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Voorwoord	

Tussen 8 februari en 18 april hebben wij kwalitatief onderzoek verricht in de wijk het Oude 

Westen in Rotterdam. Het doen van onderzoek en de ervaringen die het ons heeft bijgebracht, 

met daarbij het schrijven van de het afstudeeronderzoek voor de studie Culturele antropologie 

en ontwikkeling sociologie aan de Universiteit Utrecht, was een uitdagend proces.  

 Hierbij willen wij dank uiten naar een aantal personen zonder wie het doen van 

onderzoek en het komen tot resultaten niet mogelijk zou zijn geweest. Allereerst de 

respondenten die hebben meegewerkt aan interviews. De verschillende inzichten en 

ontdekkingen waarbij zij ons hebben meegenomen in het leven in het Oude Westen zijn van 

grote waarde geweest. Het kijkje in het leven van de Oud Westenaren heeft ons verschillende 

inzichten gegeven. Ook Serhat die zijn leven lang al woont in het Oude Westen heeft hier veel 

van op gestoken.  

 Daarnaast een woord van dank voor onze stagebegeleider bij de Gemeente Rotterdam 

Joost, die het mogelijk heeft gemaakt verschillende bijeenkomsten van de gemeente bij te 

wonen. Deze bijeenkomsten, met de documenten die hierin gedeeld zijn, hebben aan de basis 

gestaan van het onderzoek. Door ons onder zijn hoede te nemen en ons voor te stellen aan 

verschillende personen is een stevig fundament van ons netwerk ontstaan waaruit wij voort 

hebben kunnen bouwen.  

 Verder willen wij dank uiten naar onze mede studenten die gedurende 3 perioden ons 

van feedback en mentale steun hebben voorzien, in het bijzonder Wietske van der Klei en Jim 

van Lijssel. Als laatste gaat onze dank uit naar Marije Luitjens-Tol die gedurende drie perioden 

ons heeft ondersteund in het schrijfproces, waarbij haar feedback ten alle tijden positief en 

opzwepend is geweest! 
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Inleiding	

Geschreven door Quint en Serhat 

“Het is een kutwijk, maar het is wel míjn kutwijk” 

 

Op deze manier omschrijven de inwoners van het Oude Westen hún wijk. Een wijk met 

problemen, die niet te ontkennen vallen, waar veel incidenten plaats vinden. Maar ook een wijk 

waar men zich thuis lijkt te voelen en graag komt, een centrum wijk met veel diversiteit en 

verbondenheid. Het Oude Westen, liggend tussen de West-Kruiskade en de Nieuwe 

Binnenweg, een stukje Centrum van Rotterdam met zijn eigen karakter. Waar de West-

Kruiskade wordt gekenmerkt door diverse culturen die tot uiting komen in de verschillende 

toko’s, winkeltjes en natuurlijk China Town, staat de Nieuwe Binnenweg meer bekend om de 

cafés, coffeeshops en uitgaansgelegenheden. Er lijkt een verschil te bestaan tussen deze twee 

grenzen van het Oude Westen dat terug te vinden is in de wijk. Zo zijn er veel bewoners die al 

jaar en dag de wijk hun thuis noemen, maar is er een groeiend aandeel nieuwe bewoners die 

hun intrek hier nemen. Dat het Oude Westen wordt gekenmerkt door diversiteit en bedrijvigheid 

staat buiten kijf en toch is de Gemeente opzoek naar een middel mensen te verenigen en samen 

de wijk, die al in 2007 door de toenmalige minister van wonen, wijken en integratie, in het 

‘Actieplan Krachtwijken’ is opgenomen (Vogelaar 2007, 4). In dit plan zijn 40 wijken in 18 

Nederlandse gemeenten opgenomen waar de kwaliteit van de leefomgeving door heersende 

maatschappelijke problematiek achterblijft ten opzichte van andere wijken in de stad. In het 

rapport wordt gesteld dat in deze wijken veelal een onevenredig aantal inwoners wonen met 

een niet westerse achtergrond die, door het ontbreken aan de benodigde scholing en een gebrek 

aan perspectief op werk, steeds minder deelnemen aan de Nederlandse samenleving (ibid). 

Daarnaast mist hier, volgens Vogelaar (2007, 4), de sociale samenhang in de directe 

leefomgeving waardoor verval een aanzwellend risico vormt. Door het ontbreken van 

basiscondities voor persoonlijke ontwikkeling én een constructieve houding wordt de 

betrokkenheid van de inwoners van de wijk bij hun directe leefomgeving steeds minder 

vanzelfsprekend (Vogelaar 2007, 4). Twist, Kort en Van der Steen (2015, 596) geven aan dat 

de problemen in deze gebieden zijn terug te leiden naar werkeloosheid, slechte huisvesting en 

een hoog percentage schoolverlaters. Deze oorzaken liggen ten grondslag aan veiligheid en 

integratie problematiek. De vaak uitzichtloze financiële situatie waar in deze wijken sprake van 

is leidt tot een opeenstapeling van problemen (Börmann 2010,9). Deze opeenstapeling van 
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problemen wordt als reden voor de aanhoudendheid van de problematiek gezien. De centrale 

doelstelling die in het actieplan naar voren komt bij de wijkaanpak, is het veranderen van deze 

wijken tot buurten waar mensen kansen hebben en graag wonen (MBZK 2013, 5). Er wordt 

getracht te komen tot een oplossing voor de heersende sociale problematiek en het vergroten 

van de kwaliteit van leven in deze buurten waarbij de focus ligt op een aantal thema’s als; 

wonen en leefbaarheid, leren, werken, veiligheid, inkomen en schuldenproblematiek en 

gezondheid. 

	 Een van de initiatieven om een wijk te verbeteren, om het een wijk te maken waar 

mensen kansen hebben en graag wonen, is community building. Community building is een 

methode waarvan het doel is om van binnenuit (een wijk) te werken aan een in economisch, 

sociaal en cultureel opzicht leefbare buurt. Dit gebeurt door sociale relaties tot stand te brengen 

en onvoorziene capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale 

gemeenschap te mobiliseren (McKnight en Kretzmann 1993, 15). Hierbij worden in deze 

gebieden verschillende wijkgerichte initiatieven opgezet, waarbij de focus ligt op interventies 

die verschillende sociaaleconomische en omgeving problematiek aan pakken, om deze 

ontwikkeling te bewerkstelligen. Ook zijn hierbij de fysieke en sociale problemen een 

aandachtspunt (Kramer, Harting en Kunst 2016, 1). Met community building worden bewoners 

van de wijk betrokken bij het verbeteringsproces waaraan wordt gewerkt. Hierbij geven 

bewoners aan wat zij graag zien veranderen en waar aandacht naar uit moet gaan. Daarnaast 

denken zij mee bij mogelijke oplossingen en dragen bij aan de uitvoering hiervan (Blackwell 

et al. 2019, 371). Ook in het Oude Westen in Rotterdam, dat is aangewezen als focuswijk binnen 

de gemeente, is extra aandacht voor de heersende maatschappelijke problematiek die zich in 

deze wijk voordoet. Ook hier valt op dat bewoners minder betrokken zijn bij de wijk en uit een 

onderzoek van de gemeente blijkt dat de veiligheid weliswaar vooruit is gegaan ten opzichte 

van voorgaande jaren, maar achterblijft bij andere wijken uit de stad (Gemeente Rotterdam, 

2020). In de bestaande literatuur wordt geschreven over het doel van community building. De 

literatuur over de invloed van deze methode op de samenleving en meer specifiek op de sociale 

cohesie en percepties van veiligheid in de wijk mist vaak nog. Hoewel er bronnen zijn die 

community building in een wijk of stad uitvoerig beschrijven, is community building tot op 

heden niet toegepast in het Oude Westen (Brörmann 2010, 7). De focus van dit onderzoek ligt 

op verbinding en het gevoel van veiligheid, waarbij wordt onderzocht of community building, 

volgens de inwoners van het Oude Westen, kan bijdragen aan een verbonden en veiligere buurt. 

