
Participatie, Sociaal Kapitaal en Verbondenheid

Master ‘Vraagstukken van beleid en organisatie’

Begeleidster: Karien Dekker

Student: Michelle de Sterke

Studentnummer: 0302538

Collegejaar 2007-2008



Participatie, Sociaal kapitaal en Verbondenheid                                                                         

Michelle de Sterke 2



Participatie, Sociaal kapitaal en Verbondenheid                                                                         

Voorwoord

Het  onderwerp  van  mijn  scriptie  is  tot  stand  gekomen  tijdens  mijn  stage  bij  gemeente 

Ridderkerk ter afsluiting van de master ‘Vraagstukken van beleid en organisatie’. Er werd mij 

gevraagd om een onderzoek te doen op het gebied van wijkgericht werken. Aangezien dit een 

veelomvattend gebied is, ben ik eerst verschillende documenten gaan bestuderen. Tijdens deze 

studie  werd  mijn  interesse  in  participatie  al  snel  gewekt.  In  samenwerking  met  mijn 

scriptiebegeleidster  Karien  Dekker  en  stagebegeleidster  Yvonne  Hak  ben  ik  uiteindelijk 

gekomen tot het onderwerp participatie, sociaal kapitaal en plaatsverbondenheid.

Zonder de steun van verschillende mensen zou dit onderzoek niet tot stand zijn gekomen. 

Daarom wil  ik  hier  mijn  dank uiten  aan de  respondenten die  wilden meewerken aan  dit 

onderzoek en zeer flexibel waren in hun tijdsplanning. Zij waren zo vriendelijk om mij bij hen 

thuis of op de werkplek uit te nodigen en op tijden die mij het best schikte, dit is een enorme 

steun geweest tijdens het onderzoek. 

Ook  wil  ik  mijn  scriptiebegeleidster  Karien  Dekker  bedanken  voor  haar  steun  en 

opbouwende kritiek. Onze bijeenkomsten heb ik als zeer stimulerend ervaren en zonder haar 

tips en kritiek had het rapport  niet  kunnen worden wat het  nu is.  Bovendien wil  ik mijn 

stagebegeleidster Yvonne Hak bedanken voor haar steun. Zij heeft ervoor gezorgd dat ik mijn 

plek kon vinden in de organisatie waar de stage plaatsvond en ik op die manier invulling kon 

geven aan mijn stage en onderzoek. 

Ten slotte  gaat  mijn  dank uit  naar  Ankie  Feldbrugge,  ook zij  is  een  steun  en  toeverlaat 

geweest tijdens mijn stage bij gemeente Ridderkerk. Vooral in de eindfase van mijn onderzoek 

heeft zij vaak weer structuur en helderheid in mijn onderzoek gebracht. 

Ridderkerk, 15 augustus 2008
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Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van gemeente Ridderkerk. Aansluitend bij de vraag 

en opdracht vanuit gemeente Ridderkerk is de volgende vraagstelling geformuleerd: 

“Bestaat er een relatie tussen participatie, sociaal kapitaal en plaatsverbondenheid bij  

deelnemers aan participatieprocessen  in Ridderkerk? Zo ja, welke vorm en richting heeft  

deze relatie?”

Vanuit de literatuur is gebleken dat wanneer men in het bezit is van sociaal kapitaal, dit kan 

leiden tot actief burgerschap of participatie. Bovendien is gebleken dat plaatsverbondenheid 

hier een rol in heeft. Participatie wordt in dit onderzoek gezien als “de actieve, vrijwillige 

betrokkenheid van individuen en groepen in het veranderen van condities in samenlevingen 

en in het beïnvloeden van beleid en programma’s die effect hebben op de kwaliteit van hun 

leven en die van andere bewoners” (Ohmer, 2007:109). Participatie is vervolgens in te delen 

in verschillende niveaus: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren en meebeslissen 

(Edelenbos et al., 2006). Informeren is een vorm van participatie die het minste zeggenschap 

geeft aan burgers. Meebeslissen is de meest extreme vorm van participatie en geeft volledige 

zeggenschap aan burgers.  In dit  onderzoek zal  worden onderzocht  in  welke mate burgers 

participeren en hoe dit kan worden verklaard. 

Een deel van de verklaring kan worden gezocht in de relatie met sociaal kapitaal. Uit 

onderzoek  van  Putnam  (1993,  2000)  is  gebleken  dat  individuen  geactiveerd  worden  tot 

participatie  wanneer  zij  in  het  bezit  zijn  van  sociaal  kapitaal.  In  tegenstelling  tot  andere 

vormen  van  kapitaal  is  sociaal  kapitaal  geen  individueel  kenmerk,  maar  zit  het  in  de 

netwerken  die  men  heeft  met  anderen.  Sociaal  kapitaal  bestaat  uit  netwerken  waarin 

vertrouwen en gedeelde normen tussen individuen in die netwerken ontstaan. Het zijn deze 

netwerken die coördinatie en samenwerking voor het algemene goed, of participatie, tot stand 

brengen (Putnam, 1993). Bovendien leidt participatie weer tot grotere sociale netwerken.

Daarnaast wordt in dit onderzoek de relatie tussen participatie en buurtverbondenheid 

onderzocht. Buurtverbondenheid is gerelateerd aan sociaal kapitaal en participatie: “Places 

provide the setting for social action and play an important role in shaping the ways that 

problems are framed, solutions conceptualized and politics are enacted. Places shape the 

meanings or interpretive frames that motivate political agents and they provide resources for 

political action” (Staeheli & Clarke, 2003). Participatie beïnvloedt op zijn beurt ook weer de 

ruimte. 
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Na  een  theoretische  verkenning  zijn  er  vervolgens  verschillende  onderzoeksmethoden 

gebruikt  om  tot  beantwoording  van  de  vraagstelling  te  komen.  Er  zijn  gesprekken  met 

sleutelfiguren  binnen  de  gemeente  geweest  om  tot  een  duidelijk  beeld  van  het 

participatiebeleid in Ridderkerk te komen. Bovendien zijn er achttien semi-gestructureerde 

interviews  gehouden  met  leden  van  wijkidee  teams,  de  hoogste  vorm van  participatie  in 

Ridderkerk. Ten slotte is er deelgenomen aan een wijkbezoek van het College van B&W aan 

één  van  de  wijken  om de  omgang  van  het  gemeentelijk  bestuur  met  burgers  te  kunnen 

waarnemen. 

Na analyse  van de interviews kon er  een antwoord worden gegeven op de  vraagstelling. 

Netwerken zijn de basis van sociaal kapitaal. In netwerken van contacten tussen individuen 

kan vertrouwen groeien en kunnen gedeelde normen ontstaan. Netwerken zorgen bovendien 

voor een gevoel van plaatsverbondenheid. Wanneer individuen in het bezit zijn van sociaal 

kapitaal  en  zich  verbonden  voelen  met  de  plaats  waar  zij  wonen,  kan  dit  pas  leiden  tot 

participatie. Dankzij netwerken, contacten met anderen, kan vertrouwen in die ander groeien 

en  kunnen  gedeelde  normen  ontstaan.  Het  zijn  deze  contacten,  waarbij  vertrouwen  en 

gedeelde  normen van ontstaan,  waardoor  individuen  zich  verbonden  gaan  voelen  met  de 

plaats  waar  zij  wonen.  Individuen moeten zich verbonden voelen met  de  plaats  waar  zij 

wonen, voordat zij het besluit nemen om ‘iets te gaan doen voor hun wijk’ en dus te gaan 

participeren. Wanneer individuen eenmaal participeren wordt hun netwerk vergroot door de 

nieuwe contacten die zij krijgen via bijvoorbeeld een wijkoverleg of wijkidee team. 

Van  de  conclusie  is  een  schematische  weergave  gemaakt  om  de  relatie  tussen 

participatie, sociaal kapitaal en plaatsverbondenheid overzichtelijk te maken:

Schematische weergave conclusie
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Ter afsluiting van het onderzoek zijn er vervolgens een tweetal aanbevelingen aan gemeente 

Ridderkerk  gedaan  gebaseerd  op  de  resultaten  van  het  onderzoek.  Uit  het  onderzoek  is 

gebleken dat de kans op participerende en verbonden bewoners het grootst is wanneer zij  met 

elkaar in contact komen. Bovendien is het belangrijk dat de procedure rondom participatie 

goed  geregeld  is,  met  voldoende  feedbackmomenten  en  helderheid,  zodat  participanten 

bovendien vertrouwen hebben in het gemeentelijk bestuur. 

Samengevat zijn de volgende aanbevelingen aan gemeente Ridderkerk gedaan:

 Om het  gevoel  van  verbondenheid  van  bewoners  met  hun  plaats  te  vergroten  is  het 

belangrijk dat men zich richt op het vergroten van onderlinge contacten tussen bewoners. 

De wijkidee teams spelen dankzij hun georganiseerde evenementen al een rol in, maar 

door hun bekendheid te vergroten kan deze rol ook groter worden

 Om het vertrouwen van burgers in het gemeentelijk bestuur te vergroten, is het belangrijk 

dat zij altijd feedback geven wanneer hen een vraag wordt gesteld of een advies wordt 

aangeboden. Bovendien is duidelijkheid bij participanten nodig over de mate van invloed 

zij kunnen hebben in de te nemen besluiten.
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1. Inleiding

1.1 Inleiding

Dit  onderzoek is  uitgevoerd in opdracht  van gemeente  Ridderkerk.  Gemeente  Ridderkerk 

neemt ieder jaar deel aan het onderzoek ‘de Staat van de Gemeente’ waarbij de tevredenheid 

van  haar  burgers  wordt  gemeten  op  basis  van  verschillende  categorieën.  Uit  het  laatste 

onderzoek is gebleken dat de cijfers die de burgers haar gemeente geven, zijn gedaald ten 

opzichte van het jaar daarvoor. Bovendien bleek de gemeente op de helft van de onderdelen 

onvoldoende te scoren. Eén van deze onvoldoendes geeft de mate van vertrouwen weer dat de 

burgers hebben in het gemeentelijk bestuur. De gemeente wil het vertrouwen van de burger 

graag terugwinnen.  Eén  van de  middelen  die  worden  ingezet  om het  vertrouwen van de 

Ridderkerkse burger in het gemeentelijk bestuur te vergroten is participatie. Dit duidt erop dat 

er bij de gemeente Ridderkerk wordt gewerkt vanuit de gedachte dat participatie het gevoel 

van  verbondenheid  van  haar  burgers  met  de  woonplaats  vergroot.  Dat  blijkt  ook  uit 

onderstaand citaat uit een evaluatie rapport:

“Participatie zetten we vooral in om de betrokkenheid van onze inwoners te vergroten, om te  

bereiken dat een betrokken burger erop vertrouwt dat zijn energie wordt gebruikt en om de  

kwaliteit van het gemeentelijk beleid te vergroten”
Evaluatie “Spelregels Participatie Ridderkerk” 2007-2008

Burgerparticipatie wordt in Ridderkerk ingezet om meerdere doelen te bereiken, waaronder 

het vergroten van het vertrouwen in het gemeentelijk bestuur. Een impliciete doelstelling van 

burgerparticipatie is het vergroten van verbondenheid onder de Ridderkerkse burgers. Dit is 

gebleken  uit  verschillende  gesprekken  met  sleutelfiguren  binnen  de  gemeente.  Het 

gemeentelijk  beleid  op  het  gebied  van  participatie  heeft  als  doelstelling  participatie  in 

Ridderkerk  te  vergroten.  In  de  praktijk  lijkt  dit  echter  nog altijd  niet  te  gebeuren en het 

vertrouwen van de burgers in de gemeente blijft relatief laag. In 2006 werd dit aangegeven 

met  het  cijfer  5,1  en in  2007 bleek dit  cijfer  te  zijn  gedaald  naar  een 5,0 (Staat  van  de 

Gemeente, 2007). Bij de gemeente vraagt men zich daarom af of het middel participatie leidt 

tot de gestelde doelen, vertrouwen en verbondenheid, en wanneer dit niet zo is, welk middel 

zij wel op effectieve wijze kunnen inzetten om de doelen te bereiken. Deze vragen zijn de 

aanleiding van dit onderzoek. 
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1.2 Probleemstelling

Om  de  gemeente  antwoorden  op  bovenstaande  vragen  te  kunnen  bieden  is  de  volgende 

probleemstelling geformuleerd:

“Bestaat  er  een  relatie  tussen  participatie,  sociaal  kapitaal  en  plaatsverbondenheid  bij  

deelnemers aan participatieprocessen  in Ridderkerk? Zo ja, welke vorm en richting heeft  

deze relatie?”

Alvorens de vraagstelling te kunnen beantwoorden is het belangrijk bestaande literatuur over 

de drie begrippen participatie, sociaal kapitaal en plaatsverbondenheid te bestuderen. Op deze 

wijze kunnen zij  worden geoperationaliseerd en kunnen zij  apart  en onderling onderzocht 

worden.

Participatie wordt in dit onderzoek gezien als “de actieve, vrijwillige betrokkenheid 

van  individuen  en  groepen  in  het  veranderen  van  condities  in  samenlevingen  en  in  het 

beïnvloeden van beleid en programma’s die effect hebben op de kwaliteit van hun leven en 

die  van  andere  bewoners”  (Ohmer,  2007:109).  Participatie  is  vervolgens  in  te  delen  in 

verschillende  niveaus:  informeren,  raadplegen,  adviseren,  coproduceren  en  meebeslissen 

(Edelenbos et al., 2006). Informeren is een vorm van participatie die het minste zeggenschap 

geeft aan burgers. Meebeslissen is de meest extreme vorm van participatie en geeft volledige 

zeggenschap aan burgers.  In dit  onderzoek zal  worden onderzocht  in  welke mate burgers 

participeren en hoe dit kan worden verklaard. 

Een deel van de verklaring kan worden gezocht in de relatie met sociaal kapitaal. Uit 

onderzoek  van  Putnam  (1993,  2000)  is  gebleken  dat  individuen  geactiveerd  worden  tot 

participatie  wanneer  zij  in  het  bezit  zijn  van  sociaal  kapitaal.  In  tegenstelling  tot  andere 

vormen  van  kapitaal  is  sociaal  kapitaal  geen  individueel  kenmerk,  maar  zit  het  in  de 

netwerken  die  men  heeft  met  anderen.  Sociaal  kapitaal  bestaat  uit  netwerken  waarin 

vertrouwen en gedeelde normen tussen individuen in die netwerken ontstaan. Het zijn deze 

netwerken die coördinatie en samenwerking voor het algemene goed, of participatie, tot stand 

brengen (Putnam, 1993). Bovendien leidt participatie weer tot grotere sociale netwerken.

Daarnaast wordt in dit onderzoek de relatie tussen participatie en buurtverbondenheid 

onderzocht.  Buurtverbondenheid is gerelateerd aan sociaal kapitaal en participatie: “Places 

provide the setting for  social  action and play an important  role  in shaping the ways that 

problems are  framed,  solutions  conceptualized  and politics  are  enacted.  Places  shape  the 

meanings or interpretive frames that motivate political agents and they provide resources for 

political action” (Staeheli & Clarke, 2003:?). Participatie beïnvloedt op zijn beurt ook weer de 

ruimte.  Wat  de  rol  van  plaatsverbondenheid  bij  participatie  en  het  ontstaan  van  sociaal 

kapitaal is, zal duidelijk worden aan de hand van het te verzamelen empirische materiaal.
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Na  een  theoretische  verkenning  van  de  begrippen  participatie,  sociaal  kapitaal  en 

verbondenheid,  zullen  er  verschillende  onderzoeksmethoden  worden  gebruikt  om  tot 

beantwoording van de centrale vraagstelling te komen. Ten eerste zal er worden deelgenomen 

aan overleggen met sleutelfiguren binnen de gemeente om het huidige gemeentebeleid op het 

gebied van participatie te verhelderen. Ten tweede zal er worden deelgenomen aan een bezoek 

van het College van Burgemeester en Wethouders aan één van de wijken in Ridderkerk om 

een beeld te vormen van de omgang van het gemeentelijk bestuur met haar burgers. Ten slotte 

zullen er semi-gestructureerde interviews plaatsvinden met bewoners die deelnemen in een 

wijkidee team, een vorm van participatie in Ridderkerk. Er zullen in alle wijken interviews 

plaatsvinden, met als voorwaarde dat de wijk een wijkidee team heeft. Deze 

interviews  zullen  worden  geanalyseerd  en  de  resultaten  zullen  worden  beschreven  in  dit 

onderzoeksrapport. 

