Daarnaast kunt u mij telefonisch bereiken op nummer: 06-52075989. 
 
Ik wil u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking. Tot ziens op (datum). 
 
Vriendelijke groeten, 
Sara van der Putten. 
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