Dit zou namelijk ook leiden tot een buurt die meer leefbaar is en zo ook wordt ervaren. 
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Daarnaast is een positieve bijdrage aan de bestaande problematiek in het Oude Westen een 

streven. De volgende vraag staat centraal in dit onderzoek: Wat is de rol van community 

building met betrekking tot sociale cohesie en veiligheidspercepties in het Oude Westen in 

Rotterdam? 

 

De wetenschappelijk literatuur over community building is momenteel nog schaars, daarom 

draagt dit onderzoek bij aan het verbreden van de empirische onderbouwing van community 

building. De bestaande theoretische literatuur blijkt voornamelijk te zijn toegespitst op 

kwantitatieve data (Lub en De Leeuw 2017, 431; Wijkprofiel 2018) waarbij de mening en 

daadwerkelijke gevoelens van mensen en inwoners van een wijk worden genegeerd. Er wordt 

vooral gekeken naar statistische data over de concepten en de invloed hiervan op de stad maar 

er wordt niet of nauwelijks ingegaan op de manier waarop bewoners aankijken tegen deze 

aspecten. De inzichten die worden verschaft door de bewoners van de wijk, in tegenstelling tot 

enkel de eerdergenoemde kwantitatieve data, geeft een inkijk in de behoefte en mogelijkheden 

die bewoners zelf zien. Daarnaast zal het bijdragen aan de verrijking van het debat omtrent 

community building. Ook levert dit onderzoek een bijdrage door in te gaan op empirische 

onderbouwingen en opvattingen.  

 Naast dat dit onderzoek een inzicht geeft in de uitkomst van community building in het 

Oude Westen in Rotterdam, kan het leiden tot een efficiënte start van community building in 

de wijk, waarbij de resultaten kunnen bijdragen aan de opbouw hiervan. Verder kunnen de 

resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor het verbinden van de gemeenschap in het 

Oude Westen, en dus community building, en daarmee ook aan de percepties van veiligheid 

onder Oud-westenaren. Hierbij worden de ethische richtlijnen, zoals opgesteld door de AAA, 

in acht gehouden (The American Anthropological Association, 2021). Hiertoe behoren onder 

meer anonimiteit, het verkrijgen van consent en de ander geen schade toebrengen. Doordat er 

gebruik is gemaakt van de inzichten van buurtbewoners, is het mogelijk dat zij zich gehoord 

zullen voelen als zij zien dat er daadwerkelijk veranderingen komen. 

	

Voor het verkrijgen van de empirische data zijn een aantal onderzoeksmethoden gehanteerd. 

De nadruk heeft hierbij gelegen op het afnemen van interviews, maar ook ‘small-talk’ is een 

veel gehanteerde methode. Door het maken van small-talk hebben wij informatie verkregen en 

daarnaast een netwerk gecreëerd, onderhouden en uitgebreid met informanten. Ook heeft het 

ervoor gezorgd dat de onderzoeker informatie verschaft die op een ander manier wellicht niet 



	 	 	

8	
	

toegankelijk zou zijn geweest, maar die wel cruciaal is in het begrijpen van de cultuur (ibid). 

Door small-talk en dus informele conversatie is het mogelijk geweest rapport op te bouwen met 

de verschillende respondenten. Dat Serhat woont in de wijk waar het onderzoek heeft plaats 

gevonden heeft bijgedragen aan het opbouwen van een netwerk. Op deze manier heeft Quint 

snel ingang gevonden tot dit al bestaande netwerk binnen de wijk. Daarnaast is participerende 

observatie uitgevoerd. Door aanwezig te zijn, mee te doen aan dagelijkse activiteiten, interacties 

en het maken van notities, en dus op een participerende manier te observeren (Shah 2017, 45), 

is veel data naar voren gekomen. Participerend observeren is dan ook een manier om de meest 

fundamentele processen van het sociale leven te achterhalen (de Walt en De Walt 2011, 1). 

Deze methode is gebruikt om gegevens in de natuurlijke setting te verzamelen waarbij is 

meegekeken bij dagelijkse en niet alledaagse activiteiten. Daarnaast heeft het meedoen in de 

dagelijkse activiteiten ertoe bijgedragen dat wij in contact zijn gekomen met de doelpopulatie 

waardoor wij in de gelegenheid zijn gesteld interviews af te nemen. Door de Corona pandemie 

hebben wij niet alleen offline in het dagelijks leven meegekeken maar ook online, door toegang 

te vinden bij facebook groepen. Een zogeheten ‘netnografie’ is een goed alternatief in de 

huidige situatie. Het is een methode die specifiek is ontworpen om culturen en gemeenschappen 

online te bestuderen (Bowler 2010, 1270). Verder kan worden beargumenteerd dat er een enkele 

sociale wereld is, die zowel de offline als de onlinewerelden samenvoegt (Garcia et al. 2012, 

54). Door mee te kijken en te doen zowel offline als online binnen wijkgerichte initiatieven, 

waarbij buurtbewoners de initiatiefnemers zijn, hebben wij eveneens data verzameld die van 

toepassing is voor het onderzoek. 

 Verder is bij het participerend observeren gebruik gemaakt van informele interviews. In 

deze vorm van interviewen leidt de informant het gesprek (De Walt en De Walt 2011, 139). 

Doordat de vragen die gesteld worden in een informeel interview voortvloeien uit het moment 

waarin het wordt afgenomen, neemt het begrip van wat er wordt meegemaakt of ervaren toe. 

Er is dus sprake van verduidelijking van het moment waarbij het doel is de participant beter te 

begrijpen en te verduidelijken wat er wordt gezegd of gezien (Turner 2010, 755). Dit is dan ook 

waarom dit type interview goed van pas is gekomen tijdens ons onderzoek, opheldering over 

het moment kan namelijk zorgen voor aanpassingen aan de interpretaties die worden gedaan. 

Daarnaast heeft het bijgedragen aan het opbouwen van rapport met de participanten.  

 Als laatste zijn semi-gestructureerde interviews gebruikt om dieper in te gaan op het 

onderzoek dan met informele interviews. Het is de bedoeling middels deze vorm van 

interviewen meer bruikbare data te vergaren waarbij direct wordt ingegaan op het onderzoek. 



	 	 	

9	
	

Binnen deze methode is gebruik gemaakt van een interviewhandleiding, deze beslaat vragen en 

doorvragen (ook wel prompts). Deze prompts zorgen voor verduidelijking en structuur van de 

antwoorden van de participant. Door het gebruik van een topiclijst hebben wij ervoor gezorgd 

dat alle onderwerpen op een ongeveer zelfde manier zijn aangehaald, op deze manier slinkt de 

kans dat niet alle onderwerpen de revue hebben gepasseerd (De Walt en De Walt 2011, 139). 

Door antwoorden van verschillende participanten te combineren zijn wij instaat antwoorden te 

formuleren op de verschillende deelvragen. Doordat deze interviewtechniek meer 

gestructureerd is dan het informele interview hebben wij rekening gehouden met de omgeving. 