1.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie

Het onderzoek bevat een kennisprobleem. Er bestaan verschillende definities van het begrip 

sociaal kapitaal en er is nog altijd geen eenduidigheid over de relaties tussen de onderdelen 

ervan,  namelijk  netwerken,  vertrouwen  en  gedeelde  normen.  Dit  onderzoek  is 

wetenschappelijk  relevant  door  duidelijkheid  te  scheppen  in  de  onderdelen  van  sociaal 

kapitaal en de relaties hiertussen. Bovendien wordt niet alleen de eerder onderzochte relatie 

tussen sociaal kapitaal als netwerken, vertrouwen en normen en participatie (Putnam, 1993, 

2000) nader bestudeerd, maar ook de relatie van plaatsverbondenheid met beiden begrippen, 

wat  ook  een  rol  zou  moeten  spelen  bij  participatie  en  het  ontstaan  van  sociaal  kapitaal 

(Staeheli  &  Clarke,  2003).  Dit  onderzoek  zal  daarom  niet  alleen  nieuwe  kennis  aan  de 

bestaande kennis toevoegen, maar deze ook verdiepen. Ten slotte is er vooral kwantitatief 

onderzoek  gedaan  op  het  gebied  van  participatie,  sociaal  kapitaal  en  verbondenheid.  De 

kwalitatieve semigestructureerde interviews in dit onderzoek kunnen een ander beeld vormen 

van deze drie begrippen en hun relatie doordat achterliggende mechanismen duidelijk worden.

De maatschappelijke relevantie zit in het feit dat participatie steeds meer de focus is 

van verschillende vormen van beleid (Morrison, 2003). Bij Gemeente Ridderkerk wordt nu 

veel tijd en energie gestoken in het verhogen van participatie met als doel het vertrouwen en 

verbondenheid van de burgers te vergroten. Hierbij is het echter nog niet helder of participatie 

(en  welke  vorm  van  participatie)  bijdraagt  aan  een  groter  vertrouwen  en  een  grotere 

verbondenheid. Wanneer dit onderzoek hier helderheid in geeft en in de mechanismen die 

achter participatie, sociaal kapitaal en verbondenheid in Ridderkerk liggen, kan hieruit blijken 

of zij het juiste middel inzetten om de doelen vertrouwen en verbondenheid te bereiken. Ten 

slotte zullen naar aanleiding van de resultaten en de conclusie aanbevelingen worden gedaan 

waarin wordt aangegeven waar de gemeente zich op zal moeten richten wanneer zij een groter 

vertrouwen en verbondenheid onder de Ridderkerkse burger willen bereiken.  
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1.4 Leeswijzer

Tot  slot  een  beknopte  leeswijzer.  Hoofdstuk  twee  bevat  een  beschrijving  van  de  context 

waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden, namelijk gemeente Ridderkerk. Bovendien bevat 

dit  hoofdstuk  een  beschrijving  van  het  huidige  Ridderkerkse  beleid  op  het  gebied  van 

participatie. Hoofdstuk drie bevat het theoretisch kader waar de begrippen participatie, sociaal 

kapitaal en plaatsverbondenheid worden beschreven en vanuit de theorie worden bovendien 

de  relaties  tussen  de  drie  begrippen  beschreven.  In  hoofdstuk  vier  worden  de 

onderzoeksmethoden  aangeduid.  In  hoofdstuk  vijf  worden  vervolgens  de  resultaten 

weergegeven. Ten slotte zal in hoofdstuk zes, de conclusie, een antwoord worden gegeven op 

de vraagstelling en zullen er aanbevelingen worden gedaan.
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2. Gemeente Ridderkerk

Alvorens het theoretisch kader te schetsen is het belangrijk de vraagstelling in de context te 

plaatsen. Het onderzoek zal plaatsvinden in gemeente Ridderkerk. In dit hoofdstuk zal ten 

eerste een algemeen beeld van Ridderkerk worden gegeven, gevolgd door een weergave van 

het onderzoek ‘de Staat van de Gemeente en ten slotte zal het beleid van gemeente Ridderkerk 

op gebied van participatie worden beschreven.  

2.1 Ridderkerk algemeen

De gemeente Ridderkerk telt 44.689 inwoners en bestaat uit acht wijken, namelijk: Bolnes, 

Slikkerveer,  Drievliet,  Rijsoord,  Oostendam,  Centrum,  Oost  en  West.  De  Ridderkerkse 

bevolking is in het jaar 2007 toegenomen met 4 personen naar 44.689 inwoners. In 2007 

vertrokken 65  mensen  minder  dan  er  zich  vestigden; 1551  vestigingen  tegenover 1486 

vertrekken. Net als vorig jaar, zijn er minder geboorten dan sterfgevallen. Er werden namelijk 

364 baby’s geboren tegenover 421 sterfte gevallen.

De gemeente heeft in het meerjarenplan ‘Ridderkerk voortvarend’ weergegeven of zij 

zich verder  willen ontwikkelen als stad of als dorp.  Er  lijkt  te  worden gekozen voor een 

middenweg. Aan de ene kant heeft de gemeente het probleem van vergrijzing, waardoor zij 

door middel van zich te ontwikkelen als stad meer voorzieningen wil bieden, zodat jonge 

bewoners worden aangetrokken om zich te vestigen in de gemeente. Aan de andere kant staat 

groen hoog in het vaandel bij de gemeente en wil het grootste deel van de huidige bevolking 

het dorpse karakter van Ridderkerk behouden. Er is gekozen om deels het dorpse karakter te 

behouden en deels de voorzieningen te ontwikkelen die een stad bezit, zoals een tram.   

2.1 Plattegrond Gemeente Ridderkerk

Bron: Gemeente Ridderkerk, 2006
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2. 2 Staat van de gemeente

De Staat van de Gemeente is de naam van een onderzoek dat onder Nederlandse gemeenten 

wordt uitgevoerd en waar ook de gemeente Ridderkerk in het najaar 2006 voor het eerst aan 

deelgenomen heeft. De vraag die centraal staat in het onderzoek luidt: “Hoe tevreden is de 

burger  over  de  gemeente  waar  hij  woont?”  Deze  vraag  wordt  beantwoord  vanuit  zes 

burgerrollen: de burger als klant, kiezer, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler. 

Passend bij elke burgerrol worden een aantal vragen gesteld en per burgerrol ontstaat op deze 

manier  een  cijfer.  Dit  cijfer  kan  voor  de  gemeente  vervolgens  aanleiding  zijn  om 

verbeteringen door te voeren of om nader onderzoek te verrichten. In het onderzoek worden 

deelnemende gemeenten ook met elkaar vergeleken. Op die manier krijgt Ridderkerk inzicht 

in het feit of het afwijkt van andere gemeenten. 

Gemeente Ridderkerk heeft in het najaar van 2007 ook weer meegedaan aan het onderzoek en 

hier kwamen de volgende cijfers uit:

2.2 Cijfers Staat van de gemeente

bron: Staat van de Gemeente, 2007

Hieronder volgt een korte uitleg over de verschillende burgerrollen:

 De burger als  kiezer: bij deze burgerrol wordt gekeken naar wat de burger vindt van de 

kwaliteit van de politiek en het bestuur. Hierbij wordt gevraagd of de gemeente luistert 

naar haar inwoners en of zij waarmaakt wat er wordt beloofd. Hierbij speelt vertrouwen in 

de gemeente een grote rol.

 De burger als  klant: bij deze burgerrol wordt de burger gevraagd naar zijn/haar mening 

over de kwaliteit van de dienstverlening. Hier gaat het vooral om vragen over de omgang 

met burgers bij het gemeenteloket.
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 De burger als  onderdaan: bij deze burgerrol wordt de burger gevraagd naar de kwaliteit 

van orde en gezag in zijn/haar gemeente. De vragen bevinden zich vooral op het gebied 

van veiligheid, regelgeving en handhaving.

 De burger als partner: hier wordt de kwaliteit van beleid beoordeeld en wordt er gekeken 

in hoeverre het beleid interactief wordt ontwikkeld, dus samen met inwoners, instellingen 

en  bedrijven.  Bovendien  wordt  beoordeeld  of  er  goede  sociale  en  maatschappelijke 

voorzieningen aanwezig zijn in de gemeente.

 De  burger  als  wijkbewoner:  als  wijkbewoner  wordt  er  een  oordeel  gegeven  over  de 

leefomgeving van de burger. Om tot dat oordeel te komen zijn er onder andere vragen 

gesteld over de voorzieningen in de wijk, de hoeveelheid groen en de hygiëne in de wijk.

 De burger als belastingbetaler: bij deze burgerrol staat de besteding van het belastinggeld 

centraal.  De burger  moet  het  idee hebben dat  zijn belastinggeld op een goede manier 

besteed wordt, dus de burger werd gevraagd de prestaties van de gemeente te beoordelen.

Gemeente Ridderkerk scoort bij de burgerrollen kiezer en belastingbetaler gemiddeld lager 

dan andere gemeenten die aan het onderzoek hebben meegedaan.  Zoals uit figuur 2.2 blijkt, 

scoorde de gemeente onvoldoende of net voldoende bij de burgerrollen kiezer, onderdaan en 

belastingbetaler.  De lage cijfers hebben tot vragen geleid bij  het gemeentelijk bestuur.  Zij 

zoeken  naar  verklaringen  voor  deze  cijfers  en  vragen  zich  af  hoe  zij  de  cijfers  kunnen 

verhogen in de toekomst.

Eén van de middelen die de gemeente inzet om het cijfer te verhogen van ‘de burger als 

kiezer’ is participatie. 

2.3 Gemeentehuis Ridderkerk

Bron: Gemeente Ridderkerk, 2008
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De volgende paragraaf gaat in op het begrip participatie. Er volgt een beschrijving van het 

huidige participatie beleid in Ridderkerk, welke participatie instrumenten er bestaan en welke 

projecten er zijn geweest om participatie te vergroten.

2.3 Participatie in Ridderkerk

In  de  wijken  Rijsoord,  Oostendam,  Bolnes  en  Slikkerveer  heeft  participatie  een  lange 

geschiedenis en bestaan groepen als een wijkoverleg al meer dan tien jaar. Dit in tegenstelling 

tot andere wijken waar de wijkoverleggen nog maar twee jaar bestaan. Gemeente Ridderkerk 

zet  hoog  in  op  participatie.  Er  zijn  toen  in  alle  wijken  wijkoverleggen  gestart  en 

samenwerking  tussen  bewoners  en  gemeente  werd  verhelderd  door  een 

samenwerkingsconvenant waarin de rollen van beide partijen zijn vastgesteld. Er zijn destijds 

bovendien wijkidee teams opgestart. De wijkidee teams hebben ieder jaar een bedrag tot hun 

beschikking waarmee zij dingen voor de wijk kunnen doen, dit onder enkele voorwaarden. 

Bewoners  in  Ridderkerk  kunnen op  verschillende  wijzen  participeren  in  het  tot  stand 

komen van het gemeentelijk beleid, namelijk:

 Bewoners  kunnen  zich  laten  informeren.  Iedere  week  staat  er  in  de  lokale  krant  de 

Combinatie de rubriek ‘gemeentejournaal’ waarin ambtenaren bewoners informeren over 

onderwerpen waar  zij  al  dan  niet  inspraak  in  kunnen hebben.  Ook Radio  Ridderkerk 

informeert bewoners in Ridderkerk over hun mogelijkheden tot participatie en over de 

actuele onderwerpen in gemeente Ridderkerk.  Ten slotte  informeert  de gemeente haar 

bewoners via brief, wanneer er bijvoorbeeld iets in hun straat zal gaan plaatsvinden en 

men hier eventueel inspraak in heeft.

 Er zijn verschillende  beleidsplatforms in Ridderkerk. Deze beleidsplatforms kunnen de 

gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven wanneer het onderwerpen betreft die hen 

aangaan. Er zijn onder andere beleidsplatforms voor jongeren, ouderen en gehandicapten.

 Sinds twee jaar bestaat er in iedere wijk een  wijkoverleg. Bij deze overlegvorm kunnen 

bewoners  de  gemeente  gewenst  en  ongewenst  advies  geven.  Bij  het  wijkoverleg  zijn 

bewoners, ambtenaren en de wijkwethouder aanwezig.

 Bijna iedere wijk in Ridderkerk heeft een wijkidee team. De wijkidee teams krijgen ieder 

jaar een vast bedrag aan gemeenschapsgeld. Zij mogen zelf bepalen wat zij met dit geld 

doen  mits  zij  kunnen  aantonen  dat  er  voldoende  draagvlak  voor  is  in  de  wijk.  Het 

bevorderen van de sociale cohesie en het verbeteren van het aanzien van de wijken zijn 

additionele voorwaarden die door de wijkidee teams zelf zijn bepaald. 

 Er bestaat een mogelijkheid voor bewoners om een bewonersinitiatief  te beginnen of in te 

dienen  bij  de  gemeente.  Zij  kunnen  zelf  iets  beginnen  waarmee  zij  door  middel  van 

vrijwilligerswerk meewerken aan het  verbeteren van de wijk.  Zij  kunnen dit  initiatief 

indienen bij de gemeente om via deze weg subsidie te verkrijgen.
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 Gemeente Ridderkerk heeft een  burgerforum.  Ambtenaren kunnen dit forum raadplegen 

voordat zij nieuw beleid opstellen om te kijken of hier draagvlak voor is onder de burgers. 

De gemeente is verschillende projecten gestart om participatie onder de Ridderkerkse burgers 

te  vergroten.  Bovendien  heeft  de  gemeente  de  ‘spelregels  participatie’ opgesteld  om  de 

bewoners  te  laten  zien  welke  opties  zij  hebben  wanneer  zij  willen  participeren.  Deze 

spelregels zijn onder andere tot stand gekomen om participatie te vergroten door de burgers te 

laten  zien  welke  mogelijkheden  zij  hebben.  Bovendien  zijn  de  spelregels  opgesteld  om 

participatie te verbeteren door helderheid te scheppen in de rol die gemeente en burger hierbij 

spelen. In de spelregels staan welke vormen van participatie bestaan in Ridderkerk en welke 

rol de gemeente en de burger hierin spelen. Er staan rechten en plichten in van zowel de 

burger als de gemeente. 

Een ander project dat de gemeente is gestart, is het project ‘Aanhaken’. Dit project is 

gestart  om vooral  afzijdige  burgers  te  betrekken  bij  hun  gemeente.  Zij  hebben  hiervoor 

verschillende acties ondernomen, zoals een valentijnsbloemetje sturen, ‘op de koffie cake’ 

gestuurd (om bewoners met elkaar in contact te laten komen) en wijkbezoeken van het college 

anders aan te pakken. Met deze acties hoopte de gemeente de afzijdige burgers te bereiken, 

die geen vertrouwen meer hadden in het gemeentelijk bestuur en zij hoopte het vertrouwen op 

deze manier weer terug te winnen. Concluderend uit het project ‘Aanhaken’ kon er echter 

gesteld worden dat participatie niet automatisch tot meer vertrouwen in de gemeente leidt, dat 

het ontbreken van vertrouwen in de gemeente er niet automatisch toe leidt dat bewoners ook 

geen  contact  hebben  met  andere  bewoners  en  dat  bewoners  niet  meer  vertrouwen  in  de 

gemeente krijgen als alleen de dienstverlening op orde is.

Uit de beschreven context blijkt dat er in Ridderkerk al verschillende manieren zijn 

waarop  haar  bewoners  kunnen  participeren  in  het  ontstaan  van  het  gemeentelijk  beleid. 

Bovendien blijkt uit bovenstaande informatie dat er ook wordt ingezet op het vergroten van 

participatie.  Participatie  wordt  ingezet  om  de  verbondenheid  en  het  vertrouwen  van  de 

Ridderkerse burger te vergroten. De gemeente heeft echter zelf al geconcludeerd dat meer 

participatie  niet  leidt  tot  een  grotere  verbondenheid  of  meer  vertrouwen.  Nu  de  context 

beschreven is, zal eerst een theoretisch kader worden gevormd waarin duidelijk zal worden 

hoe participatie, sociaal kapitaal en verbondenheid met elkaar samenhangen en vervolgens zal 

dit worden versterkt met de resultaten van de interviews. 
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3. Theorie

In dit hoofdstuk vindt een theoretische verkenning plaats, beginnend met beschrijvingen van 

de  belangrijkste  elementen  in  dit  onderzoek,  namelijk  participatie,  sociaal  kapitaal  en 

plaatsverbondenheid. Na de belangrijkste theorieën te hebben beschreven op het gebied van 

deze  drie  elementen,  zal  er  vervolgens  enig  licht  worden  geworpen  op  de  relatie  tussen 

participatie, sociaal kapitaal en plaatsverbondenheid.

3.1 Participatie

Participatie in groepen kan positieve effecten hebben voor het individu en de samenleving 

(Portes,  1998). Er zijn verschillende definities van participatie.  Zij  hebben echter wel een 

aantal elementen gemeen, er zit namelijk een vorm van actie in, een actie waarbij individuen 

invloed  uitoefenen  op  hun  leefomgeving.  Een  passende  definitie  bij  dit  onderzoek  is: 

“Participatie zijn de activiteiten die door bewoners worden uitgevoerd met als doel de sociale 

en  fysieke  situatie  van  de  leefomgeving  positief  te  beïnvloeden”  (Dekker,  200:  85).  Een 

andere definitie van participatie waarin de eerder genoemde definite wordt uitgebreid met het 

politieke veld:  “Citizen participation is the active, voluntary involvement of individuals and 

groups  in  changing  problematic  conditions  in  communities  and  influencing  policies  and 

programs  that  affect  the  quality  of  their  lives  and  the  lives  of  other  residents.  Citizen 

participation is a means by which residents can influence external social systems and work 

with neighbours  and community organizations to  improve  their  neighbourhoods” (Ohmer, 

2007:109). Deze definitie is vooral van toepassing tijdens dit onderzoek omdat de politiek er 

in terug te vinden is, wat ook een gedeelte is van de vorm van participatie die in dit onderzoek 

nader onderzocht wordt.  Vanwege de helderheid en toepasselijkheid van Ohmer’s definitie 

van participatie, zal deze worden toegepast tijdens dit onderzoek. 

3.1.1 Vormen van participatie

Participatie is in verschillende categorieën in te delen. Eén van de verschillende vormen van 

participatie is gegeven door Arnstein (1969) en haar ladder van participatie. Hieronder staat 

een beeldende weergave van de participatieladder met een beschrijving van de verschillende 

vormen van participatie:
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3.1 Participatieladder van Arnstein:

Bron: A ladder of participation, Arnstein, 1969 

De onderste twee rangen van de participatieladder worden door Arnstein vormen van non 

participatie genoemd en leiden nooit tot werkelijke vormen van participatie.  Manipulatie en 

Therapie worden aan de burgers voorgelegd als vormen van participatie, terwijl dit slechts 

schijn is. 

 Manipulatie:  onder  de  schuilnaam  van  burgerparticipatie,  worden  mensen  in 

adviescomités of adviesraden gevraagd met het doel de burgers ‘op te voeden’ of om 

hun  goedkeuring  te  verkrijgen.  In  plaats  van  ‘echte’ burgerparticipatie  geeft  de 

onderste  rang  van  de  ladder  verstoorde  participatie  aan  waarbij  machthebbers  dit 

gebruiken als ‘public relations’ medium.  

 Therapie: groep therapie gemaskeerd als burgerparticipatie.

De drie hier op volgende rangen op de participatieladder noemt Arnstein (1969) ‘Tokenism’, 

op het niveau van Tokenism is geen sprake van echte macht bij de burgers, zij zijn niet echt 

verzekerd dat zij door middel van hun inzet ook de status quo kunnen veranderen of dat zij 

hier enige invloed op kunnen uitoefenen. 

 Informeren: het informeren van burgers over hun rechten, plichten en opties. Dit kan 

een belangrijke  eerste  stap zijn  naar  legitieme burgerparticipatie.  De nadruk wordt 

echter te vaak gelegd op een éénrichtingsgolf van informatie – van leiders naar burgers 

– zonder een kanaal waar feedback heen kan en middelen voor onderhandeling. 
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 Consultatie: het vragen naar de meningen van burgers, net als hen informeren kan een 

legitieme stap zijn naar hun volledige participatie. Maar als burgers consulteren niet 

gecombineerd wordt  met andere vormen van participatie,  dan is  deze rang van de 

ladder  nog  altijd  een  vals  voorwendsel,  gezien  het  geen  zekerheid  geeft  dat  de 

meningen  en  ideeën  van  de  burgers  ook  daadwerkelijk  worden  meegenomen.  De 

meest  gebruikte  methoden  om  burgers  te  consulteren  zijn  gedragsenquêtes, 

wijkbijeenkomsten en publieke avonden.

 Placation: bij deze rang beginnen burgers enige hoeveelheid invloed te krijgen, hoewel 

tokenism  nog  steeds  aanwezig  is.  Machthebbers  staan  burgers  toe  om  zoveel  te 

adviseren en te plannen zoveel ze willen, maar zij houden het recht de legitimiteit en 

uitvoerbaarheid van het advies te bepalen.  

Ten slotte worden de bovenste drie rangen van de ladder burgermacht genoemd door Arnstein. 

Bij deze rangen kan men werkelijk van participatie spreken, burgers kunnen bij  deze drie 

vormen participatie echt invloed uitoefenen.

 Partnerschap: bij deze rang van de ladder is macht gedistribueerd door overleg tussen 

burgers  en  machthebbers.  Partnerschap  kan  zeer  effectief  werken  wanneer  er  een 

georganiseerde  machtbasis  in  de  gemeenschap  is  waarvoor  de  burgerleiders 

verantwoordelijk zijn; wanneer de burgergroep de financiële middelen hebben om hun 

leiders een redelijk honorarium te betalen voor het werk dat zij uitvoeren; en wanneer 

de  groep  de  middelen  heeft  om  hun  eigen  specialisten,  advocaten  en 

gemeenschapsorganisatoren aan te nemen en ontslaan.  

 Gedelegeerde macht: overleggen tussen burgers en overheidsmedewerkers kunnen ook 

resulteren in het bereiken van dominante besluitvormende autoriteit van burgers over 

een bepaald plan of programma. Op dit niveau heeft de ladder een punt bereikt waar 

burgers  de  belangrijke  kaarten  in  handen hebben zodat  zij  verzekerd  zijn  dat  hun 

adviezen  worden  meegenomen  in  het  programma.  Om  onenigheden  op  te  lossen 

moeten de machthebbers een onderhandel proces beginnen in plaats van de burgers 

druk op te leggen.

 Burgermacht:  hierbij  wordt  gegarandeerd  dat  participanten  of  bewoners  een 

programma of institutie kunnen beheren, om de leiding te hebben over een bepaald 

beleid. 
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Kritiek op de ladder van Arnstein heeft ervoor gezorgd dat deze op enkele punten is gewijzigd 

door andere onderzoekers. De participatieladder die tegenwoordig vooral wordt gebruikt door 

zowel beleidsmedewerkers als onderzoekers is die van Edelenbos et al. (2006). Deze ladder 

begint  bij  de laagste vorm van participatie,  ‘informeren’,  en eindigt  bij  de hoogste  vorm, 

namelijk ‘meebeslissen’.

3.2 Participatieladder Edelenbos

Bron: Burgers als beleidsadviseur, Edelenbos et al. (2006)

Tijdens dit onderzoek zal er gebruik gemaakt worden van de participatieladder van Edelenbos 

et al. (2006) vanwege de toepasbaarheid van de ladder in de Nederlandse context. 
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Na het beschrijven van de verschillende vormen van participatie zal vervolgens de theorie 

over het begrip sociaal kapitaal worden beschreven.  

3.2 Sociaal Kapitaal 

Er is al bekend dat variaties in werk condities, vorm van huishouden en identiteit significante 

factoren zijn in het vormen van de complexe wegen naar participatie (Staeheli  & Clarke, 

2003). Participanten verschillen in sekse, opleiding en inkomen. Vrouwen zijn actiever dan 

mannen en hoger opgeleiden zijn actiever dan lager opgeleiden (Staeheli & Clarke, 2003). 

Bovendien  worden  individuen  in  hun  mate  van  participatie  vooral  beïnvloedt  door  het 

huishouden en het werk, de hoeveelheid tijd die besteed wordt aan werk of het huishouden 

beperkt de tijd die individuen hebben om aan participatie te doen. Echter is het bezitten van 

sociaal kapitaal ook een belangrijke factor die kan leiden tot participatie. Deze paragraaf zal 

dieper ingaan op dit concept en de verschillende onderdelen ervan.

Aan het begin van de twintigste eeuw ontstond een nieuwe vorm van denken in de sociologie. 

Marx, Durkheim en Weber bestudeerden de sociale verbanden in de samenleving en zij legden 

hiermee de basis voor het ontstaan van de term sociaal kapitaal waar nog vele onderzoekers 

na hen onderzoek naar hebben gedaan (Portes, 1998). Sociaal kapitaal is een oud concept dat 

zijn naam recent verkregen heeft (Portes 1998; Putnam, 1993).  

De  laatste  twintig  jaar  hebben  vele  onderzoekers  zich  gericht  op  sociaal  kapitaal. 

Sociaal kapitaal wordt regelmatig bestempeld als de genezing van verschillende problemen in 

de samenleving. Deze vorm van kapitaal kent echter ook mogelijke negatieve consequenties. 

Vier negatieve consequenties van sociaal kapitaal: uitsluiten van buitenstaanders, het claimen 

van  groepsleden,  beperkingen  op  de  individuele  vrijheid  en  ‘downward  leveling  norms’ 

(Portes, 1998). De sterke banden die voordelig zijn voor de leden van een groep zorgen er 

meestal  voor  dat  buitenstaanders  geen  toegang  tot  die  groep  hebben.  Daarnaast  vraagt 

gemeenschaps- en groepparticipatie om conformiteit. Vaak is er ook sprake van sterke sociale 

controle en daarom een beperkte individuele vrijheid. Ten slotte zijn er ook groepen waarvan 

de gedeelde normen tegen de mainstream ingaan. Dit belemmert succes in de samenleving 

van de leden van die groep, omdat hun normen hier juist tegenin gaan (Portes, 1998).  

Er zijn inmiddels verschillende definities van sociaal kapitaal, zij hebben echter twee 

elementen die overeenkomen: zij  bezitten allemaal een aspect van sociale structuren en er 

wordt veronderstelt dat het hebben van sociaal kaptaal actoren tot actie aanzet in die sociale 

structuren (Coleman, 1988).  Bourdieu was de eerste socioloog die de term sociaal kapitaal en 

in ‘forms of  capital’ deze vorm van kapitaal  beschreef  en onderzocht.  Individuen kunnen 

volgens Bourdieu in het bezit zijn van drie soorten kapitaal; economisch, cultureel en sociaal 

kapitaal (Bourdieu, 1986). In dit onderzoek speelt sociaal kapitaal een belangrijke rol en zal 
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hier verder uitgewerkt worden. Bourdieu definieerde sociaal kapitaal als: “the aggregate of the 

actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or 

less  institutionalized  relationships  of  mutual  acquantance  or  recognition”  (Bourdieu, 

1986:248).  Er  is  echter  nog  altijd  geen  eenduidigheid  over  het  begrip  sociaal  kapitaal. 

Coleman beschreef twee jaar later sociaal kapitaal in zijn artikel “Social capital in the creation 

of human capital” (Coleman, 1988). Hierin wordt beschreven dat sociaal kapitaal  afhankelijk 

is  van  twee  elementen:  “trustworthiness  of  the  social  environment,  which  means  that 

obligations will be repaid, and the actual extent of obligations held” (Coleman, 1988: S102), 

dus reciprociteit.  Het sociaal kapitaal van Coleman bestaat uit: normen, informatiekanalen 

(die mensen uit je netwerk waar je bruikbare informatie vandaan kan halen) en reciprociteit 

(waarbij vertrouwen een belangrijke rol speelt). 

Baanbrekend na het werk van Bourdieu en Coleman waren de boeken ‘Bowling alone’ 

en  ‘Making  Democracy  work’ van  Putnam  (1993,  2000)  door  hun  grote  invloed  op  de 

wetenschap en politiek. Putnam definieert sociaal kapitaal als: “social capital refers to features 

of social organisation such as networks, norms and trust that facilitate co-ordination and co-

operation  for  mutual  benefit”  (Putnam,  1993:35).  Deze  definitie  van  sociaal  kapitaal  zal 

tijdens  dit  onderzoek  worden  aangehouden.  De  onderdelen  van  sociaal  kapitaal  in  deze 

definitie kunnen niet alleen tot bruikbare onderzoekseenheden worden geoperationaliseerd, 

maar sluiten ook uitstekend aan bij de vraagstelling. De onderdelen netwerken, vertrouwen en 

normen zullen nu verder  uitgewerkt  worden om tot  een duidelijk  beeld te  komen van de 

definitie van Putnam.

3.2.1 Netwerken

In tegenstelling tot andere vormen van kapitaal is sociaal kapitaal niet ‘tastbaar’, omdat het 

kapitaal zit in de relaties tussen personen (Coleman, 1988). Om in het bezit te zijn van sociaal 

kapitaal moet men dan ook in contact staan met andere mensen. Anderen zijn de bron van 

iemands  sociaal  kapitaal,  niet  de  persoon  zelf  (Portes,  1998).  Echter  zijn  het  slechts  de 

contacten waardoor mensen in staat gesteld worden om actie te nemen ten goede van anderen, 

die behoren tot sociaal kapitaal. Sociale contacten zijn dus niet automatisch te vertalen in 

sociaal kapitaal (Hays & Kogl, 2007). Netwerken zijn te zien als de basis van sociaal kapitaal. 

Putnam  ziet  gemeenschappen  als  belangrijk  onderdeel  voor  de  productie  en  het 

behouden van sociaal kapitaal, terwijl Bourdieu vooral de focus legde op zwakke verbanden 

tussen mensen in het dagelijks leven die sociaal kapitaal zouden produceren en behouden 

(Forrest  & Kearns  2001).  De sterkste  voorspeller  voor  het  ontstaan van netwerken in  de 

woonplaats is de woonduur (Forrest & Kearns, 2001). Hoe langer iemand ergens woont, des 

te groter de kans op een (groter) netwerk in de plaats waar het individu woont. 
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Hechte  netwerken  kunnen  echter  ook  negatieve  consequenties  hebben,  zij  kunnen 

namelijk  het  groeien  van  vertrouwen  buiten  het  netwerk  belemmeren  (Veenstra,  2002). 

Wanneer  er  geen  buitenstaanders  in  het  netwerk  worden  toegelaten,  kan  vertrouwen  niet 

groeien in deze mogelijke nieuwe contacten. Het onderdeel vertrouwen zal in de volgende 

paragraaf worden besproken. 

3.2.2 Vertrouwen

Net als van participatie en sociaal kapitaal, bestaan er verschillende definities van vertrouwen. 

Giddens  definieert  vertrouwen  als:  “confidence  in  the  reliability  of  a  person  or  system, 

regarding a given set of outcomes or events, where that confidence expresses a faith in probity 

or love of another, or in the correctness of abstract principles” (Giddens, 1990:34).  Simmel 

geeft  aan dat  vertrouwen het  geloof is  dat  de ander  consistent  is  en dat op de ander kan 

worden  teruggevallen.  Vertrouwen  kan  echter  niet  worden  verklaard  vanuit  de  redenen 

waarom een individu een ander vertrouwt (Veenstra, 2002). Veenstra geeft vervolgens een 

brede definitie van vertrouwen en waar dit vertrouwen op gebaseerd is:

“Trust  involves  confidence  and  Faith  in  certain  attributes  of  another  person,  system  or 

principle. Trust has been linked to values of honesty and fairness, and can rest on the degree 

of predictability, faith or co-operation that prevails in a given situation, on expectations that 

the other will act in ways that are competent and caring, and on perceptions of commitment to 

a goal and the fulfilment of obligations” (Veenstra, 2002). 

Vertrouwen  is  bovendien  een  product  van  netwerken  volgens  Veenstra,  het  moet 

groeien in contacten. Vertrouwen houdt in dat een individu het risico accepteert om een ander 

te  vertrouwen,  dat  diegene  zich  kwetsbaar  opstelt  en  de  verwachting  dat  de  ander  geen 

misbruik zal maken van deze kwetsbaarheid. Wederkerigheid speelt daarom een belangrijke 

rol in het vertrouwen van anderen. Vertrouwen hangt af van verschillende factoren, namelijk: 

van rationele calculatie van de voordelen voor zichzelf en de ander tijdens samenwerking, van 

gedeelde normen en begrip tussen beide individuen/partijen (Purdue, 2001). Bovendien wordt 

vertrouwen vaak verbonden aan eerlijkheid en openheid (Veenstra, 2002). Verwacht wordt 

daarom dat wederkerigheid, openheid, eerlijkheid en verwachtingen een belangrijke rol spelen 

in het vertrouwen dat individuen hebben in anderen. Er bestaat ten slotte een verschil tussen 

persoonlijk  vertrouwen  en  politiek  vertrouwen.  Vertrouwen  in  situaties  van 

machtsongelijkheid,  zoals  tussen  het  gemeentelijk  bestuur  en  haar  burgers,  is  op  andere 

redenen gebaseerd, namelijk op transparantie van de machthebber, eerlijkheid en procedurele 

gerechtigheid (Schweers Cook, 2005).
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Afgezien  van een individueel  kenmerk,  wordt  vertrouwen ook wel  gezien  als  een 

sociaal kenmerk. Vertrouwen maakt samenwerking mogelijk en draagt bij aan de sociale orde 

op het micro niveau (Schweers Cook, 2005). Vertrouwen is een sociale factor die exploitatie 

limiteert en uitwisseling faciliteert. Een individu vertrouwt erin dat de ander geen misbruik 

maakt van zijn vertrouwen. Hierbij  spelen gedeelde normen tussen beide partijen dus een 

belangrijke rol.  Normen, als onderdeel van sociaal kapitaal, zullen in de volgende paragraaf 

worden beschreven. 