Veelal zijn de interviews op locatie face-to-face afgenomen, dan wel bij mensen thuis of in het 

huis van de wijk De Gaffel. Dit zijn rustige plekken waar voldoende afstand tot elkaar genomen 

kan worden. Daarnaast is met instemming van de participanten, het interview opgenomen om 

dit vervolgens te kunnen beluisteren en transcriberen. Wanneer het echter niet mogelijk is 

geweest het interview offline af te nemen, boden online alternatieven als Microsoft-teams en 

Zoom mogelijkheden.  

 Door binnen dit onderzoek verschillende onderzoeksmethodes te gebruiken is sprake 

van triangulatie waardoor wij een vollediger beeld van de resultaten hebben verkregen (Denzin 

2015, 1). Daarnaast stelt het ons instaat scherpere conclusies te trekken door de diversiteit aan 

uiteenlopende standpunten. Dus, door de verhoogde kwaliteit die triangulatie met zich 

meebrengt wordt dit toegepast in dit onderzoek. Door middel van de verschillende methodes 

van data verzamelen zal de kwaliteit van het onderzoek toenemen.  

 Dat Serhat woont in de wijk heeft ervoor gezorgd dat hij als gatekeeper gezien kan 

worden. Door de netwerken en contacten die Serhat heeft binnen de wijk is het mogelijk voor 

Quint gemakkelijker in contact te komen met inwoners van de buurt. Verder zijn wij bij het 

verzamelen van de data constant bewust van mogelijke conflicten met de ethische regels. Zo 

zijn interviewvragen aangepast in verband met het indringende karakter van deze vragen. 

Daarnaast zijn wij ons bewust dat wij als onderzoeker data interpreteren en hier een 

mogelijkheid bestaat dat interpretaties niet geheel juist de realiteit omvatten. Ook de rol van de 

onderzoeker tijdens de interviews speelt mee in de beantwoording door de respondent. Door 

het vragen naar het overduidelijke en om uitleg te vragen worden antwoorden van de respondent 

zo min mogelijk beïnvloedt. Door hiervan bewust te zijn en te anticiperen op de respons van 

respondenten hebben wij getracht ethische misstappen te beperken tot een minimum.  
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In het theoretisch kader wordt ingegaan op de theoretische fundering van het onderzoek en de 

kernbegrippen community building, sociale cohesie en percepties van veiligheid worden 

uiteengezet en verklaard. In de hierop volgende context zal de reden achter het focus punt 

community building en de locatie in het Oude Westen in Rotterdam worden aangehaald en 

verduidelijkt. In het middenstuk zullen we ingaan op de empirische onderzoek data en worden 

verbindingen gelegd tussen deze data, de wijk en theoretische literatuur, waarna we in het 

laatste hoofdstuk een conclusie zullen formuleren op de hoofdvraag. 
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Hoofdstuk	1	–	Theoretisch	kader	

1.1 Community building 
Geschreven door Quint 

Community building, community development of de verbetering van connecties binnen een wijk, allen 

duiden ze op eenzelfde uitkomst. Binnen dit concept vallen verschillende deelconcepten die samen een 

geheel vormen. Zo is sociaal kapitaal onderdeel van community building waarbij verbondenheid tussen 

leden van de gemeenschap centraal staat. Echter is het van belang om community building te kunnen 

definiëren het eerste segment van dit begrip scherp voor ogen te hebben. Het woord gemeenschap wordt 

in de theorie teruggeleid naar de tijd van de ontdekkingen, de zeventiende eeuw, waarmee kleinschalige 

sociale relaties bedoeld werden (Novotny 2017, 54). Volgens Phillips en Pittman (2014, 6) verwijst een 

gemeenschap allereerst naar mensen en de aspecten in het leven die hen verbindt, en daarnaast naar 

geografische locaties. Daarnaast komt Agbe-Davies (2010, 375) met een antropologische definitie 

waarbij de nadruk wordt gelegd op gemeenschappelijke belangen, een gemeenschappelijke omgeving 

en een gemeenschappelijk sociaal systeem of structuur. Dit wordt beaamd door de sociologie waarin 

wordt aangegeven dat een gemeenschap een groep mensen beslaat die eerste graad, ook wel face-to-

face, contact hebben (Yap	1990,	56). Een adequaat voorbeeld hiervan zijn mensen die in een afgebakend 

gebied of wijk wonen en zich hiermee identificeren, en gezamenlijk het belang van ontwikkeling van 

dit gebied inzien.  

 De sociale verbondenheid binnen gemeenschappen kan worden gedefinieerd als sociaal 

kapitaal. Door Bourdieu (in Richardson 1986, 248-249 en Hyman 2010, 197) wordt sociaal 

kapitaal verklaard als het geheel van middelen die in verband staan met het bezit van een 

duurzaam netwerk van relaties, van wederzijdse kennismaking en erkenning.  Volgens Robbert 

Putnam (1994, 5) is sociaal kapitaal een gemeenschapsgoed waarbij onderdelen van sociale 

organisaties zoals netwerken, normen en vertrouwen, zorgen voor vereniging en samenwerking 

voor het gemeenschappelijk goed. Het verwijst dus naar het geheel van (hulp)middelen die in 

de vertrouwensrelatie en de samenwerking tussen mensen voorkomen (Saegert, Thompson en 

Warren 2002, 1). Sociaal kapitaal kan toegang geven tot hulpmiddelen die anderen in het bezit 

hebben en vergroot daarmee de hoeveelheid en kwaliteit van de bezittingen van sociale relaties 

(Richardson 1986, 249). Wanneer echter niet wordt geparticipeerd in de gemeenschap neemt 

het sociale kapitaal af. Zo krimpt de sociale cohesie1 en nemen gevoelens van vertrouwen en 

verbondenheid hierbij af wat gepaard gaat met een verminderd vermogen om problemen, die 

de wijk kent, te verhelpen en een verzwakte economische welvaart (Wallis, Crocker en 

																																																													
1	Sociale	cohesie	zal	verderop	in	het	stuk	uiteen	worden	gezet.	
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Schercher 1998, 253). Sociaal kapitaal verondersteld, en is afhankelijk van, individuele 

betrokkenheid van gemeenschapsbewoners, wat wordt gezien als middel, dat leidt tot 

hulpbronnen, om relaties op te bouwen (Hyman 2010, 198). Sociale interventies die voorheen 

vanuit de overheid werden uitgerold worden steeds vaker vervangen door 

verbeteringsstrategieën die op lokaal niveau ontstaan, meer omvattend zijn en waarbij de 

betrokkenheid van inwoners van de gemeenschap wordt aangemoedigd (Hyman 2010, 196). 

Het vergrootte sociale kapitaal dat hierbij naar voren komt vergroot de kans dat een 

gemeenschap zich kan aanpassen en kan werken aan tekortkomingen in het 

gemeenschapskapitaal (Phillips en Pittman 2014, 7).  