3.2.3 Normen

Normen spelen een positieve rol bij het mogelijk maken van actie. Het zijn onder andere de 

gedeelde normen waardoor individuen vertrouwen in anderen krijgen en vertrouwen maakt 

samenwerking  mogelijk.  Het  zijn  de  gedeelde  normen  van  wederkerigheid  die  ontstaan 

wanneer  individuen  met  elkaar  in  contact  komen,  waardoor  individuen  elkaar  gaan 

vertrouwen. Wanneer individuen gedeelde normen van wederkerigheid hebben, kunnen zij 

elkaar  vertrouwen  en  ervan  uitgaan  dat  er  geen  misbruik  zal  worden  gemaakt  van  dit 

vertrouwen. Vanuit dit  vertrouwen worden de contacten verdiept en kan er samenwerking 

plaatsvinden. 

Deze vorm van sociaal kapitaal maakt niet alleen bepaalde vormen van actie mogelijk, 

maar  kunnen deze  ook belemmeren.  Normen spelen  daarom zowel  een positieve  als  een 

negatieve rol  in  het  mogelijk  en onmogelijk  maken van bepaalde acties.  Normen kunnen 

namelijk innovatie tegenhouden door ervoor te zorgen dat individuen zich vasthouden aan de 

huidige  bestaande  normen,  zij  kunnen  op  die  manier  niet  alleen  schadelijke  acties 

tegenhouden,  maar  ook afwijkende acties tegenhouden die ten goede van anderen zouden 

kunnen komen (Coleman, J.S., 1988). Het zijn ook de bestaande normen die zorgen voor een 

bepaalde sociale controle en die persoonlijke vrijheid kunnen beperken, waardoor jongeren en 

individuen met een sterke behoefte aan onafhankelijkheid zich niet in die netwerken willen 

mengen  (Portes,  A.,  1998).  Dit  zou  een  verklaring  kunnen  zijn  waarom  jongeren 

ondervertegenwoordigd zijn in participatie groepen waarbij conformiteit belangrijk is. 

Netwerken zijn het essentiële onderdeel van sociaal kapitaal, vertrouwen en gedeelde normen 

ontstaan  wanneer  individuen  contacten  hebben  met  elkaar.  Vertrouwen  moet  groeien  en 

normen kunnen alleen gedeeld worden wanneer individuen dit met elkaar delen. Vertrouwen 

en  normen  kunnen  daarom  worden  gezien  als  een  nevenproduct  van  sociaal  kapitaal 

(Veenstra, 2002). Netwerken en contacten vertalen zich overigens niet automatisch in sociaal 

kapitaal, het zijn de netwerken die individuen aanzetten tot actie die behoren tot hun sociaal 

kapitaal (Coleman 1988, Putnam 1993, 2000).  
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3.3 Verbondenheid

Plaatsverbondenheid speelt een rol bij participatie. Staeheli en Clarke geven de betekenis van 

plaatsverbondenheid in relatie tot participatie:

“Places provide the setting for social action and play an important role in shaping the ways 

that problems are framed, solutions conceptualized and politics are enacted. Places shape the 

meanings or interpretive frames that motivate political agents and they provide resources for 

political action” (Staeheli & Clarke, 2003). 

Eerder werd al genoemd dat sociale netwerken vooral in de woonplaats ontstaan en groter 

worden  naarmate  een  individu  ergens  langer  woont.  De  buurt  moet  dan  ook niet  gezien 

worden  als  slechts  een  territoriaal  afgebakende  entiteit,  maar  ook  als  een  serie  van 

overlappende netwerken (Forrest & Kearns, 2001). Fysieke verandering en grenzen spelen 

een belangrijke rol  in het creëren van sociale identiteit  en gevoel van verbondenheid met 

plaats,  maar  het  zijn  de  netwerken  in  buurten  die  een  belangrijke  functie  hebben  in  het 

dagelijks leven van inwoners en hen op die manier het gevoel geven ergens bij te horen. De 

belangrijkste voorspeller voor het ontstaan van vriendschap/netwerken is de woonduur, hoe 

langer iemand in een buurt woont, hoe meer contact diegene zal hebben met medebewoners. 

De buurt is vooral belangrijk voor kinderen, ouderen en gehandicapten, omdat zij meer tijd in 

de buurt doorbrengen dan mensen met fulltime of parttime werk (Forrest & Kearns, 2001).

Er  zijn  drie  dimensies  van  verbondenheid:  attitudinale  verbondenheid,  behavorial 

verbondenheid  door  het  buurten/contacten  met  buren  en  behavorial  verbondenheid  door 

probleem oplossen (Woldoff,  2002). Attitudinale verbondenheid is het sentimentele gevoel 

van verbondenheid dat mensen hebben bij hun buurt. Het hebben van contacten met buren 

demonstreert een verbondenheid met het lokale. Het wordt gezien als nodig voor een gezonde 

woonomgeving  doordat  het  een  gevoel  van  ondersteuning  en  vertrouwen  creëert  onder 

bewoners  en  zorgt  voor  ‘social  vitality’ in  de  buurt  zonder  dat  het  afhankelijk  is  van 

emotionele visies van bewoners op de buurt. Ten slotte, probleem oplossen is het tonen van 

betrokkenheid  van  bewoners  door  het  deelnemen  aan  formele  en  informele  participatie 

(Woldoff,  2002).  Mensen  met  een  lange  woonduur  hebben  een  sentimenteel  gevoel  van 

verbondenheid met hun wijk, waarbij hoger opgeleiden minder sentimenteel verbonden zijn 

dan lager opgeleiden. Vrouwen hebben meer vriendschappelijke contacten met wijkbewoners 

dan mannen en zij hebben dus vaker een behavioral verbondenheid met de wijk door buurten 

dan mannen. Bovendien zijn ouderen minder snel geneigd om contacten te leggen met andere 

wijkbewoners.  De kans  is  het  grootst  dat  ouderen en  individuen  die  hoger  opgeleid  zijn 

formele bijeenkomsten bijwonen om lokale problemen op te lossen (Woldoff, 2002). De focus 
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van dit onderzoek ligt vooral op attitudinale verbondenheid, er zal vooral worden gekeken 

naar de mate van een gevoel van verbondenheid dat participanten hebben. 

3.4 Samenhang tussen participatie en sociaal kapitaal

Volgens  Putnam  (1993)  heeft  het  hebben  van  sociaal  kapitaal  een  positief  effect  op 

participatie.  Staeheli en Clarke (2003) beweren zelfs dat sociaal kapitaal een voorwaarde is 

voor actief burgerschap. De basis zijn de netwerken, vanuit de contacten tussen individuen 

kunnen  gedeelde  normen  ontstaan  en  van  hieruit  ontstaat  ook  vertrouwen.  Vanuit  het 

vertrouwen en de gedeelde normen in de netwerken kan samenwerking ontstaan en wordt 

participatie  gestimuleerd,  acties  die  ten  goede  komen  van de  hele  groep.  Er  is  een  sterk 

verband tussen sociaal kapitaal en participatie. Volgens Hays en Kogl wordt participatie ook 

gestimuleerd door informele netwerken. In de buurt bestaan sterke informele netwerken van 

sociaal kapitaal, hoewel dit niet altijd automatisch leidt tot grotere betrokkenheid in formele 

wijkgroepen. Maar de individuen die hier wél bij betrokken zijn, zijn meer verbonden met het 

lokale, stemmen meer en doen vaak aan andere vormen van participatie (Hays & Kogl, 2007). 

Participatie ontstaat dus niet alleen uit het hebben van sociaal kapitaal, participeren wordt ook 

gestimuleerd wanneer individuen zich met  hun buurt  verbonden voelen en zij  zich ermee 

identificeren. Wanneer individuen zich positief verbonden voelen met hun buurt moedigt dit 

hen aan iets voor hun buurt doen (Dekker, 200.). Uit het voorgaande blijkt dat het hebben van 

sociaal  kapitaal  een  voorwaarde  is  voor  een  individu  om  deel  te  nemen  aan 

participatieprocessen.  Bovendien zorgt  het  gevoel  van plaatsverbondenheid dat  individuen 

aangemoedigd worden om aan participatieprocessen deel te nemen. Hoe deze drie begrippen 

aan elkaar gerelateerd zijn, zal  vervolgens worden onderzocht met behulp van empirische 

gegevens. 

3.5 Afsluiting

Vanuit  de  literatuur  kunnen  afsluitend  een  aantal  verwachtingen  worden  geformuleerd. 

Sociaal kapitaal is benodigd om actieve burgers te krijgen. Dat wil zeggen dat individuen in 

het  bezit  moeten  zijn  van  sociaal  kapitaal  voordat  zij  gaan  deelnemen  aan 

participatieprocessen.  Netwerken  zijn  de  basis  van  sociaal  kapitaal.  In  de  netwerken  die 

individuen  hebben  kan  vertrouwen  groeien  en  kunnen  gedeelde  normen  ontstaan.  Dit 

vertrouwen  zorgt  ervoor  dat  samenwerking  kan  plaatsvinden  tussen  individuen  en  door 

gedeelde  normen  ontstaan  groepen  van  individuen  die  hetzelfde  denken.  Wanneer  een 

individu in het bezit is van dit sociaal kapitaal heeft hij of zij de instrumenten om deel te 

nemen aan participatieprocessen als een wijkidee team of wijkoverleg. Te verwachten valt 

bovendien dat plaats een belangrijke rol zal spelen in het ontstaan van sociaal kapitaal, omdat 

netwerken  vooral  lokaal  ontstaan.  Ten  slotte  wordt  verwacht  dat  een  gevoel  van 

plaatsverbondenheid individuen aanmoedigt om aan participatieprocessen deel te nemen. 
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4. Onderzoeksmethode

Voor het verkrijgen van empirische gegevens voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van 

verschillende onderzoeksmethoden. De onderzoeksmethoden zullen in dit hoofdstuk worden 

besproken. 

4.1 Methoden

Er  zijn  verschillende  onderzoeksmethoden  gebruikt  om  tot  beantwoording  van  de 

vraagstelling te komen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden van februari tot en met juli 2008 

en is gestart met een documentenstudie. Deze studie bestond uit wetenschappelijke artikelen, 

boeken, statistieken en beleidsnota’s. Niet alleen is het belangrijk gegevens te verzamelen om 

in beeld  te  krijgen  wat  de bestaande literatuur  omtrent  het  onderwerp van het  onderzoek 

inhoudt,  maar  ook  om  licht  te  werpen  op  de  vraagstelling  aan  de  hand  van  bestaande 

gegevens. Naast het gebruik maken van bestaande gegevens hebben er in de beginfase van het 

onderzoek gesprekken plaatsgevonden met sleutelfiguren binnen gemeente Ridderkerk. Zij 

gaven inzicht in het huidige beleid op het gebied van participatie bij gemeente Ridderkerk en 

in  de  impliciete  doelstellingen  van  het  middel  participatie,  zoals  het  vergroten  van 

plaatsgebondenheid onder de Ridderkerkse inwoners. 

Er  is  voor  gekozen  om  bovendien  semigestructureerde  interviews  af  te  nemen  bij 

deelnemers aan participatieprocessen in gemeente Ridderkerk om de vraagstelling te kunnen 

beantwoorden, met als voorwaarden:

 De respondent is lid van een wijkidee team 

 In alle wijken wordt ten minste één interview gehouden, mits er een wijkidee team is 

opgezet in die wijk. 

Er  zijn  uiteindelijk  achttien  semigestructureerde  interviews  afgenomen.  De  duur  van  de 

interviews varieerde van 45 minuten tot twee uur. De interviews hebben plaatsgenomen in 

zeven  wijken  van  Ridderkerk,  namelijk:  Bolnes,  Slikkerveer,  Drievliet/’t  Zand,  Rijsoord, 

Oostendam, Centrum en West. In Oost hebben geen interviews plaatsgenomen, omdat het in 

die wijk nog altijd niet is gelukt een wijkoverleg of wijkidee team op te starten vanwege een 

gebrek aan geïnteresseerden. De achttien interviews hebben grotendeels bij de respondenten 

thuis plaatsgevonden, met uitzondering van twee interviews waarvan één bij een eigen bedrijf 

en  de  ander  in  een  wijkcentrum  werd  gehouden.  De  interviews  zijn  afgenomen  in  een 

vertrouwde omgeving, samen met de respondent. Hierdoor konden de respondenten vrij uit 

praten en dit bleek goed te werken, zij vertelden dikwijls persoonlijke en gevoelige verhalen. 

Dit  geeft  een  positieve  vertrouwensrelatie  tussen  respondent  en  interviewer  aan.  Dit  is 

belangrijk voor dit onderzoek om de achterliggende mechanismen te kunnen vaststellen of om 
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nieuwe informatie te kunnen verkrijgen. Een nadeel van deze manier van interviewen is de 

tijdsdruk, maar door een strikte planning en flexibiliteit van de respondenten is de planning 

zelfs sneller verlopen dan verwacht. 

De  respondenten  zijn  gevraagd  naar  de  vormen  van  participatie  waar  zij  aan 

deelnemen en wat hiertoe de aanleiding was. Er is gevraagd naar de contacten en netwerken 

die respondenten hebben in de wijk,  de gehele  gemeente  en buiten de gemeente.  Er  zijn 

verschillende  vragen  gesteld  omtrent  vertrouwen  en  normen,  waarbij  vooral  voorbeelden 

werden gebruikt en situaties werden geschetst om deze onderwerpen grijpbaar te maken voor 

de respondent. Bovendien zijn de respondenten gevraagd naar de mate van verbondenheid die 

zij voelen met de plek waar zij wonen. 

De interviews zijn opgenomen en letterlijk uitgetypt. Vervolgens zijn de interviews in 

onderwerpen verdeeld en gecodeerd. Deze gegevens zijn vervolgens verwerkt in hoofdstuk 5, 

de analyse. 

Ten slotte  zijn  er  observaties  gedaan bij  een  bezoek  van het  college  aan de  wijk 

centrum. Hierbij werd er at random bij bewoners aangebeld door een wethouder vergezeld 

met  een  ambtenaar.  Vervolgens  werd  aan  de  bewoner  gevraagd  hoe  hij/zij  wonen  in 

Ridderkerk beleeft en of hij/zij iets kwijt wilt. Deze dag werd afgesloten met een avond in het 

gemeentehuis waarbij alle bewoners van het centrum waren uitgenodigd. Dit is een leerzaam 

element geweest in het onderzoek, het gaf helderheid in de wijze waarop het gemeentelijk 

bestuur  naar  haar  burgers  toetreedt  en  hoe  burgers  hierop  reageren.  Vooral  voor  de 

aanbevelingen die uiteindelijk zijn gedaan, is deze observatie belangrijk geweest. 

4.2 Beschrijving respondenten

Ter afsluiting van dit hoofdstuk volgt in deze paragraaf een beknopte beschrijving van de 18 

respondenten  die  hebben  meegewerkt  aan  dit  onderzoek.  Het  grootste  deel  van  de 

respondenten zijn van middelbare leeftijd of bejaard. Zes respondenten hebben een leeftijd 

tussen de 30 en 45 jaar, geen van hen was jonger dan 30 jaar. Er zijn geen participanten in 

wijkidee  teams die  jonger  zijn  dan deze  leeftijd.  De helft  van  de  respondenten  woont  al 

zijn/haar hele leven in Ridderkerk, waarvan twee ook in dezelfde wijk. Zeven respondenten 

hebben  een  betrekkelijk  lange  woonduur,  namelijk  25  jaar  of  langer.  Slechts  twee 

respondenten wonen korter dan 25 jaar in Ridderkerk, namelijk 21 en 2 jaar. De helft van de 

respondenten werkt niet, het gaat hier om huisvrouwen, en 5 respondenten zijn met pensioen. 

Dat betekent dat 14 respondenten niet werken of niet meer werkt. Twee respondenten werken 

parttime  en  twee  respondenten  werken  fulltime,  zij  hebben  echter  wisselende  diensten, 

waardoor  zij  vaker  overdag  beschikbaar  zijn.  Ten  slotte  wonen  16  respondenten  in  een 

koopwoning tegenover twee respondenten die in een 
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huurwoning  wonen.  Eén van hen woont  in  een aangepaste  woning en de ander  huurt  de 

woning van een woningvereniging die 31 woningen in het bezit heeft.
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5. Analyse

In  dit  hoofdstuk  worden  de  resultaten  van  de  interviews  weergegeven.  Er  zijn  achttien 

deelnemers aan participatieprocessen in gemeente Ridderkerk geïnterviewd. De respondenten 

hebben antwoord gegeven op vragen met  de onderwerpen participatie,  sociaal kapitaal  en 

plaatsverbondenheid. 

Dit  hoofdstuk  begint  met  een  beschrijving  van  de  resultaten  van  de  vragen  met 

betrekking tot participatie. Vervolgens komen de drie onderdelen van sociaal kapitaal aan bod, 

namelijk netwerken, vertrouwen en normen en de samenhang tussen deze onderdelen. Daarna 

volgt een beschrijving van de mate van verbondenheid die respondenten voelen met de plek 

waar zij wonen. Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een conclusie van de analyse. 