 De term community building omvat dan ook het ontwikkelen en verbeteren van het 

vermogen om collectief te handelen (Phillips en Pittman 2014, 6). Hierbij wordt onderscheidt 

gemaakt tussen zogenoemde top-down ontwikkeling en bottom-up aanpakken. In de bottom-up 

aanpak wordt van binnen in de gemeenschap aan een ontwikkelingsprogramma gewerkt, met 

inclusie van interventies. Dit houdt in dat deze ontwikkeling de lokale bevolking een stem geeft 

bij het identificeren van lokale problemen en wat de gewenste ontwikkelingsoplossingen zijn 

(Niner et al. 2018, 69). Door community building nemen de visie en trots onder de gemeenschap 

toe, daarnaast ontstaat er leiderschap, relaties tussen verschillende groepen en participatie van 

de burgers, waarbij informatie over de vernieuwing van de buurt wordt gedeeld (Hyland 2000, 

210). Ook is het resultaat van deze collectieve actie het verbeteren van verschillende focus 

domeinen binnen de gemeenschap (Phillips en Pittman 2014, 6). Deze domeinen kunnen 

worden onderverdeeld in vijf verschillende vormen van community kapitaal, namelijk; 

menselijk kapitaal, verbinding en overbruggingskapitaal, fysiek kapitaal, financieel kapitaal en 

milieu kapitaal. Sociaal kapitaal ligt aan de basis hiervan, des te meer sociaal kapitaal er bestaat 

in een gemeenschap, des te beter er gewerkt kan worden aan de overige vormen van kapitaal 

en dus de algehele ontwikkeling van de gemeenschap (Phillipts en Pittman 2014, 8).  Zoals 

Naparstek en Dooley (1997, 510) aangeven kijkt community building naar het gehele plaatje 

waarbij het sociale relaties tussen mensen en plaats erkent, om vervolgens te kunnen komen tot 

verbeteringen en oplossingen die elkaar versterken. Hierbij wordt meer controle gelegd in de 

handen van de inwoners van de gemeenschap voor wat betreft de te maken veranderingen en 

aanpassingen die voor verbeteringen zullen zorgen. Antropologisch onderzoek geeft aan dat er 

vijf belangrijke aspecten zijn in het proces van community building, namelijk; vertrouwen, 

identiteit, perspectief, deelname en verbondenheid (Hyland en Brimhall 2005, 128). Het is een 

ontwikkelingsplan gebaseerd op de buurt, waarbij verschillende instanties, ondernemingen en 
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individuen verandering initiëren door het opbouwen sociaal kapitaal binnen een gemeenschap 

en zo de gemeenschap bevorderen (Chaskin en Abunimah 1999, 58). Deze veranderingen zullen 

onder meer uit eigenbelang van de inwoners zijn, zij hebben immers een eerstehands perspectief 

op de ontwikkelingspunten. De ‘collective action theory’ stelt dat het nastreven van eigenbelang 

in de menselijke natuur zit (Ostrom 2009, 187). Volgens Ostrom (ibid) zullen mensen dus pas 

iets doen wanneer hier voordelen voor het individu in aan verbonden zijn 

 Een van de gehanteerde methoden in community building is de Asset-Based Community 

Development methode. Deze methode gaat uit van sterke punten die de wijk al kent. Op basis 

van deze zogenoemde assets kunnen plannen worden gemaakt voor de aanpak in de wijk 

(McNeely 1999, 746). Deze wijkvernieuwing van binnenuit, zorgt voor een verbinding van de 

verschillende aanwezige capaciteiten waardoor meer macht en effectiviteit worden gecreëerd. 

Op deze manier kunnen instellingen en assets die initieel niet participeren worden overtuigd 

zich aan te sluiten (McKnight en Kretzmann 1993, 18). Deze aanpak houdt rekening met 

tradities, wijkgerichte economische ontwikkeling en wijkaanpakken die de wijk kent en beslaat 

de volgende stappen (Mathie en Cunningham 2003, 477; McKnight en Kretzmann 1993,); het 

onderzoeken van buurtsuccessen en de verhalen hier omtrent, assets van de wijk in kaart 

brengen, een kerngroep oprichten die zich bezighoudt met het aansturen van anderen. Wanneer 

de assets opgetekend zijn, zal worden getracht verbindingen aan te gaan tussen deze assets om 

zo te kunnen komen tot oplossingen voor de gemeenschap. Als laatste wordt ook een planning 

groep aangesteld en worden activiteiten, middelen en investeringen van buiten de gemeenschap 

ingezet (Mathie and Cunningham 2003, 477). Al met al is het doel van de ABCD-methode het 

samenbrengen van gemeenschapsvoordelen die de buurt kent, als buurtbewoners, vrijwilligers 

en organisaties, en deze in te zetten bij het verhelpen van ontstane problemen en het komen tot 

een sterkere, hechtere gemeenschap (Pan et al. 2005, 1185). Nu community building uiteen is 

gezet, en het werken aan het gemeenschapskapitaal dat hierbij naar voren komt is aangehaald, 

is het mogelijk om een aspect van dit gemeenschapskapitaal verder uit te lichten. Hierbij zal de 

focus liggen op de percepties van veiligheid.  

 

1.2 Percepties van veiligheid 
Geschreven door Quint 

Volgens Croall (2009, 166) verwijst gemeenschapsveiligheid in het algemeen naar openbare 

orde, het beheer van angst en onveiligheid, interetnisch geweld, routinematige gewelddadige 
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en geldelijke misdrijven tegen een individu, persoonlijke en openbare eigendommen en 

kinderen. Austin, Furr en Spine (2002, 417) geven aan dat angst voor criminaliteit en de 

perceptie van veiligheid voortvloeit uit een aantal basis factoren. Deze factoren kunnen worden 

onderverdeeld in drie aandachtsgebieden, namelijk; demografische effecten, ervaringen met 

slachtofferschap en lokale omstandigheden in de stad. Zo hebben demografische effecten als 

sekse, leeftijd en sociaaleconomische status een invloed op angst voor criminaliteit en de 

percepties van veiligheid. Vrouwen, ouderen, economisch minder vermogenden en culturele 

mindereheden behoren tot de groep die veelal een lager gevoel van veiligheid meedragen 

(Ziersch et al. 2007, 552). Daarnaast spelen ervaringen met het zijn van slachtoffer, of iemand 

kennen die slachtoffer is geweest (Toseland 1982, 206), van misdaad ook een rol in de angst 

voor criminaliteit en de perceptie van veiligheid. Hierbij wordt aangegeven dat waargenomen 

onveiligheid een cognitief bestanddeel is dat samenhangt met de angst voor criminaliteit 

(Radar, May en Goodrum 2007, 479). Bij angst voor criminaliteit treedt defensief of ontwijkend 

gedrag op waarbij plekken, die als onveilig worden ervaren, worden vermeden. Hierbij wordt 

aangegeven dat dit de perceptie van veiligheid verder kan laten afnemen (ibid, 481). De crime 

pattern theory stelt dat criminaliteit zich voordoet op plaatsen waar aantrekkelijke 

mogelijkheden voor daders samenvallen met ruimtes van individuen die gemotiveerd zijn 

criminaliteit te plegen (Ruijter 2017, 4). Hierbij is aangetoond dat daders vaker geneigd zijn 

delicten te plegen op plekken dicht bij de woonsituatie doordat deze deel uitmaken van de 

bewustzijnsruimte, ook wel de ruimtelijke kennis van een gebeid (Bernasco 2010, 389). 

Criminaliteit is dus niet enkel het resultaat van motivatie maar dat van motivatie in combinatie 

met kansen, wanneer weinig risico wordt verwacht en de locatie makkelijk toegankelijk is zal 

criminaliteit eerder voorkomen (Brantingham en Brantingham 1981, 54; Eck en Weisburd 

2015, 19). Als laatste worden sociale dynamieken binnen de gemeenschap gezien als aspecten 

die invloed hebben op angst voor misdaad en het gevoel van veiligheid. De aanwezigheid van 

verslechterende gebouwen, rondslingerend vuilnis en hangjongeren hebben aangetoond van 

invloed te zijn op de angst voor, de ernst en het veronderstelde risico van misdaad (Austin, Furr 

en Spine 2002, 418). De tevredenheid over de wijk die heerst onder inwoners van een 

gemeenschap faciliteert sociaal kapitaal, doordat men meer de straat op zal gaan en in contact 

zal komen met anderen, waardoor het gevoel van veiligheid wordt vergroot (Wood et al. 2008, 

17). Percepties van veiligheid zijn dus nauw verbonden met de angst voor misdaad. Dit wetende 

is het mogelijk verder te bouwen aan de relatie tussen sociaal kapitaal en de perceptie van 

veiligheid in een gemeenschap, wat centraal staat in de nu volgende paragraaf. 
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1.3	Sociaal	kapitaal	en	veiligheidsgevoel	 	

Geschreven door Quint 

Zoals wordt beargumenteerd door Ziersch et al. (2007, 551) kunnen sociale connecties tussen 

buurtbewoners zorgen voor meer onderling vertrouwen, cohesie en actiemogelijkheden. 

Hiermee wordt de sociale controle vergroot waardoor het gevoel van veiligheid onder 

buurtbewoners ook wordt vergroot. Er kan dus worden gesteld dat onder meer sociaal kapitaal 

kan bijdragen aan het vergroten van de percepties van veiligheid bij buurtbewoners. Daarnaast 

ligt de gemeenschap aan de basis van community building, en kan het niet bestaan zonder elkaar 

(Mattessich in Phillips en Pittman 2014, 49). Sociaal kapitaal dat nodig is voor een vergroot 

gevoel van veiligheid binnen een gemeenschap, gaat hand in hand met het opbouwen van 

dezelfde gemeenschap. Echter staat daartegenover dat angst voor misdaad, daadwerkelijke 

misdaad en buurtproblemen in de weg staan voor sociale connecties in de wijk en dus sociaal 

kapitaal (Palmer et al. 2005, 405). Wijk gerelateerd sociaal kapitaal hangt samen met de 

perceptie van veiligheid van de bewoners. Hierbij wordt het gevoel van veiligheid vergroot 

wanneer sterke banden met buren, waarbij vertrouwen een rol speelt, worden aangegaan. Dit 

gegeven bekrachtigt het argument dat Furedi in 1998 (in Palmer et al. 2005, 406) al maakte; 

mensen voelen zich minder veilig in buurten waar buren en buurtbewoners elkaar niet kennen. 

Angst voor criminaliteit, en dus een lage perceptie van veiligheid, kan juist leiden tot verhoogde 

criminaliteit (Gainey, Alper en Chappell 2010, 120; Ziersch et al. 2005, 81). Dit heeft te maken 

met het negatieve effect dat angst heeft op gemeenschapscohesie en de afname van participatie 

in buurtactiviteiten die bijdragen aan sociale controle (ibid, 81). Door deze afname ontstaat een 

vicieuze cirkel waarin sociaal kapitaal afneemt en angst en gevoel van verminderde veiligheid 

toeneemt. 

 Echter geven Ferguson en Mindel (2007, 342-343) aan dat er verschillende redenen zijn 

waarom sociaal kapitaal én kan zorgen voor een toename van de percepties van veiligheid én 

voor een afname van angst voor misdaad. Zo geven zij aan dat de tevredenheid van de 

gemeenschap met betrekking tot de eigen wijk vergroot moet worden, waarbij buurt initiatieven 

een belangrijke rol kunnen vervullen. Dit is in lijn met sociaal kapitaal, waarbij meer tevreden 

buurtbewoners de neiging hebben meer vertrouwen in de buren te tonen, wat resulteert in de 

beoogde afname van angst voor misdaad en een toename van de perceptie van veiligheid 

(Saegart, Thompson en Warren 2002, 17). Daarnaast zijn personen die betrokken zijn bij de 

buurt en hier actief in deelnemen over het algemeen meer tevreden met hun omgeving 

(Ferguson en Mindel 2007, 343). Ook geven zij aan dat wijken waar meer lokale instellingen 
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aanwezig zijn, een grotere kans hebben om sociale normen en gewenst gedrag te 

bewerkstelligen. Hierbij kunnen bewoners van de gemeenschap deelnemen aan deze lokale 

initiatieven om zo het collectieve welzijn van de buurt te vergroten. De initiatieven zorgen dus 

voor een afname van angst voor misdaad en een toename van de perceptie van veiligheid in de 

wijk (Furguson en Mindel 2007, 343). Dus processen die in de gemeenschap plaats vinden, 

zoals burgerbetrokkenheid, kunnen zorgen voor een verminderde angst voor criminaliteit en 

dus een groei in de percepties van veiligheid (Sargeant et al. 2017, 646).  

 Sociaal kapitaal en de percepties van veiligheid maar ook community building zijn tot 

dus verre aan bod gekomen. Echter bestaat er een sterke verbinding tussen sociaal kapitaal en 

sociale cohesie die nog verdere verduidelijking behoeft. Zo kan sociaal kapitaal niet los worden 

gezien van sociale cohesie. Sociaal kapitaal is hetgeen dat men bezit aan het geheel aan sociale 

relaties. Hier bouwt sociale cohesie op voort (Galabuzi en Teelucksingh 2010, 8). In de nu 

volgende paragraaf zal sociale cohesie dan ook verder uiteen worden gezet.  

	

1.4	Sociale	cohesie	

Geschreven door Serhat 

In de hedendaagse literatuur wordt de term “sociale cohesie” op verscheidene manieren 

gedefinieerd, waardoor sociale cohesie een containerbegrip is geworden (Friedkin 2004, 411). 

De reden dat er zoveel verschillende definities zijn, komt doordat de definities gebaseerd zijn 

op de oriëntatie of ideologie van de individuele wetenschapper (Mekoa en Busari 2018, 107). 

Desalniettemin zal in deze paragraaf de algemene consensus met betrekking tot sociale cohesie 

en de operationalisering daarvan uiteengezet worden.  

Het concept sociale cohesie vindt zijn oorsprong in het werk van Durkheim. In 'The 

division of Labor and Society' (1893) beschrijft Durkheim hoe sociale cohesie de 'lijm' van de 

samenleving is, die individuen bij elkaar houdt. Dit komt ook terug in zijn definitie van sociale 

cohesie: ‘‘sociale cohesie is een kenmerk van de samenleving die de onderlinge afhankelijkheid 

tussen individuen laat zien’’ (Ibid). Deze onderlinge afhankelijk bestaat uit: gedeelde loyaliteit, 

wederzijdse morele steun, sociaal kapitaal, gebrek aan sociaal conflict, sterke sociale banden 

en vertrouwen (Durkheim 1893, 64). Volgens Durkheim verwijst sociale cohesie dus naar de 

mate van verbondenheid en solidariteit tussen groepen in de samenleving (Durkheim 1893, 

395). Dit is sterk verbonden met sociaal kapitaal, zoals uiteengezet door Quint, zie ‘sociaal 
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kapitaal en veiligheidsgevoel’. Dit komt doordat ‘de lijm’ van de samenleving niet sterk kan 

zijn als sociaal kapitaal afwezig is (Durkheim 1893, 64). Dat betekent dat er sprake moet zijn 

van sociaal kapitaal, als we willen spreken van een hechte gemeenschap en dus ook sociale 

cohesie. Bovendien leidt sociaal kapitaal en dus sociale cohesie weer tot een toename van de 

perceptie van veiligheid.  Dit gebeurt wanneer bewoners van een gemeenschap zich verbonden 

voelen met elkaar, contact hebben met elkaar en zij elkaar onderling vertrouwen (Ziersch et al. 