5.1 Participatie

Tijdens de interviews zijn meerdere vragen gesteld over het onderwerp participatie. Het betrof 

vragen  over  de  vormen  van  participatie  waar  respondenten  aan  deelnemen,  de  redenen 

waarom  zij  dit  zijn  gaan  doen,  hoe  zij  hiermee  bekend  zijn  geraakt  en  hoe  zij  de 

samenwerking ervaren tussen gemeente en participant. Bovendien hebben de respondenten 

ruimte gekregen hier nog additionele informatie aan toe te voegen. De resultaten van deze 

vragen  zullen  in  deze  paragraaf  worden  weergegeven,  beginnend  met  de  vormen  van 

participatie.

5.1.1 Vormen van Participatie

Uit de interviews is gebleken dat participanten individuen zijn die aan meer dan één vorm van 

participatie doen, er nog ander vrijwilligerswerk bij  doen of zorgtaken verrichten voor de 

familie  of  andere  individuen  die  hen  naast  staan.   Deelnemers  aan  participatieprocessen 

blijken individuen te zijn waarvan de agenda’s vooral bestaan uit vele vrijwillige activiteiten.

“Nou, ik ben een drukbezet man, want ik zit in zoveel dingen, dus dan heb je altijd natuurlijk wel een hoop  

dingen te regelen”

“Ik  ben  een  beetje  een  bezige  bij…ik  probeer  best  wel  veel  voor  de  wijk  te  doen.  Maar  ja,  dat  is  zo  

veelomvattend wat ik eigenlijk doe”

De respondenten geven vaak aan dat zij dit doen omdat zij graag anderen helpen en iets voor 

anderen doen. Echter blijkt dat een aantal respondenten deze vrijwillige activiteiten tevens 

doen, omdat zij geen “nee” kunnen zeggen.

“Ja, je wordt gevraagd. Ik heb één ding wat ik niet kan. Dat is een heel groot nadeel: nee zeggen”
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Bovendien wordt als reden voor het doen van vrijwillige activiteiten ook aangegeven dat de 

respondenten dit doen, omdat zij het gevoel hebben dat het anders niet gedaan zal worden. Zij 

voelen zich verantwoordelijk  om anderen te  helpen en iets  voor anderen te  betekenen en 

hebben het gevoel dat anderen dit verantwoordelijkheidsgevoel niet hebben.

“Nou, anders werd het denk ik niet gedaan. Zo’n gevoel gaf het me. Ze hadden eigenlijk niemand die het wilde  

doen. Dan ben ik al gauw iemand, ik wil het wel proberen”

“Maar ja, omdat je natuurlijk zo in die wijkgebeuren zit en niemand zich ertoe voelde geroepen…toen op een  

gegeven moment hebben we toegezegd: nou ja, dan stappen we als beleidsgroep ook maar in dat wijkidee team”

Uit de interviews bleek dat er twee verschillende manieren zijn waarop respondenten bekend 

zijn geraakt met de participatiemogelijkheden in Ridderkerk en hoe zij ertoe zijn gekomen dit 

te gaan doen, namelijk via de lokale krant de Combinatie of via contacten die zij hadden met 

anderen in de wijk. 

“Er stond in de Combinatie dat de gemeente die wijkoverleggen wilde gaan opstarten…toen had ik zoiets van:  

dat vind ik eigenlijk ook wel leuk”

“Nou, ik ben erbij gesleept door die vriendin…dus toen ben ik meegegaan”

Hieruit blijkt dat contacten een belangrijke rol spelen bij participatie. Individuen die zelf aan 

participatie  doen,  stimuleren  anderen  in  hun  omgeving  om hier  ook  aan  deel  te  nemen. 

Bovendien blijkt dat de laagste vorm van participatie, namelijk ‘informeren’ via de lokale 

krant ertoe kan leiden dat bewoners aan hogere vormen van participatie gaan doen, zoals 

deelnemen aan een wijkoverleg. 

De lokale krant de Combinatie wordt door alle respondenten gelezen en zij geven aan 

vooral geïnteresseerd te zijn in het gemeentejournaal. Via het gemeentejournaal informeert de 

gemeente haar inwoners over de geplande activiteiten en het beleid van de gemeente. Hierbij 

kunnen inwoners  niet  direct  invloed  uitoefenen  op  het  gemeentelijk  beleid.  Er  staan  wel 

adressen en telefoonnummers die bewoners kunnen gebruiken wanneer zij op de informatie 

willen reageren of nadere informatie willen. Echter blijkt dat deze telefoonnummers in de 

praktijk niet altijd effectief zijn:

“Nou, ik heb een tijdje geleden gebeld. Toen was er een lantaarn uit ’s avonds op de brug. Er had een tijdje  

geleden in de Combinatie gestaan of je dan wilt bellen. Nou, tot twee keer toe werd ik overgezet en weer boem.  

Nou, laat hem dan maar waaien”
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Het is daarom niet alleen belangrijk om bewoners goed te informeren, maar dat de wegen die 

zij kunnen bewandelen om te reageren ook daadwerkelijk begaanbaar zijn. Dat wil zeggen dat 

wanneer bewoners bellen, het belangrijk is dat zij te woord worden gestaan en dat wanneer zij 

schrijven  er  een  reactie  komt.  Wanneer  dit  niet  gebeurt,  kan  dit  namelijk  leiden  tot 

demotivatie en teleurstelling. 

Een groot deel van de respondenten neemt deel aan het wijkoverleg. Het wijkoverleg 

is te plaatsen in de categorie ‘Adviseren’ op de participatieladder van Edelenbos et al. (2006). 

Bewoners hebben tijdens het  wijkoverleg het  recht om gevraagd en ongevraagd advies te 

geven aan de gemeente. Het is daarna aan de ambtenaren en aan het gemeentelijk bestuur om 

te  bepalen  of  er  iets  gebeurt  met  het  advies  of  niet.  Participanten  kunnen  tijdens  het 

wijkoverleg hun invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid, zij  zijn echter niet bij  elk 

advies  dat  zij  uitbrengen  verzekerd  van  deze  invloed.  Dit  blijkt  nogal  eens  te  leiden  tot 

demotivatie  bij  de  respondenten,  wanneer  zij  hun  invloed  groter  inschatten  dan  dat  deze 

werkelijk is.

“Wel zeggen dat je luistert, maar niet nadenken over argumenten. Hun eigen statement hebben en daar aan  

vasthouden”

“En met gehoord hoef ik niet mijn zin te krijgen, maar men zegt iets toe en men houdt zich hier niet aan”

Bovenstaande citaten geven de frustratie van respondenten weer wanneer zij tijd investeren in 

het adviseren van de gemeente en hier geen resultaat van zien. 

Alle  respondenten  zijn  actief  in  een  wijkidee  team.  Dit  is  de  hoogste  vorm van 

participatie in gemeente Ridderkerk. Het is echter niet in de hoogste categorie in de ladder 

van participatie van Arnstein te plaatsen, omdat er in de praktijk nog veel samenwerking is 

tussen  gemeente en participant.  Het is  te  plaatsen in de categorie ‘coproduceren’ van de 

participatieladder  van  Edelenbos  et  al.  (2006).  Leden  van  de  wijkidee  teams  hebben 

gemeenschapsgeld tot hun beschikking waarover zij beslissen, zij bepalen welke projecten er 

in aanmerking komen om de leefbaarheid van hun wijk te verbeteren. Bij  deze vorm van 

participatie hebben de leden het minst contact met de gemeente in vergelijking tot andere 

vormen van participatie in Ridderkerk. De gemeente biedt hen cursussen om het werk in de 

wijkidee  teams  te  vergemakkelijken,  zoals  computercursussen  en  financiële  cursussen. 

Bovendien kunnen leden van wijkidee teams bij ambtenaren terecht voor eventuele vragen die 

zij hebben. De wijkidee teams hebben nog altijd te maken met de regels en kaders van de 

gemeente, waardoor zij niet geheel vrij zijn in de besteding van het gemeenschapsgeld. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor situaties waar zij  vergunningen moeten aanvragen of goedkeuring 

voor bepaalde evenementen. 
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“Ja en vergunningen, daar ontkom je natuurlijk niet aan…Je kan niet zeggen: ok, morgen gaan we hier een feest  

organiseren…het ligt er ook aan hoe groot natuurlijk, want je hebt met de algemene plaatselijke verordening te  

maken”

Ondanks het feit  dat het wijkidee team op papier een losstaand orgaan is,  heeft  zij  in de 

praktijk dus duidelijk nog veel met de gemeente te maken. 

Het  grootste  deel  van  de  respondenten  doet  tevens  aan  overige  vormen  van 

participatie.  Eén  van  deze  vormen  van  participatie  is  de  deelname  aan  één  van  de 

beleidsplatforms die, net als het wijkoverleg, te plaatsen zijn in de categorie ‘Adviseren’ op de 

participatieladder van Edelenbos et al. (2006). De platforms hebben het recht gevraagd en 

ongevraagd  advies  te  geven  op  hun  beleidsgebied  (zoals  gehandicaptenbeleid  of 

ouderenbeleid). Net als bij het wijkoverleg zijn de deelnemers van een beleidsplatform er niet 

van  verzekerd  dat  hun  adviezen  ook  daadwerkelijk  zullen  worden  meegenomen  door  de 

gemeente. Tevens werd door een aantal respondenten aangegeven dat zij ook regelmatig of 

soms aanwezig zijn bij informatieavonden van de gemeente, wat te plaatsen is in de categorie 

‘Informeren’  op  de  participatieladder.  Op  de  informatieavonden  worden  bewoners  op 

interactieve wijze geïnformeerd. Er is plaats voor vragen en opmerkingen van bewoners, maar 

zij hebben geen invloed op hetgeen dat op de avond besproken wordt. Vooral bij de avonden 

waar de komst van de tram in Ridderkerk heeft dit bij bewoners tot frustraties geleidt, omdat 

zij dachten dat zij met hun meningen en adviezen nog inbreng konden hebben in het besluit.

“Je moet geen besluit nemen en dat naderhand presenteren op een dienblaadje. Dan mag je wel wat zeggen,  

maar dan is het toch al besloten. Zo werkt het niet”

Hieruit blijkt dat het presenteren van genomen besluiten kan leiden tot frustraties bij bewoners 

wanneer zij  denken dat zij  op dat moment nog invloed kunnen uitoefenen op dat besluit. 

Duidelijkheid  over  de  mate  van  invloed  die  bewoners  kunnen  hebben  op  de 

informatieavonden is daarom belangrijk. 

Aansluitend hierop volgt een tabel waarin de informatie is verwerkt die in deze paragraaf is 

besproken. Het bevat de verschillende vormen van participatie, vrijwilligerswerk en zorgtaken 

waar  respondenten  tijd  aan  besteden.  De  tabel  laat  op  overzichtelijke  wijze  zien  dat  de 

respondenten een aanzienlijk deel aan participatie, vrijwilligerswerk en zorgtaken doen. 
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Tabel 5.1 activiteiten participanten

Informeren (lezen 

Combinatie)

Wijkoverleg Wijkidee 

team

Overig  formele 

participatie

Vrijwilligerswerk Zorgtaken

(familie)
R. 1 x x x x x x
R. 2 x x x x x
R. 3 x x x x
R. 4 x x x
R. 5 x x x
R. 6 x x x x x
R. 7 x x x
R. 8 x x x x
R. 9 x x x x
R. 10 x x x x x
R. 11 x x x x x
R. 12 x x x x x
R. 13 x x x x
R. 14 x x x x x x
R. 15 x x x x
R. 16 x x x x x
R. 17 x x x x
R. 18 x x x x

Participanten  lijken  de  ladder  van  participatie  figuurlijk  ‘te  beklimmen’.  Wanneer  hen 

gevraagd wordt hoe zij bekend zijn geraakt met het wijkidee team, zijn de respondenten in te 

delen in twee groepen. Zij zijn vooral bekend geraakt met de participatiemogelijkheden in 

Ridderkerk  door  de  laagste  vorm  van  participatie,  namelijk  ‘informeren’ en  een  aantal 

respondenten zijn ermee bekend geraakt via contacten die zij hadden met anderen in de wijk. 

In het geval van ‘informeren’ maakte de gemeente de wijkoverleggen en wijkidee teams onder 

de aandacht via een advertentie in de lokale krant de Combinatie. De wijkidee teams werden 

in  sommige  wijken  onder  de  aandacht  gebracht  via  een  brief  van  de  gemeente  aan  de 

bewoners van die wijk. Soms zijn respondenten daarom via ‘informeren’ van de gemeente in 

de lokale krant of via een brief meteen in het wijkidee team terechtgekomen.

“We kregen een  brief  vanuit  de  gemeente…ik had  mijn  ideeën netjes  opgeschreven en  toen  hebben ze  me  

benaderd…van het één kwam het ander en op een gegeven moment vorig jaar hebben we vijf of zes grote dingen  

gedaan”

De meeste  respondenten hebben echter  een tussenstap gemaakt.  Het  grootste  deel  van de 

respondenten geeft aan dat zij al deelnamen aan het wijkoverleg voordat zij actief waren in 

het  wijkidee  team.  Tijdens  het  wijkoverleg  werden  deelnemers  gevraagd  of  zij  interesse 

hadden om lid te worden van het wijkidee team, toen dit werd gestart door de gemeente. Deze 

respondenten hebben de ladder van participatie beklommen van ‘Informeren’ naar ‘Adviseren’ 
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tot ‘Coproduceren’. Een aantal respondenten geeft aan dat zij bekend zijn geraakt met het 

wijkidee team door andere buurtbewoners, door de contacten die zij hadden in de wijk. Dit 

gaat vooral om vrienden die elkaar adviseren om eens mee te gaan naar een wijkoverleg of 

een vergadering van het wijkidee team. De vriendschap biedt in dit geval een overbrugging 

om de stap te nemen naar participatie, maar kan ook dwingend werken en de enige reden zijn 

waarom een  individu  deelneemt  aan  een  bepaalde  vorm van  participatie,  zoals  blijkt  uit 

onderstaand citaat:

“Nou ja, die vriendin van mij kan heel goed praten en die was van: je hebt toch niks te doen, ga maar mee…

want ik zelf vond het toch wel een drempel om te doen”

“Mijn vriendin heeft me echt overgehaald en ik denk wel eens als er een vergadering is en zij zou niet gaan of zij  

zou er uit zijn, dat ik dan ook wel eens een vergadering over zou slaan”

Hieruit blijkt dat vriendschappen en contacten een belangrijke rol kunnen spelen in het feit of 

een individu al dan niet aan participatie doet en in welke mate. 

Concluderend kan er worden gesteld dat het grootste deel van de respondenten de 

ladder van participatie hebben beklommen, zij zijn begonnen bij ‘Informeren’ en hebben al 

dan niet met een tussenstap de hoogste vorm van participatie in Ridderkerk bereikt, namelijk 

‘Coproduceren’. Bovendien zijn een aantal respondenten bekend geraakt met de verschillende 

participatiemogelijkheden en deel gaan nemen aan participatieprocessen via contacten met 

anderen in de wijk. 

5.1.2 Participanten en de gemeente

Bij de onderzochte vorm van participatie vindt er samenwerking plaats tussen gemeente en 

participant  en  is  er  onderling  contact.  De  respondenten  zijn  gevraagd  naar  hun  beleving 

hiervan. De resultaten van deze vragen  zullen hier besproken worden. 

Wanneer participanten eenmaal de stap hebben genomen om deel te nemen in een 

wijkidee  team,  zijn  zij  niet  eensgezind  in  hun  beleving  van  de  samenwerking  tussen 

participant en gemeente. Er zijn respondenten die sterk het gevoel hebben dat er naar hen 

geluisterd  wordt  door  de gemeente,  en er  zijn  er  die  juist  het  gevoel  hebben dat  zij  niet 

gehoord worden en er zijn respondenten die het gevoel hebben dat dit per situatie verschilt. 

Het gevoel dat er naar respondenten wordt geluisterd door de gemeente is gebaseerd op eigen 

ervaringen waarbij de adviezen van de respondent zichtbaar werden overgenomen door de 

gemeente:
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“Nou, wat ik zeg, toch heb ik wel het idee dat er naar je geluisterd wordt en dat er dingt die je graag veranderd  

zou willen zien dat je dan toch wel ziet: dat gaat gebeuren of dat is al gebeurd. Daardoor heb je wel het idee dat  

ze naar je luisteren”

Hierbij  overlappen de  vormen van participatie  elkaar  sterk:  wanneer  een bewoner  in  een 

wijkoverleg een advies geeft en dit advies wordt uitgevoerd, zal diegene ook positiever zijn 

over zijn of haar deelname in het wijkidee team dan wanneer dit niet zou gebeuren. Daarnaast 

geven respondenten aan dat zij het gevoel krijgen dat er naar hen wordt geluisterd omdat er 

tijd voor hen wordt vrijgemaakt door ambtenaren en het gemeentelijk bestuur. 