2007, 551). Zo zien we dat de concepten sociaal kapitaal, veiligheidspercepties en sociale 

cohesie verbonden zijn met elkaar. Om de verbondenheid tussen de verschillende concepten 

helder uit een te zetten en om in een later stadium aan te kunnen tonen of sociale cohesie heerst 

of niet, wordt er uitgebreid aandacht besteed aan sociale cohesie. 

Onderzoek over sociale cohesie wordt onder andere gebaseerd op collectief gedrag, 

collectieve mentaliteit van groepen, de kwaliteit/intimiteit van de onderwerpen die in de groep 

worden gedeeld et cetera (Fonseca, Lukosch en Brazier 2018, 242). Echter, volgens andere 

onderzoekers hoort cohesie bestudeerd te worden op individueel niveau, en kan opgevat worden 

als de kwaliteit van het sociaal kapitaal dat voortkomt uit de sociale relaties (Dickes en 

Valentova 2013, 829). Hieruit komt naar voren dat sociale cohesie op macro- en microniveau 

bestudeerd kan worden. Daarbij moet er rekening gehouden worden met het feit dat sociale 

cohesie problemen op macroniveau kan veroorzaken. Dit kan ontstaan als er veel sociale 

cohesie heerst binnen een buurt, wat kan leiden tot potentiële problemen met andere buurten. 

Dit komt doordat sociale cohesie binnen een buurt kan verwijzen naar meerdere indicatoren 

zoals huisvesting, opname in de arbeidsmarkt, sociale voorzieningen, onderwijs et cetera 

(Jenson 2010, 18). Als de ene buurt lager scoort dan andere buurten dan kan het een negatieve 

stempel krijgen of ontstaan er negatieve waarnemingen, wat kan leiden tot potentiële problemen 

– zoals een scheiding tussen wij/zij waarbij de ene groep zich beter en/of anders beschouwt dan 

de ander. Bij het beoordelen van een wijk en/of het goed scoort op bepaalde punten wordt er 

niet alleen gekeken naar sociale cohesie, maar ook bijvoorbeeld naar veiligheid (Ibid). Het 

Oude Westen wordt bijvoorbeeld een focuswijk (zie context) genoemd, omdat de wijk onder 

andere lager scoort op veiligheid en armoede in vergelijking met andere wijken in Rotterdam. 

Om deze reden is het cruciaal om bij de interpretatie van sociale cohesie te kijken naar zowel 

het macro- als microniveau (Robinson 2005, 1413).  Daarom wordt sociale cohesie door onder 

andere antropologen gebruikt om een scala aan verschijnselen op micro- en macroniveau te 

beschrijven (Dernall en Gleach 2006, 213). Binnen de antropologie wordt sociale cohesie 

centraal gesteld voor het behoud van het menselijk sociaal leven en de daarmee samenhangende 
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culturele praktijken (Taylor en Davis 2018, 2). Volgens de antropologen Taylor en Davis (2018, 

1) is sociale cohesie: ‘‘nabijheid, coördinatie en stabiliteit van de relaties tussen de leden van 

een groep, die de groep als geheel ten goede komen’’ (Ibid). Nu de verschillende definities en 

aspecten van sociale cohesie zijn besproken valt op dat definities van sociale cohesie het 

volgende delen: een verlangen naar verbondenheid, een groepseigenschap, de sterkte van 

verbindingen, maar ook de afwezigheid van conflicten (Kawachi en Berkman 2014, 175; 

Durkheim 1893, 64; Fonseca, Lukosch en Brazier 2018, 241). Met dit in gedachten, maken we 

in dit onderzoek gebruik van een definitie gebaseerd op de gemene delers van sociale cohesie. 

Deze zijn, zoals beschreven hierboven: een verlangen naar verbondenheid, een 

groepseigenschap, de sterkte van verbindingen, maar ook de afwezigheid van conflicten 

(Kawachi en Berkman 2014, 175; Durkheim 1893, 64; Fonseca, Lukosch en Brazier 2018, 241). 

 Tot slot, bij het concept sociale cohesie kunnen een aantal kanttekeningen geplaatst 

worden. Ten eerste, wanneer het gaat om het onderzoeken van sociale cohesie gaat het niet 

altijd om de verbondenheid binnen groepen mensen, maar eerder om de afwezigheid van sociale 

cohesie (Larsen 2014, 2-3) Alleen al de discussie over sociale cohesie impliceert vaak de 

afwezigheid ervan en de achteruitgang van de sociale cohesie (Ibid). De achteruitgang van 

sociale cohesie kan ook omschreven worden als ‘sociale erosie’. Sociale erosie kan gedefinieerd 

worden als: ‘‘minder samenhang tussen burgers in een bepaalde natiestaat die het geloof hebben 

dat ze morele normen/waarden delen die hen in staat stelt om elkaar te vertrouwen’’ (Larsen 

2014, 3). Dit kan ook in verband worden gebracht met ‘een gevoel van toebehoren’ – sense of 

belonging. Dit omvat het gevoel, de overtuiging en de verwachting dat men in de groep past en 

er een plaats heeft, een gevoel van aanvaarding door de groep (Lambert et al. 2013, 1-2). Als 

een gevoel van toebehoren ontbreekt bij bewoners zou dit namelijk kunnen duiden op sociale 

erosie. Doordat bewoners zich niet (meer) thuis voelen in de stad of de wijk, voelen zij zich ook 

niet meer verbonden met de bewoners van de stad of de wijk (Ibid). Ten tweede wanneer het 

gaat om de verbondenheid tussen leden van een gemeenschap kan het zo zijn dat er écht sprake 

is van verbondenheid tussen deze leden of dat het wordt verbeeld (Anderson 2006). Zo kunnen 

er bijvoorbeeld bewoners zijn die stellig beweren dat er sociale cohesie heerst in het Oude 

Westen en dat er sprake is van een hechte gemeenschap, terwijl dit niet zo is – dus is het 

verbeeld. Om onder andere deze reden introduceert Anderson (2006) het concept ‘verbeelde 

gemeenschap’. Dit houdt een gemeenschap in waarvan de leden elkaar nooit allemaal 

persoonlijk zullen kennen, maar onderling wel een binding voelen en zich als deel van die groep 

beschouwen (Anderson 2006, 6). Dit is belangrijk om te benoemen aangezien er in dit 
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onderzoek gekeken zal worden of er sociale cohesie heerst of niet. In het Oude Westen kan het 

zo zijn dat de onderlinge verbondenheid wordt verbeeld, als dit het geval is kan er niet 

geconcludeerd worden dat er sprake is van sociale cohesie in de wijk. Als laatst, of het nu om 

in- of uitsluiting gaat, kan beleid daarbij een rol spelen in het streven naar sociale cohesie. 

Daarom maken sociale wetenschappers en beleidsmakers vaak gebruik van de contacttheorie 

als het gaat om sociale cohesie (Bastian 2012, 102). De contacttheorie houdt in dat hoe meer 

contact er is tussen individuen, hoe meer men naar elkaar zal groeien en verschillen tussen 

groepen zal afnemen (Ibid). Bovendien zal het leiden tot een hogere mate van verbondenheid 

wat sociale cohesie tot gevolg zal hebben.  

 In deze paragraaf kwam naar voren hoe breed sociale cohesie is en de verschillende 

wijzen waarop het gedefinieerd kan worden. Om verdere onderzoek naar sociale cohesie te 

kunnen doen, is een inperking van het theoretisch begrip van belang. De inperking zal het 

mogelijk maken om sociale cohesie te kunnen meten in interviews maar ook tijdens observaties. 

Daarom zullen er in de volgende paragraaf een aantal sleutelelementen (Communities and local 

government 2007, 14-15) en dimensies (Forrest en Kearns 2001, 2128) van sociale cohesie 

worden uiteengezet. 

	

1.4.1.	Operationalisering	

In een onderzoek naar sociale cohesie genaamd ‘What Works in Community Cohesion’ (2007) 

is er gekeken naar hoe sociale cohesie meetbaar gemaakt kan worden. Bij de operationalisering 

van sociale cohesie valt op dat er veel overeenkomsten zijn tussen verschillende 

wetenschappers. Zo komen onderdelen van de operationalisering van sociale cohesie uit het 

onderzoek ‘What Works in Community Cohesion’ (2007) overeen met onder andere de 

operationalisering uit het artikel van Forrest en Kearns (2001, 2129). Er zijn meerdere 

overeenkomsten tussen de operationalisering van verschillende wetenschappers. Het eerste en 

belangrijkste sleutelelement dat wordt genoemd in het onderzoek ‘Communities and local 

government’ (2007, 25-27) en in het artikel van Dickes en Valentova (2013, 829) is het hebben 

van positieve relaties. Het hebben van positieve relaties is een belangrijk kenmerk van sociale 

cohesie. De afwezigheid van positieve relaties zou zodoende ook kunnen wijzen op de 

afwezigheid van sociale cohesie. Het hebben van positieve relaties houdt in dat mensen goed 

met elkaar overweg kunnen, samenwerken en elkaar begrijpen (Ibid). Dit sluit aan bij de laatste 

component, identificatie, dat wordt beschreven door Forrest en Kearns (2001, 2129). Deze 

laatste component gaat over de mate waarin mensen zich identificeren met buurtgenoten. Vaak 
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duidt een sterke buurtbinding op sociale cohesie (Ibid). Het tweede sleutelelement dat wordt 

genoemd is: gelijke levenskansen. Dit houdt in dat er gelijke kansen zijn voor alle mensen op 

sociale, economische en politiek gebied. Gelijke levenskansen benadrukt ook het belang van 

het aanpakken van de nadelen en belemmeringen waarmee bepaalde groepen te maken hebben 

bij hun pogingen om deel te nemen aan en te profiteren van de samenleving. (Communities and 

local government 2007, 25-27; Jenson 2010, 19; Robinson 2005, 13-14). Het derde belangrijke 

element is burgerbetrokkenheid en -participatie. Dit houdt in dat wanneer er in een wijk sprake 

is van burgerbetrokkenheid en/of participatie dit duidt op sociale cohesie. Daarnaast is er een 

sterke relatie opgemerkt tussen de ideeën over de samenhang van de gemeenschap, als die 

positief zijn, duidt dit ook op sociale cohesie (Communities and local government 2007, 28-29; 

Dickes en Valentova 2013, 829). Het derde element sluit ook aan bij de eerste component dat 

wordt genoemd door Forrest en Kearns bij het meetbaar maken van sociale cohesie (2001, 

2129). Volgens Forrest en Kearns (2001, 2129) is het eerste component sociale participatie, 

waarbij het dus gaat over de deelname aan het maatschappelijke leven. Het laatste element dat 

de aanwezigheid van sociale cohesie binnen een gemeenschap zou aangeven is het ontwikkelen 

van een gevoel van gemeenschappelijkheid door zich te richten op tastbare aspecten. Het 

ontstaan van sociale cohesie op lokaal niveau gaat dus gepaard met gemeenschappelijke visie 

en waarden en met het waarderen van diversiteit en verschil (Communities and local 

government 2007, 28-29; Mekoa en Busari 2018, 108). Dit sluit overigens aan bij de laatste 

component die wordt genoemd door Forrest en Kearns (2001, 2129). Dat is gedeelde 

opvattingen (normen en waarden).  Gelijkgerichte opvattingen onder buurtbewoners duidt ook 

volgens Forrest en Kearns (2001, 2129) op sociale cohesie.   

	

Tot slot, wat duidelijk is geworden uit de bovenstaande paragraaf is dat sociale cohesie op 

verschillende manier gedefinieerd wordt door wetenschappers (Fonseca, Lukosch en Brazier 

2018, 241). Echter is er voor dit onderzoek gekozen voor een definitie van sociale cohesie met 

de (voor ons) belangrijkste onderdelen ervan. Om sociale cohesie zo goed mogelijk te kunnen 

meten is er vervolgens gekeken naar de operationalisering van sociale cohesie. Dit zal namelijk 

bijdragen aan de vraag of er sociale cohesie of sociale erosie heerst onder bewoners van het 

Oude Westen (Larsen 2014, 2-3). 

1.5	Sociaal	kapitaal,	veiligheid	en	sociale	cohesie	

Geschreven door Serhat en Quint 
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In de vorige paragrafen zijn de verschillende concepten apart van elkaar beschreven en 

uiteengezet. In deze laatste paragraaf zal er ingegaan worden op de relatie tussen de concepten 

sociaal kapitaal, veiligheid en sociale cohesie.  

Verschillende wetenschappers zijn van mening dat een samenleving moet werken aan 

het welzijn van al haar leden (veiligheid), dat een gevoel van saamhorigheid creëert en het 

vertrouwen bevordert van haar leden (Taylor en Davis 2018, 2-3). Hieruit blijkt de eerste relatie 

tussen veiligheid en sociale cohesie. Daarnaast komt de relatie tussen verschillende concepten 

ook naar voren in het boek van McKnight en Kretzmann (1993). Zij stellen dat een van de 

manieren om een gemeenschap te vormen is door steden, wijken en/of buurten te verbinden 

door gezamenlijke activiteiten te organiseren en de capaciteiten van de bewoners te benutten. 

Dit zal tevens leiden tot het veiliger worden van de steden, wijken en/of buurten (McKnight en 

Kretzmann 1993, 177). Volgens Lee (2003, 132) is alleen de waarneming van de aanwezigheid 

van sociale cohesie al voldoende voor een positief effect op de veiligheidsbeleving. Daarnaast, 

zoals hierboven beschreven is sociaal kapitaal een hulpbron die sociale integratie en 

zelfredzaamheid van lokale gemeenschappen bevorderd. Het draagt hierin bij aan de opbouw 

van sociale cohesie (Galabuzi en Teelucksingh 2010, 8). Zoals doorheen de voorgaande 

paragrafen is op te maken zijn sociaal kapitaal, veiligheid en sociale cohesie onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Hierbij is sociaal kapitaal, door bouwsteen te zijn (Forrest en Kearns 2001 

,2137), de schakel tussen sociale cohesie en veiligheid. En zoals de ‘social disorganisation 

theory’ stelt ligt in sociaal georganiseerde wijken, daar waar cohesie, solidariteit, en integratie 

zijn terug te vinden, veiligheid en het gevoel van veiligheid hoger dan in wijken waar deze 

waarden niet te vinden zijn (Krohn et al. 2019, 226). Sociale cohesie dat voortbouwt op sociaal 

kapitaal is dus, net als sociaal kapitaal zelf, nauw verbonden met veiligheid en de percepties 

van veiligheid onder bewoners van een wijk.  
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Hoofdstuk	2	–	Context	

2.1	Rotterdam	&	het	Oude	Westen	

Geschreven door Quint en Serhat 

Het Oude Westen is een wijk die ligt aan de westkant van Rotterdam centrum (Oude Westen 

2021). Om deze reden zijn alle centrumvoorzieningen op loopafstand. Dit maakt de wijk erg 

aantrekkelijk voor de mensen die er wonen (Hein 2018). Het Oude Westen telt ongeveer 9615 

inwoners (CBS 2020) en de bevolkingssamenstelling is zeer divers, zo wonen er alleenstaanden, 

gezinnen met kinderen en studenten (Wijkprofiel 2020). Bewoners en bezoekers karakteriseren 

het Oude Westen als een wijk die multicultureel, divers, gezellig en levendig is, waar vele 

bijzondere winkels en horecaondernemingen te vinden zijn (ibid). Dat de wijk multicultureel 

en divers is blijkt tevens uit het feit dat ongeveer 70% van de winkels wordt beheerd door 

mensen met een migratieachtergrond (Hein 2018).  