“Ze geven dat gevoel omdat als je iets aandraagt, hetzij een probleem of iets waarover je in overleg wilt gaan  

met elkaar, dat er dan wel een tijd gemaakt wordt dat je dat overleg krijgt”

Vervolgens hebben een aantal respondenten het gevoel dat er soms naar ze wordt geluisterd, 

veranderend per situatie. Dit is vooral afhankelijk van het feit of zij wel of geen feedback 

krijgen op het advies dat zij hebben gegeven. Wanneer zij geen feedback krijgen, hebben zij 

het gevoel dat er niets met hun inspanning wordt gedaan en dit kan negatieve consequenties 

hebben voor de motivatie van de participanten. 

“Dat wil niet zeggen dat wat jij voorstelt dat dat altijd moet gebeuren, want dat is een hele andere zaak. Maar  

gewoon dat je het ook hoort als het niet gebeurt of we zijn ermee bezig of het is onmogelijk wat je wilt, dat  

bedoel ik dus” 

Belangrijk is dus niet dat participanten altijd krijgen wat zij willen of adviseren, maar dat zij 

altijd  geïnformeerd  worden  over  hetgeen  de  gemeente  wel  of  niet  overneemt  van  hun 

adviezen en de reden hiervan. Er zijn bovendien respondenten die het gevoel hebben dat er 

wel naar hen wordt geluisterd als onderdeel van een groep, zoals het wijkoverleg, maar niet 

als individu. Zij ervaren dat zij niet voldoende stemkracht bezitten wanneer zij alleen staan. 

Dit blijkt uit onderstaand citaat:

“Het merendeel van je contact loopt toch via het wijkverhaal. Ja en daardoor heb je toch wel redelijk wat  

stemvolume of hoe je het noemen wilt. Maar als individu, daar ben ik niet altijd zeker van”

Een deel van de respondenten geeft aan dat zij niet het gevoel hebben dat er naar hen wordt 

geluisterd door de gemeente. Soms wordt dit veroorzaakt omdat diegene meerdere keren heeft 

meegemaakt dat hij of zij naderhand in de krant over besluiten heeft moeten horen, waardoor 

hij  of  zij  het  gevoel  kreeg  niet  serieus  genomen  te  worden.  Daarnaast  wordt  dit  gevoel 

veroorzaakt wanneer een individu adviezen geeft en aan de hand hiervan geen feedback meer 

krijgt.
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De ervaring van participanten van de communicatie met de gemeente lijkt sterk samen 

te hangen met het gevoel of er wel of niet naar hen geluisterd wordt. De respondenten die 

vertelden tevreden te  zijn  over  de communicatie  met  de gemeente,  hadden allen ook het 

gevoel  dat  er  naar  hen  geluisterd  werd  door  de  gemeente.  De  tevredenheid  over  de 

communicatie komt voort uit het feit dat zij altijd feedback hebben ontvangen wanneer zij iets 

aandroegen. Ontevredenheid ontstaat bij participanten wanneer dit niet gebeurt. Een aantal 

respondenten  geeft  aan  dat  de  kwaliteit  van  communicatie  afhangt  van  de  behandelend 

ambtenaar, van sommige ambtenaren krijgen zij geen feedback, van anderen wel. Ten slotte 

geven een aantal respondenten aan ontevreden te zijn over de communicatie met de gemeente, 

omdat zij  regelmatig geen feedback hebben gekregen en omdat er beloftes zijn gedaan die de 

gemeente niet nakwam. Eén van hen geeft aan dat zij soms zelfs wel eens het gevoel heeft 

genegeerd te worden als zij te kritisch wordt, dan wordt zij bijvoorbeeld minder uitgenodigd 

voor inspraakavonden. 

“Nou, ze vinden mij heel lastig vaak, want ik ben kritisch...ze kunnen je ineens negeren…ik kreeg voorheen heel  

veel uitnodigingen en dat is helemaal over, dat is even niet tot ze je weer nodig hebben”

Zoals uit bovenstaand citaat blijkt kan het uitblijven van feedback of zelfs het weren van 

kritische bewoners, leiden tot pessimisme van bewoners tegenover de gemeente. Dit geeft het 

belang van goede feedback weer. 

Opvallend is dat participanten die niet het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd 

wordt  door  de  gemeente,  wel  het  gevoel  hebben  dat  zij  gewaardeerd  worden  door  de 

gemeente. Alle geïnterviewden geven namelijk aan dat zij het gevoel hebben gewaardeerd te 

worden door de gemeente voor wat zij als vrijwilliger doen voor de wijk waarin zij wonen. 

Het gevoel van waardering bij de participanten is vooral gebaseerd op de vrijwilligersavonden 

en  bijeenkomsten  die  georganiseerd  worden  bij  de  gemeente.  De  aanwezigheid  van 

wethouders  en  de  burgemeester  bij  activiteiten  die  door  de  wijkidee  teams  worden 

georganiseerd wordt ook als reden genoemd waardoor respondenten zich gewaardeerd voelen. 

Bovendien hebben enkele respondenten wel eens een penning, een bloemetje of certificaat 

ontvangen van de gemeente waardoor zij zich gewaardeerd gingen voelen. Ten slotte werd er 

aangegeven  dat  niet  alleen  de  avonden  belangrijk  zijn  voor  de  gemeente  om  zo  haar 

waardering te tonen, maar een vriendelijk woord zou ook belangrijk zijn.  Het belang van 

kleine gebaren naast de grotere gebaren, zoals een georganiseerde avond, blijkt hieruit. 

Nu de resultaten van de vragen over  participatie  besschreven zijn,  worden vervolgens de 

resultaten  van  de  vragen  over  sociaal  kapitaal  en  de  verschillende  onderdelen  hiervan 

besproken. 
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5.2 Sociaal Kapitaal

Om het concept sociaal kapitaal te kunnen onderzoeken, zijn respondenten gevraagd naar de 

netwerken die zij hebben in de wijk, in andere wijken van Ridderkerk en buiten de gemeente. 

Er  zijn  bovendien  vragen  gesteld  over  vertrouwen  en  normen,  vooral  aan  de  hand  van 

voorbeelden en het schetsen van situaties. De resultaten van de vragen die betrekking hebben 

op sociaal kapitaal zullen in deze paragraaf  worden besproken. 

5.2.1 Sociale netwerken

De respondenten is gevraagd of zij contacten hebben in de wijk, in andere wijken van de 

gemeente en buiten de gemeente. Alle respondenten hebben contacten met anderen in de wijk 

waar zij wonen. Het gaat vooral om oppervlakkige contacten, praatjes op straat en het groeten 

van bekenden in de wijk. 

“Als ik bekenden tegenkom maken we een praatje, dat kan gebeuren”

“Gewoon elkaar gedag zeggen en af en toe een praatje maken”

Een deel van de respondenten heeft ook vrienden in de eigen wijk wonen. De contacten die 

respondenten hebben in andere wijken van Ridderkerk bestaan vooral  uit  familieleden en 

kennissen. Er zijn ook respondenten die alleen contacten in de eigen wijk hebben en niet 

daarbuiten:

“Mensen uit de wijk, mensen uit de kerk, mensen uit je jeugd van je eigen schooltijd…ja, altijd erg op de wijk  

georiënteerd geweest hè?”

Uit bovenstaand citaat blijkt  dat de respondent zeer op het lokale is gericht,  waardoor de 

contacten zich concentreren in de wijk. Forrest & Kearns (2001) gaven in hun artikel ‘Social 

Cohesion, Social Capital and the Neighbourhood’ reeds weer dat de buurt een belangrijke 

plaats is voor het ontstaan van contacten. Meerdere respondenten zijn gericht op het lokale en 

hebben vooral contacten die zich concentreren in de wijk en soms ook in andere wijken van 

Ridderkerk.  Deze  contacten spelen  een belangrijke  rol  in  het  leven van de  respondenten, 

omdat het naast oppervlakkige contacten meestal ook contacten met familieleden en goede 

vrienden zijn. 

“Al mijn vrienden en familie zijn hier”

Tevens hebben de meeste respondenten ook contacten buiten gemeente Ridderkerk, het gaat 

dan  vooral  om familieleden  die  buiten  Ridderkerk  wonen  en  kennissen.  Goede  vrienden 
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wonen in de woonplaats zelf en erbuiten zijn het vooral kennissen, dit heeft te maken met de 

frequentie van bezoeken aan vrienden of kennissen, omdat vrienden dichterbij  wonen dan 

kennissen worden zij vaker bezocht en wordt de band sterker.  Opvallend bij de contacten die 

respondenten hebben buiten Ridderkerk, is dat het in dat geval vaak gaat om contacten in 

Rotterdam, Hendrik Ido Ambacht en Barendrecht. Dit zijn gemeenten die dichtbij Ridderkerk 

liggen. De spreiding van de netwerken van de respondenten is daarom over het algemeen 

smal. Slechts enkele respondenten geven aan contacten te hebben verder buiten Ridderkerk, 

zoals in Zeeland, Drenthe en Gelderland, bestaande uit familieleden of vrienden die verhuisd 

zijn vanuit Ridderkerk. 

De  meeste  oppervlakkige  contacten  en  contacten  met  vrienden  hadden  de 

respondenten  al  voordat  zij  deelnamen  aan  het  wijkidee  team of  wijkoverleg.  Door  hun 

vrijwilligerswerk als participant, zowel in het wijkoverleg als het wijkidee team, hebben zij er 

wel meer contacten bij gekregen. Zij hebben nieuwe mensen leren kennen die net als zij lid 

zijn van het  wijkidee team of deelnemen aan het  wijkoverleg,  maar  zij  zijn zelf  ook een 

bekend gezicht geworden in de wijk.  Zij  worden soms herkend door mensen,  doordat zij 

worden gezien bij de evenementen die zij in de wijk organiseren.

“Het is toch wel grappig dat je eigenlijk mensen spreekt waar ik bijvoorbeeld nooit contact mee had gezocht”

De resultaten van de vragen die netwerken betroffen geven weer dat de respondenten reeds 

contacten hadden in de wijk en in andere wijken van Ridderkerk voordat zij aan participatie 

deden.  Zij  hebben  bovendien  door  deelname  aan  participatieprocessen  ook  weer  nieuwe 

contacten gekregen. Ondanks het feit dat de meeste respondenten zowel contacten binnen als 

buiten  gemeente  Ridderkerk  hebben,  is  het  opvallend  dat  het  grootste  deel  van  de 

participanten vooral op het lokale zijn gericht. Zij hebben allemaal of familie of vrienden in 

Ridderkerk  wonen,  een  aantal  respondenten  geeft  zelfs  aan  dat  zowel  hun  belangrijkste 

familieleden als hun belangrijkste vrienden in Ridderkerk wonen. 

5.2.2 Vertrouwen

Om  het   begrip  vertrouwen  grijpbaar  te  maken  voor  de  respondenten  zijn  er  situaties 

beschreven om het vertrouwen dat zij hebben in anderen en de redenen hiervoor te kunnen 

achterhalen:

 Kunt u iemand in gedachten nemen die u het meest vertrouwt? Kunt u aangeven waarom u 

diegene vertrouwt? Wat zijn de redenen?

 Wat zou iemand moeten doen om dit vertrouwen bij u te kunnen winnen? Wat zou 

daarvoor in uw ogen moeten gebeuren, hoe zou iemand moeten zijn?
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De meeste  respondenten  hadden  ondanks  het  schetsen  van  een  situatie  bedenktijd  nodig 

wanneer hen gevraagd werd waarom ze iemand vertrouwen en hoe een ander dit vertrouwen 

kan winnen. Hieruit blijkt dat vertrouwen voor de respondenten een vanzelfsprekend deel van 

hun leven is waar zij nooit of nauwelijks over nadenken. Uit de antwoorden op de vragen 

blijkt  dat  zij  vertrouwen  vooral  verbinden  met  het  niet  doorvertellen  van  vertrouwelijke 

informatie. De meest genoemde reden waarom respondenten een ander vertrouwen is omdat 

zij weten dat die ander de toevertrouwde informatie niet doorvertellen.

“Je vertrouwt iemand omdat je weet dat als je wat vertelt dat het nooit doorgaat”

“Ik vertrouw iemand omdat ik weet dat hij diegene nooit wat doorvertelt”

Een andere reden om een ander te vertrouwen is dat iemand weet wat hij of zij aan de ander 

heeft en ook weet dat die ander altijd voor ze klaar staan.

“Wij weten van elkaar wat we aan elkaar hebben. Ik weet dat ik daar altijd op terug kan vallen en dat het  

wederzijds is”

De twee belangrijkste redenen om een ander te vertrouwen, hierboven genoemd, hebben een 

samenhang waarbij transparantie en reciprociteit een belangrijke rol spelen. De respondenten 

geven aan dat zij  verwachten dat het gevoel van op elkaar kunnen terugvallen wederzijds 

moet  zijn,  waaruit  blijkt  dat  wederkerigheid  een  belangrijk  element  van  vertrouwen  is. 

Bovendien is transparantie belangrijk,  individuen moeten weten wat ze aan elkaar hebben 

voordat zij elkaar kunnen vertrouwen. Dit komt overeen met de definitie van vertrouwen van 

Veenstra (2002) waarbij consistentie en weten wat men elkaar heeft belangrijke elementen 

van de  definitie  zijn.  Naast  transparantie  is  eerlijkheid  ook een  belangrijk  onderdeel  van 

vertrouwen, zoals blijkt uit onderstaand citaat:

“Om iemand te kunnen vertrouwen moet iemand helder zijn, moet eerlijk zijn, ook als ik iets verkeerds zou doen.  

Als ik iets doe, als ik een denkwijze zou hebben waar hij het niet mee eens is, dat je erover praten kan”

Respondenten  zijn  niet  alleen  gevraagd  waarom ze  een ander  vertrouwen,  maar  ook hoe 

iemand zo’n vertrouwen bij hen kan winnen. Een klein deel van de respondenten geeft aan dat 

een ander geen vertrouwen hoeft te winnen, maar dat zij iedereen het voordeel van de twijfel 

geven. 

“Ik vertrouw iedereen. Ik ga uit van het goede van de mens”
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Daarentegen  zeggen  de  meeste  respondenten  dat  vertrouwen  iets  is  dat  moet  groeien  in 

contacten met anderen. In deze contacten is het wederzijds bewijzen van betrouwbaarheid wat 

eindelijk leidt tot wederzijds vertrouwen:

“Vertrouwen wordt gewonnen door een jarenlange relatie, ja, toch lief en leed met elkaar meemaken”

Pas in een relatie die langer duurt kunnen mensen ontdekken wat zij aan elkaar hebben in 

goede en minder goede tijden. Daarom is vertrouwen voor de meeste respondenten iets dat 

moet groeien als onderdeel van een relatie. 

Ten slotte  zijn  er  nog twee manieren om vertrouwen bij  een ander  te  winnen die 

genoemd zijn tijdens de interviews. Eén daarvan is het openhartig zijn tegen elkaar, je beiden 

kwetsbaar kunnen opstellen. Bovendien wordt het door een aantal respondenten belangrijk 

gevonden dat de ander doet wat hij of zij zegt, dat er beloftes worden nagekomen.

“Dat je je ziel en zaligheid blootlegt, dat doet die ander dan ook. Daardoor ontstaat een soort vertrouwen”

“Vertrouwen winnen doen mensen door te doen wat ze zeggen. Dat zijn dingen waar ik wil heel straight in ben”

Vertrouwen  kan  volgens  de  respondenten  dus  worden  gewonnen  op  drie  verschillende 

manieren, namelijk door het groeien van vertrouwen in een langere relatie, door openheid en 

eerlijkheid en door beloftes na te komen. Bovendien geven een aantal respondenten aan dat zij 

iedereen vertrouwen en de ander dus het voordeel van de twijfel te geven.

Vervolgens zijn er vragen gesteld die betrekking hebben op vertrouwen in het gemeentelijk 

bestuur. Er zijn respondenten die vertrouwen hebben in gemeentelijk bestuur,  zij  die geen 

vertrouwen hebben in het gemeentelijk bestuur en zij die dit vertrouwen soms hebben. De 

mate van vertrouwen in het gemeentelijk bestuur hangt af van twee belangrijke factoren: hoe 

het gemeentelijk bestuur naar buiten treedt over grote besluiten als de komst van een tram in 

Ridderkerk  en  de  wijze  waarop  de  gemeente  communiceert  met  deelnemers  aan 

participatieprocessen. 

Bij grote besluiten, zoals de komst van een tram, voelden sommige participanten zich 

niet serieus genomen. Zij kregen het idee nog inspraak te kunnen hebben voordat het besluit 

werd genomen, terwijl dit naar hun mening achteraf niet zo bleek te zijn. Hierdoor was hun 

vertrouwen in het gemeentelijk bestuur gedaald. 

“Hoe straight zijn jullie nou eigenlijk? Volgens mij was allang bekend dat die tram komt”
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Door onduidelijkheid over de mate van invloed die bewoners hadden in het besluit van de 

komst van de tram is het vertrouwen van een aantal respondenten in het gemeentelijk bestuur 

gedaald. 

De respondenten die aangaven dat zij vertrouwen hadden in het gemeentelijk bestuur, 

gaven vooral aan dat dit kwam door positieve ervaringen op het gebied van communicatie met 

de  gemeente.  In  deze  gevallen zagen zij  dat  hun adviezen werden overgenomen door  de 

gemeente of kregen zij in het geval van een advies feedback hierop.

“Vanuit gemeente Ridderkerk zie je ook dat ze inderdaad dingen aanpassen en er ook naar luisteren, de situatie  

hebben bekeken…ze reageren heel netjes en snel”

Hieruit  blijkt  dat  het  vertrouwen  in  het  gemeentelijk  bestuur  groter  is  wanneer  er  goed 

gecommuniceerd wordt naar participanten toe. Dit blijkt ook uit antwoorden die gegeven zijn 

door respondenten die soms vertrouwen hebben in het gemeentelijk bestuur. Zij zagen niet 

altijd feedback op hun adviezen of hoorden achteraf over besluiten die genomen waren die 

hun wijk aangingen.

“Dan hoor je achteraf: ja jammer dan, wij hebben toch maar besloten om het zo te doen. Dan word je voorbij  

gelopen”

“Wij worden dan overvallen door een krantenartikel. Dan krijg je op een gegeven moment: vertrouw ik het  

eigenlijk nog wel?”

Uit de resultaten van de vragen over vertrouwen in het gemeentelijk bestuur blijkt dat dit 

vertrouwen afhankelijk is van twee factoren, namelijk duidelijkheid over de mate van invloed 

van bewoners  bij  te  nemen besluiten en  de  wijze  van communicatie  tussen gemeente  en 

participanten. Wanneer duidelijkheid bestaat over de mate van invloed bij te nemen besluiten 

bij  alle  partijen  en  de  communicatie  goed  verloopt  door  het  geven  van  feedback,  is  het 

vertrouwen bij respondenten groter. 

Ten slotte is de respondenten gevraagd op welke wijze vertrouwen in het gemeentelijk bestuur 

kan  groeien  bij  anderen  en  ook  bij  henzelf.  Opvallend  was  dat  zij  bij  het  winnen  van 

vertrouwen van het gemeentelijk bestuur bij haar bewoners, bijna dezelfde opties noemden als 

waarmee anderen persoonlijk vertrouwen bij hen kunnen winnen. Het gemeentelijk bestuur 

zal  dan  namelijk  ook open en  eerlijk  moeten  zijn  naar  haar  inwoners,  vooral  over  grote 

besluiten als de tram en duidelijk moeten zijn over de mate van invloed die bewoners kunnen 

hebben bij deze besluiten. Een andere wijze die respondenten noemen om het vertrouwen in 

het gemeentelijk bestuur te laten groeien, is te zorgen dat participanten en ook burgers met 

vragen altijd feedback krijgen. Het is belangrijk antwoord te krijgen op gestelde vragen en 
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gegeven adviezen, het hoeft dan niet zo te zijn dat de gemeente hier in mee moet gaan of het 

er mee eens moet zijn, maar zij moeten laten blijken dat zij luisteren naar haar inwoners en 

alles in overweging nemen tijdens het nemen van besluiten. 

5.2.3 Normen

Het laatste onderdeel van sociaal kapitaal dat besproken is tijdens interviews zijn normen. De 

respondenten zijn hiervoor over vier voorbeelden naar hun mening gevraagd, namelijk:

o Stel, iemand zet de vuilnis buiten op de verkeerde dag, wat vindt u daarvan?

o Stel, u ziet een volwassene een snoepje pakken uit een bak bij Kruidvat, wat vindt u 

daarvan? En als een kind het doet?

o Stel, u weet dat uw buurkinderen wel eens geslagen worden, wat vindt u daarvan?

o Stel, u ziet een paar jongens een meisje met een hoofddoek uitschelden, wat vindt u 

daarvan?

Hoewel  de  eerste  twee  voorbeelden  door  alle  respondenten  als  onpassend  gedrag  werd 

bestempeld, vonden zij het niet allemaal ernstig genoeg om er op te reageren. Wanneer zij er 

wel op reageren en er iemand op aan spreken, proberen zij dit op vriendelijke wijze te doen 

om de goede vrede te bewaren.

Over de laatste twee voorbeelden waren alle respondenten het met elkaar eens. Zij keuren het 

gedrag af en schatten de ernst van het afwijkende gedrag hetzelfde in. Zij vonden allen dat dit 

zeer  verwerpelijk  gedrag  is  en  de  meeste  respondenten  zouden  de  ander  op  het  gedrag 

aanspreken. In het geval van het slaan van kinderen is de situatie ingewikkelder en hierbij zou 

het grootste deel van de respondenten anoniem een instantie inschakelen. Opvallend bij het 

bespreken van de verschillende voorbeelden is de gedeelde meningen van de respondenten. 

Dit  geeft  aan  dat  de  respondenten  die  allen  deelnemen  aan  participatieprocessen  op 

verschillende  gebieden  gedeelde  normen  hebben.   Wanneer  de  respondenten  rechtstreeks 

gevraagd wordt naar gedeelde normen, blijkt dit vaak een vanzelfsprekend concept te zijn. Zij 

zien gedeelde normen als iets wat zij delen met mensen die ‘net zo denken als zij’.  Zoals 

blijkt  uit  het  bespreken van de voorbeelden hebben zij  ook gedeelde normen met  andere 

participanten. 

Uit  de  gesprekken  met  de  respondenten  is  gebleken  dat  zij  bovendien  nog  een 

gedeelde norm hebben met elkaar. In een deel van de interviews werd door de respondent op 

indirecte wijze verteld dat zij niet positief staan tegenover de allochtone medebewoner of hier 

nogal onbekend mee te zijn. Een nadeel van gedeelde normen is dat zij ervoor kunnen zorgen 

dat een groep gesloten is en buitenstaanders nauwelijks toelaat (Portes, 1998). Deze gedeelde 

norm kan er dus voor zorgen dat allochtonen niet worden toegelaten in de groepen deelnemers 

van wijkidee teams en wijkoverleggen of dat leden hiervan een drempel voor hen creëren om 
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hier aan deel te nemen. Allochtonen zijn dan ook niet of nauwelijks vertegenwoordigd in de 

huidige samenstelling van wijkidee teams en wijkoverleggen.

Uit  de  resultaten  van  de  vragen  over  normen  blijkt  dat  de  respondenten  op 

verschillende  onderwerpen  gedeelde  normen  hebben.  Dit  geeft  aan  dat  normen  een 

belangrijke rol kunnen spelen bij participatie, omdat individuen deel gaan nemen aan groepen 

met individuen die hetzelfde denken als zij. 

5.3 Verbondenheid

De respondenten zijn gevraagd of zij zich verbonden voelen met medebewoners in de wijk, 

met de wijk op zich of met gemeente Ridderkerk als geheel. Hieruit blijkt dat de respondenten 

zich vooral met hun medebewoners en met hun eigen wijk verbonden voelen. 

Het grootste deel van de respondenten geeft aan dat zij zich verbonden voelen met de 

medebewoners  in  hun  wijk.  De  respondenten  die  zeggen  zich  niet  verbonden  te  voelen, 

hebben zich hun hele leven meer op een andere gemeente gericht, omdat zij daar werken en 

familie  en  vrienden  hebben  wonen.  De  verbondenheid  die  de  respondenten  voelen  met 

medebewoners in hun wijk ontstaat door de contacten die zij hebben met medebewoners. 

“Ik voel me verbonden, want ik ken de mensen hier”

“Ik voel me verbonden, want ik ken heel veel mensen, vrienden en ook door de kerk en via de basisschool van  

mijn kinderen”

“Ik voel me wel verbonden, ik heb contacten met de buren, ik spreek vaak mensen”

Hieruit  blijkt  dat  die  contacten  zowel  oppervlakkige  contacten  zijn,  zoals  elkaar  gedag 

zeggen,  als  diepere  contacten,  zoals  vriendschappen  belangrijk.  Opvallend  is  dat  alle 

respondenten  verbondenheid  meteen  in  verband  brengen  met  contacten.  Zij  voelen  zich 

verbonden wanneer zij  contacten hebben met anderen in de plaats waar zij  wonen, zowel 

oppervlakkige contacten als contacten die dieper zijn, zoals vriendschappen. 

Dit geldt ook wanneer respondenten gevraagd wordt naar hun eventuele gevoel van 

verbondenheid met de wijk waarin zij wonen en met de gemeente Ridderkerk als geheel. Alle 

respondenten geven aan zich verbonden te voelen met de wijk waarin zij wonen. Dit heeft 

echter meerdere oorzaken dan alleen de contacten die zij hebben in de wijk. Respondenten die 

in Ridderkerk geboren en getogen zijn zeggen een vanzelfsprekende verbondenheid te voelen. 

“Ik ben hier geboren en getogen, dus het is logisch dat ik me verbonden voel”

Dit staat echter niet helemaal los van contacten in de wijk. Wanneer iemand langer op een 

plek woont, zal diegene ook meer contacten hebben ontwikkeld. Doordat zij verschillende 
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fasen in hun leven meemaken op één plek krijgen zij meer contacten met anderen die daar 

wonen, zoals contacten via school en via de school van de kinderen. 

De meeste respondenten geven aan zich niet verbonden te voelen met de gemeente 

Ridderkerk als geheel, maar meer met hun eigen wijk en de medebewoners in deze wijk. Een 

deel van de respondenten geeft echter aan dat zij zich wel steeds meer verbonden zijn gaan 

voelen met  de gemeente Ridderkerk als geheel.  Dit  is vooral gegroeid toen zij  in contact 

kwamen met bewoners van andere wijken en met de gemeente dankzij hun vrijwilligerswerk 

als participant, zoals blijkt uit onderstaand citaat:

“Ik ben me meer verbonden gaan voelen met de gemeente,  omdat je  door het  wijkgebeuren dichter  bij  de  

gemeente komt”

Ten slotte zegt een klein deel van de respondenten dat zij zich verbonden te voelen met de 

gemeente als geheel, omdat zij hun eigen wijk als onderdeel hiervan zien waar zij zich ook 

verbonden mee voelen.

Duidelijk  wordt  na  het  analyseren  van  de  antwoorden  op  de  vragen  over 

verbondenheid  dat  de  respondenten  een  gevoel  van  verbondenheid  krijgen  doordat  zij 

contacten  hebben  met  anderen,  zowel  in  hun  wijk  als  in  andere  wijken  in  Ridderkerk. 

Wanneer  zij  dan  ook  gevraagd  worden  hoe  het  gevoel  van  verbondenheid  van  andere 

bewoners groter kan worden, komen de meeste respondenten met de oplossing om mensen 

met elkaar in contact brengen. De wijkidee teams proberen hier al aan te werken door feesten 

en andere activiteiten te organiseren in de wijk, voor jong en oud. Echter kunnen zij niet alle 

bewoners bereiken, omdat de bekendheid van de wijkidee teams en hun activiteiten nog niet 

groot genoeg is.

Ten slotte geven de respondenten geven aan dat zij zich reeds verbonden voelden met 

hun wijk en de medebewoners voordat zij deelnamen in het wijkidee team en wijkoverleg. Zij 

geven vooral aan dat het gevoel van verbondenheid ervoor zorgde dat zij iets wilde doen voor 

de wijk en de medebewoners. Zonder dat gevoel, zouden ze het niet zijn gaan doen volgens 

hen:

“Ik voelde me al verbonden voor dat wijkidee team, daarom was ik altijd al bezig in de wijk”

Nu de resultaten van de interviews in dit hoofdstuk uitgebreid aan bod zijn gekomen, zullen 

zij nu worden gebruikt om de vraagstelling te beantwoorden in het volgende hoofdstuk, de 

conclusie. 
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6. Conclusie

Dit  rapport  bevat  het  onderzoek  over  de  relatie  tussen  participatie,  sociaal  kapitaal  en 

verbondenheid. Het doel van dit onderzoek was duidelijkheid te krijgen in deze relatie en in 

de  relatie  tussen  de  onderdelen  van  sociaal  kapitaal.  Op  basis  hiervan  kan  gemeente 

Ridderkerk worden geadviseerd waar zij zich op moeten richten om hun doelen, vertrouwen 

in het gemeentelijk bestuur en verbondenheid van bewoners, te bereiken. In dit hoofdstuk 

wordt daarom antwoord gegeven op de vraag:

“Participatie zetten we vooral in om de betrokkenheid van onze inwoners te vergroten, om te  

bereiken dat een betrokken burger erop vertrouwt dat zijn energie wordt gebruikt en om de  

kwaliteit van het gemeentelijk beleid te vergroten”

Er zijn verschillende methoden gebruikt om tot beantwoorden van bovenstaande vraagstelling 

te komen. Er is gebruik gemaakt van bestaande gegevens, zowel wetenschappelijke gegevens 

als  beleidsgegevens.  Gesprekken  met  sleutelfiguren  waren  een  aanvulling  op  deze 

beleidsgegevens.  Er  zijn  bovendien achttien semigestructureerde interviews gehouden met 

deelnemers  aan  participatieprocessen  in  gemeente  Ridderkerk.  Ten  slotte  heeft  er  een 

participerende observatie  plaatsgevonden in de vorm van een bezoek van het  college van 

B&W aan één van de wijken in Ridderkerk. De conclusies naar aanleiding van het onderzoek 

zijn getrokken op basis van deze onderzoeksmethoden.

In  dit  hoofdstuk  zullen  eerst  de  belangrijkste  bevindingen  worden  beschreven. 

Vervolgens worden in de discussie de sterke en zwakke punten van het onderzoek besproken. 

Afsluitend worden er aanbeveling gedaan aan gemeente Ridderkerk.  

6.1 Conclusie

Uit de analyse van de interviews is gebleken dat de verwachtingen die in het theoretisch kader 

geformuleerd  waren  juist  zijn.  Sociaal  kapitaal  is  nodig  om  deel  te  kunnen  nemen  aan 

participatieprocessen en plaatsverbondenheid stimuleert bewoners om actief te worden in hun 

woonomgeving.  Naast  bevestigingen  van  de  bestaande  literatuur  op  het  gebied  van 

participatie, sociaal kapitaal en plaatsverbondenheid is er  echter ook nieuwe kennis uit de 

interviews voortgekomen. De belangrijkste en meest opvallende bevindingen worden in deze 

paragraaf per begrip besproken en afsluitend wordt er een antwoord gegeven op de centrale 

vraagstelling. 

Michelle de Sterke 49



Participatie, Sociaal kapitaal en Verbondenheid                                                                         

6.1.1 Participatie

Uit  de  analyse  is  gebleken  dat  participanten  individuen  zijn  die  meerdere  vrijwillige 

activiteiten doen naast  het wijkoverleg.  Het kan gaan om andere vormen van participatie, 

ander soort vrijwilligerswerk of zorgtaken voor familieleden en anderen die hen naast staan. 

Bovendien is gebleken dat zij zich eerst slechts lieten ‘informeren’ en dan al dan niet via de 

tussenstap ‘adviseren’ tot ‘coproduceren’ op de participatieladder van Edelenbos et al. (2006) 

zijn gekomen, namelijk het wijkidee team. 

Hoe participanten de samenwerking met de gemeente ervaren is vooral afhankelijk 

van de mate van duidelijkheid die de gemeente hen biedt en de wijze van communicatie. 

Wanneer de gemeente geen duidelijkheid biedt aan participanten en de communicatie niet op 

orde heeft, ervaren de participanten de samenwerking met de gemeente als negatief. Indien dit 

het geval is, bestaat het gevaar dat de participant gedemotiveerd raakt, wat een bedreiging 

voor participatie is. 

6.1.2 Sociaal kapitaal

Participanten  zijn  in  het  bezit  van  sociaal  kapitaal  voordat  zij  deelnemen  aan 

participatieprocessen. Zij  hebben netwerken van contacten met anderen in de wijk, andere 

wijken van Ridderkerk en ook buiten Ridderkerk.  De meeste  contacten concentreren zich 

echter in Ridderkerk en dan vooral in de eigen wijk. In de contacten die verder gaan dan een 

praatje  en  gedag  zeggen  kan  vervolgens  wederzijds  vertrouwen  groeien.  Vertrouwen  kan 

worden  gewonnen  door  eerlijkheid,  transparantie  en  wederkerigheid.  Wanneer  individuen 

beloftes nakomen, duidelijk maken wat anderen aan ze hebben en laten weten dat ze de ander 

ook vertrouwen kan vertrouwen groeien in contacten. Dit geldt niet alleen voor persoonlijk 

vertrouwen, maar ook bij vertrouwen tussen participant en het gemeentelijk bestuur. Het altijd 

geven van feedback van de gemeente naar de participant speelt bovendien een belangrijke rol 

in het al dan niet vertrouwen hebben in het gemeentelijk bestuur. Ten slotte kunnen gedeelde 

normen ontstaan in de contacten die individuen hebben met anderen. Bovendien zoeken zij 

zelf ook anderen op die hetzelfde denken als zij. Dit is tijdens dit onderzoek ook terug te zien 

in de analyse van de interviews. Participanten hebben gedeelde normen op het gebied van 

verschillende onderwerpen. Hun negatieve en afwachtende houding tegenover allochtonen is 

hierbij een opvallende bevinding. Participanten zijn in het bezit van sociaal kapitaal voordat 

zij deelnemen aan participatieprocessen, maar deze vorm van kapitaal wordt vergroot nadat 

zij participeren. Participanten leren door deelname aan bijvoorbeeld een wijkoverleg nieuwe 

mensen kennen waardoor hun netwerken groter worden. 
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6.1.3 Verbondenheid

Participanten voelen zich verbonden met hun wijk en de medebewoners. Vanuit dat gevoel 

van verbondenheid willen zij iets gaan doen voor hun wijk en de medebewoners. Op deze 

wijze zijn zij deel gaan nemen aan participatieprocessen, zodat zij een positieve invloed op de 

wijk kunnen hebben. Verbondenheid wordt  door participanten automatisch gerelateerd aan 

contacten.  Individuen  gaan  zich  verbonden  voelen  met  de  plek  waar  zij  wonen  door  de 

contacten die zij daar hebben. Het gaat dan zowel om oppervlakkige contacten, zoals elkaar 

gedag  zeggen  en  korte  gesprekken,  als  om diepere  contacten,  zoals  met  familieleden  en 

vrienden.  Door  deelname aan  participatieprocessen  gaan participanten  zich ten  slotte  wel 

meer verbonden voelen met de gemeente als geheel, doordat zij dichter bij de gemeente staan 

door de samenwerking hiermee. 

6.1.4 Samenhang tussen participatie, sociaal kapitaal en verbondenheid

Afsluitend zal er nu een antwoord worden gegeven op de vraagstelling. Netwerken zijn de 

basis  van  sociaal  kapitaal.  In  netwerken van contacten tussen  individuen kan vertrouwen 

groeien en kunnen gedeelde normen ontstaan . Netwerken zorgen bovendien voor een gevoel 

van plaatsverbondenheid. Wanneer individuen in het bezit zijn van sociaal kapitaal en zich 

verbonden voelen met de plaats waar zij wonen, kan dit pas leiden tot participatie. Dankzij 

netwerken, contacten met anderen, kan vertrouwen in die ander groeien en kunnen gedeelde 

normen  ontstaan.  Het  zijn  deze  contacten,  waarbij  vertrouwen  en  gedeelde  normen  van 

ontstaan, waardoor individuen zich verbonden gaan voelen met de plaats waar zij  wonen. 

Individuen moeten zich verbonden voelen  met  de  plaats  waar  zij  wonen,  voordat  zij  het 

besluit nemen om ‘iets te gaan doen voor hun wijk’ en dus te gaan participeren. Wanneer 

individuen eenmaal participeren wordt hun netwerk vergroot door de nieuwe contacten die 

krijgen via bijvoorbeeld een wijkoverleg of wijkidee team. 

Van  de  conclusie  is  een  schematische  weergave  gemaakt  om  de  relatie  tussen 

participatie, sociaal kapitaal en plaatsverbondenheid overzichtelijk te maken:

Figuur 6.1 Schematische weergave conclusie
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6.2 Discussie

De gekozen onderzoeksmethoden van dit onderzoek hebben zowel voor- als nadelen. Er is 

voor gekozen om de centrale vraagstelling te beantwoorden aan de hand van gebruik van 

bestaand materiaal, gesprekken met sleutelfiguren, achttien semigestructureerde interviews, 

en participerende observatie. 

Bij de achttien semigestructureerde interviews kunnen een aantal kanttekeningen 

worden geplaatst. De respondent kan tijdens het interview beïnvloedt zijn in zijn of haar 

antwoord op een vraag door de manier waarop de vraag gesteld wordt door de onderzoeker. 

Dit kan tijdens dit onderzoek ook het geval zijn geweest. Bovendien kan er op bepaalde 

momenten tijdens de interviews wellicht te weinig zijn doorgevraagd door de onderzoeker, 

waardoor antwoorden op vragen onduidelijk of onvolledig zijn gebleken achteraf. Ten slotte is 

het onderzoek niet generaliseerbaar vanwege het kleine aantal interviews en de unieke context 

van gemeente Ridderkerk en het karakter van de wijkidee teams. Deze factoren kunnen ertoe 

leiden dat er misschien andere uitkomsten uit dit onderzoek zouden komen wanneer dit 

onderzoek op een andere locatie of op een ander tijdstip herhaald zou worden.

De semigestructureerde interviews bleken echter ook een voordeel te hebben. Zij 

hebben de respondenten de vrijheid gegeven om meer te vertellen dan wanneer zij een 

vragenlijst zouden invullen. Hierdoor konden verrassende uitspraken en resultaten worden 

meegenomen in de beantwoording van de centrale vraagstelling, zoals de angst van de 

respondenten voor allochtone medebewoners. Dankzij de semigestructureerde interviews kon 

deze nieuwe kennis daarom worden toegevoegd aan de bestaande kennis, zij het met 

inachtneming van de tekortkomingen van deze onderzoeksmethode. Deze onderzoeksmethode 

was bovendien de enige wijze waarop er antwoord kon worden gegeven op de vraag van 

gemeente Ridderkerk. Er waren inzichten nodig in achterliggende mechanismen, welke niet te 

verkrijgen zijn vanuit vragenlijsten, maar waarvoor langere gesprekken met respondenten 

nodig zijn. 

De tekortkomingen van dit onderzoek kunnen bij vervolgonderzoek worden opgelost 

door kwalitatief onderzoek te combineren met een kwantitatieve onderzoeksmethode. Op deze 

manier kunnen de resultaten van bijvoorbeeld een vragenlijst als controle dienen voor de 

kwalitatieve semigestructureerde interviews. Wellicht kan er bovendien onderzoek worden 

gedaan naar andere participatiebevorderende maatregelen, aangezien er meerdere wegen 

leiden tot participatie. Ten slotte zou men de relatie van participatie met de kijk van 

individuen op allochtonen nader kunnen onderzoeken, aangezien dit een onverwachte 

bevinding is die uit het onderzoek is gekomen.
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6.3 Aanbevelingen gemeente Ridderkerk

Op basis van de resultaten en conclusie van het onderzoek kunnen een tweetal aanbevelingen 

worden  gedaan  aan  gemeente  Ridderkerk.  Het  middel  participatie  is  door  gemeente 

Ridderkerk ingezet om de verbondenheid van bewoners te vergroten, net als hun vertrouwen 

in het gemeentelijk bestuur.  Vanuit de resultaten en de conclusie van het onderzoek blijkt 

echter, dat het middel participatie niet zal leiden tot een grotere verbondenheid en vertrouwen 

in het gemeentelijk bestuur. 

Wanneer de gemeente het gevoel van verbondenheid van haar bewoners wil vergroten, 

is  het  vergroten  van  participatie  niet  de  meest  effectieve  manier.  Wanneer  zij 

plaatsverbondenheid willen bereiken, is het beter dat zij zich richten op het stimuleren van 

contacten  tussen de  bewoners.  Dit  kunnen zowel  oppervlakkige  contacten zijn,  zoals  een 

praatje op straat  en gedag zeggen als om contacten die verder  gaan,  zoals samenwerking 

tussen bewoners met als doel een probleem aan te pakken. De gemeente stimuleert contacten 

tussen  bewoners  onder  andere door  evenementen op het  Koningsplein  (gesitueerd aan de 

voorzijde van het gemeentehuis) te organiseren. De wijkidee teams spelen hier al een rol in 

door feesten en andere evenementen in de wijken te organiseren om mensen bij elkaar te laten 

komen. Ieder jaar zijn hierbij meer bezoekers en komen er op deze manier bewoners met 

elkaar in contact. De bekendheid van de wijkidee teams zijn echter nog een belemmering 

hierin.  Door  de  bekendheid  van  de  wijkidee  teams en  hun  georganiseerde  activiteiten  te 

vergroten in de wijken kunnen zij in de toekomst een grotere rol gaan spelen in het stimuleren 

van contacten met bewoners in de wijk. In andere steden zijn goede ervaringen opgedaan met 

projecten als De Buurtkamer in Enschede, waar bewoners altijd kunnen binnenlopen voor 

koffie met elkaar en voor verschillende activiteiten (www.ruimtevoorcontact.nl) 

Bovendien zal het vergroten van participatie door bewoners ook niet direct leiden tot een 

groter vertrouwen in het gemeentelijk bestuur. Uit dit onderzoek blijkt dat het vertrouwen in 

het gemeentelijk bestuur afhankelijk is van twee factoren, namelijk de manier van omgaan 

met ‘grote besluiten’ en van persoonlijke ervaringen die bewoners hebben met de gemeente. 

Bij belangrijke en grote besluiten is het belangrijk dat de gemeente hier open en eerlijk over 

is.  Zij  kunnen  bewoners  hierover  eerder  en  duidelijker  informeren,  bijvoorbeeld  via  de 

Combinatie  en  Radio  Ridderkerk.  Het  gaat  dan  niet  alleen  om het  informeren  over  het 

onderwerp zelf, maar het moet voor bewoners ook duidelijk worden in hoeverre zij inspraak 

hebben in de besluitvorming. Uit  de interviews is  ten slotte  gebleken dat  de persoonlijke 

ervaringen die participanten hebben in de samenwerking met de gemeente, bepalend zijn voor 

de mate van vertrouwen dat zij  hebben in het gemeentelijk bestuur. Wanneer zij  adviezen 

aangedragen en vragen stellen aan ambtenaren en het bestuur, is het belangrijk dat zij altijd 

feedback krijgen. Hierdoor krijgen participanten het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt 
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en dat motiveert hen in hun participatie.  Het gaat er niet om dat zij  altijd krijgen wat zij 

willen, maar dat zij weten dat er iets met hun inspanning wordt gedaan, of de adviezen nu wel 

of niet uitgevoerd (kunnen) worden. 

Uit  het  onderzoek is  gebleken dat  de kans op participerende en verbonden bewoners  het 

grootst  is  wanneer  zij   met  elkaar  in  contact  komen.  Bovendien is  het  belangrijk  dat  de 

procedure  rondom  participatie  goed  geregeld  is,  met  voldoende  feedbackmomenten  en 

helderheid, zodat participanten bovendien vertrouwen hebben in het gemeentelijk bestuur. 

Samengevat  zijn  in  dit  hoofdstuk  de  volgende  aanbevelingen  aan  gemeente  Ridderkerk 

gedaan:

 Om het  gevoel  van  verbondenheid  van  bewoners  met  hun  plaats  te  vergroten  is  het 

belangrijk dat men zich richt op het vergroten van onderlinge contacten tussen bewoners. 

De wijkidee teams spelen dankzij hun georganiseerde evenementen al een rol in, maar 

door bekendheid te vergroten kan deze rol ook groter worden.

 Om het vertrouwen van burgers in het gemeentelijk bestuur te vergroten, is het belangrijk 

dat zij altijd feedback geven wanneer hen een vraag wordt gesteld of een advies wordt 

aangeboden. Bovendien is duidelijkheid bij participanten nodig over de mate van invloed 

die zij hebben in de te nemen besluiten. 
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Bijlage 1 Vragenlijst participerende bewoners

Goede(morgen/middag/avond), ik ben Michelle de Sterke. Momenteel loop ik stage bij 

gemeente Ridderkerk en ik doe hier mijn afstudeeronderzoek. Mijn onderzoek gaat over 

participatie, verbondenheid en sociaal kapitaal. Als u er geen bezwaar tegen heeft neem ik het 

interview op. Dit wordt later uitgetypt. U zult anoniem blijven in het onderzoeksrapport.

Algemene kenmerken:

 Wat is uw naam?

 Kunt u iets over uzelf vertellen?

Verbondenheid:

 Hoe lang woont u in Ridderkerk?

 Hoe lang woont u in deze wijk?

 Woont u in een huur- of koophuis? 

 Hoe lang woont u in dit huis?

 Voelt u zich verbonden met de mensen in de wijk? Waarom?

 Voelt u zich verbonden met de wijk op zich? Waarom?

 Voelt u zich verbonden met de gemeente Ridderkerk? Waarom?

 Op welke manier zou u zich meer verbonden gaan voelen? Of juist minder? Wat zou er 

dan moeten gebeuren in uw ogen?

Sociaal kapitaal:

Netwerken

 Heeft u contacten met mensen in de wijk?

 Heeft u contacten met mensen in de gemeente?

 Heeft u contacten met mensen buiten de gemeente?

 Hoe zou u deze contacten omschrijven?

 Waar wonen uw belangrijkste familieleden?

 Waar wonen uw belangrijkste vrienden?

Vertrouwen

 Kunt u iemand in gedachten nemen die u het meest vertrouwt? Kunt u aangeven waarom u 

diegene vertrouwt? Wat zijn de redenen?

 Wat zou iemand moeten doen om dit vertrouwen bij u te kunnen winnen? Wat zou 

daarvoor in uw ogen moeten gebeuren, hoe zou iemand moeten zijn?
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 Heeft u positieve ervaringen gehad met iemand die u vertrouwde?

 Heeft u negatieve ervaringen gehad met iemand die u vertrouwde?

 Heeft u het idee dat u meetelt bij het gemeentelijk bestuur? Heeft u vertrouwen in het 

gemeentelijk bestuur?

 Wat zou er volgens u bij de gemeente moeten gebeuren waardoor uw vertrouwen (of 

vertrouwen van anderen) in het gemeentelijk bestuur zou stijgen? (wanneer deze laag is)

Normen:

Eerst een aantal voorbeelden:

o Stel, iemand zet de vuilnis buiten op de verkeerde dag, wat vindt u daarvan?

o Stel, u ziet een volwassene een snoepje pakken uit een bak bij Kruidvat, wat vindt u 

daarvan? En als een kind het doet?

o Stel, u weet dat uw buurkinderen wel eens geslagen worden, wat vindt u daarvan?

o Stel, u ziet een paar jongens een meisje met een hoofddoek uitschelden, wat vindt u 

daarvan?

 Wat zijn volgens u de gedeelde normen in deze wijk? En in de Ridderkerkse samenleving 

als geheel?

 Sluit u zich hierbij aan of niet?

 Werken de normen in uw ogen belemmerend?

 Heeft u een idee hoe uw persoonlijke normen zijn gevormd?

Participatie:

Vragen voor participanten:

 Bent u bekend met de spelregels participatie?

 Wat vindt u hiervan?

Er bestaan een aantal vormen van participatie, zoals wijkoverleggen, inspraakavonden en zo 

ook wijkidee teams. Er volgen nu een aantal vragen over de wijkidee teams. Klopt het dat u 

hier aan deelneemt? 

 Hoe bent u bekend geraakt met het wijkidee team?

 Wat was voor u de reden om mee te doen in het wijkidee team?

 Waarom juist het wijkidee team en niet iets anders (zoals wijkoverleg, beleidsplatform)? 

Of doet u ook nog aan één van deze andere vormen van participatie?

 Heeft u het gevoel dat er naar u als participant geluisterd wordt door de gemeente? 

 Kunt u vertellen hoe u de communicatie met de gemeente ervaart?

 Voelt u zich gewaardeerd door de gemeente en wijkbewoners voor het werk wat u doet?
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 Doet u nog aan andere vrijwillige activiteiten?

Zijn er nog belangrijke opmerkingen of verhalen die u zelf kwijt zou willen?

Bedankt voor uw medewerking.
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	Vanuit de literatuur kunnen afsluitend een aantal verwachtingen worden geformuleerd. Sociaal kapitaal is benodigd om actieve burgers te krijgen. Dat wil zeggen dat individuen in het bezit moeten zijn van sociaal kapitaal voordat zij gaan deelnemen aan participatieprocessen. Netwerken zijn de basis van sociaal kapitaal. In de netwerken die individuen hebben kan vertrouwen groeien en kunnen gedeelde normen ontstaan. Dit vertrouwen zorgt ervoor dat samenwerking kan plaatsvinden tussen individuen en door gedeelde normen ontstaan groepen van individuen die hetzelfde denken. Wanneer een individu in het bezit is van dit sociaal kapitaal heeft hij of zij de instrumenten om deel te nemen aan participatieprocessen als een wijkidee team of wijkoverleg. Te verwachten valt bovendien dat plaats een belangrijke rol zal spelen in het ontstaan van sociaal kapitaal, omdat netwerken vooral lokaal ontstaan. Ten slotte wordt verwacht dat een gevoel van plaatsverbondenheid individuen aanmoedigt om aan participatieprocessen deel te nemen. 
	“Al mijn vrienden en familie zijn hier”
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	“Dat je je ziel en zaligheid blootlegt, dat doet die ander dan ook. Daardoor ontstaat een soort vertrouwen”
	“Ik ben hier geboren en getogen, dus het is logisch dat ik me verbonden voel”