De laatste jaren had het Oude Westen een slechte reputatie. Dit kwam door de vele 

incidenten, zoals vechtpartijen, overlast en het gebruik van harddrugs bij bewoners voor de 

deur. Dit zorgde voor het veelvuldig optreden van de politie (Dagblad010 2020). Dat er sprake 

is van incidenten duidt op vraagstukken rondom veiligheid (Palmer et al. 2005, 405). De 

aanwezigheid van gevaren en/of de afwezigheid ervan brengt gevolgen met zich mee. Vaak is 

het gevolg van deze gevaren dat er meer beleid wordt gevormd omtrent criminaliteit preventie 

(Byrne en Pease 2003, 341). Het Oude Westen wordt in de laatste jaren geschetst als een 

onveilige wijk waar verschillende problematiek heerst (Gemeente Rotterdam 2020, 3). 

Hierdoor is de gemeente Rotterdam tot het besluit gekomen om meer aandacht te besteden aan 

het Oude Westen. Dit komt tot stand door het onderscheid dat wordt gemaakt tussen: wijken 

waar het goed gaat en wijken waar er meer aandacht aan besteed moet worden. De wijken waar 

meer aandacht aan besteed moet worden, worden ook wel ‘focuswijken’ genoemd. Tot deze 

focuswijken behoort ook het Oude Westen (Gemeente Rotterdam 2020, 3).  

 Naast het werken aan de veiligheid in het Oude westen wordt er ook veel tijd en aandacht 

besteedt aan sociale cohesie door verschillende organisaties in de wijk. Zo wordt er geprobeerd 

om meer initiatieven te organiseren in het Oude Westen, rekening houdend met de pandemie 

(Kathmann 2020, 2). Dit wordt gedaan om mensen in verbinding te brengen en het sociale leven 

weer enigszins te kunnen hervatten (ibid). Daarnaast wordt er door de gemeente Rotterdam 

gekeken hoe verschillende bewonersgroepen meer en beter met elkaar en met de gemeente in 

verbinding kunnen komen (ibid). Een belangrijk middel hierbij is communicatie. Veel 
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bewoners klagen namelijk over de manier van communiceren en dat het eenrichtingsverkeer is. 

De bewoners vinden dat de informatie die wordt gegeven niet aansluit bij de behoeften van de 

wijk en dat er niet naar ze geluisterd wordt (Gemeente Rotterdam 2020, 4). Hier wil de 

gemeente aan werken door het beginnen van ontwerp-ateliers met bewoners om van hen te 

horen hoe zij de wijk zien en waar volgens hun de kansen en uitdagingen liggen. Op deze manier 

kan de gemeente hier beter op inspelen en kan zij handvatten bieden in het mobiliseren van 

bestaande netwerken. Door te ondersteunen, helpen en faciliteren van sociale netwerken wordt 

er ingezet op zelforganisatie- en mobilisatie van de netwerken om gezamenlijk actie te 

ondernemen. Daarbij is het doel alle groepen in het Oude Westen een stem te geven en hen 

gehoord te laten voelen (Gemeente Rotterdam 2020, 4).  

 De bewoners van het Oude Westen hebben een gemiddelde leeftijdsopbouw. Verder 

wordt het Oude Westen door bewoners gezien als een wijk met een relatief goede sociale 

samenhang, hoewel de gemeente hier meer aandacht aan wil besteden om de leefbaarheid te 

vergroten (Gemeente Rotterdam 2020, 4-5). Tot slot scoort de wijk, in vergelijking met andere 

wijken, relatief laag op het gebied van inkomen, opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en 

ondernemerschap. Hier wordt in het Oude Westen ook aandacht aan besteedt, door bijvoorbeeld 

te investeren in het onderwijs en armoede. Echter wordt hier niet zo intensief aan gewerkt als 

dat wordt gewerkt aan sociale cohesie en veiligheid (Greeven, Rozema, en van der Veen 2019). 

	

2.2	Community	Building	in	het	Oude	Westen	

Geschreven door Quint en Serhat 

Community building in het Oude Westen is een zeer actueel en belangrijk onderwerp. De reden 

dat de gemeente Rotterdam community building wil opzetten is om onder andere de 

leefbaarheid te vergroten, door bijvoorbeeld mensen te verbinden en de veiligheidsbeleving te 

verhogen in de wijk (Gemeente Rotterdam 2020, 2). De specifieke methode die de gemeente 

daarbij wil gebruiken is de ABCD-aanpak. De ABCD-aanpak ofwel methode is in Amerika 

ontwikkeld en opgestart. Begin jaren 2000 werd de methode door het Landelijk 

Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) naar Nederland geïmporteerd. Aangezien de 

methode niet van Nederlandse bodem komt, is het eerst naar de Nederlandse situatie vertaald, 

beschreven en vervolgens geëvalueerd door onder meer de Hogeschool Fontys, het LSA en het 

Verwey-Jonker Instituut (Brörmann 2010, 7). Mede door de voorgangers die de methode 

hebben gebruikt, nemen voornamelijk gemeenten en woningcorporaties het initiatief op zich 
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om de methode toe te passen in ‘focuswijken’ die voor hen relevant zijn. In onze situatie is dat 

de gemeente Rotterdam. De reden dat er in dit onderzoek specifiek is gekozen voor het Oude 

Westen is omdat community building in andere steden en wijken van Nederland een succes zijn 

gebleken (Brörmann 2010, 7). Bovendien wordt het Oude Westen bekeken als een focuswijk, 

wat het interessant maakt om het te onderzoeken. 

 Het kerndoel van community building of Asset Based Community Development, de 

methode die in het Oude Westen toegepast zal worden, is werken aan een sterke en 

veerkrachtige gemeenschap. Dit wil de gemeente Rotterdam bewerkstelligen door meer 

verantwoordelijkheid te geven aan bewoners en het informele netwerk. Dit is een andere aanpak 

omdat normaal gesproken de meeste verantwoordelijkheid ligt bij het institutionele formele 

netwerk. Sommige dingen kunnen niet bewerkstelligd worden door de formele netwerk, maar 

moeten juist tot stand komen door de kracht van de gemeenschap (Kruijt 2020, 7). De gemeente 

is van plan om de bewoners van het Oude Westen meer zeggenschap en verantwoordelijkheid 

te geven bij thema’s die hen aangaan zoals veiligheid, armoede en welzijn. De achterliggende 

gedachte is daarbij dat de samenwerking van verschillende groepen mensen, los van hun labels 

en achtergrond, ook zal leiden tot sociale cohesie (McKnight en Kretzmann 1993, 17-19). Het 

idee is dus dat bewoners samen gaan werken aan onderwerpen die hen allemaal aangaat en dat 

de samenwerking zal leiden tot sociale banden en zo ook tot sociale cohesie. Dit laat weer zien 

dat het community building verbonden is aan veiligheid en sociale cohesie, en dat de drie goed 

samengaan. Tot slot beoogt community building ‘het goud van de straat’ te ontdekken en te 

activeren. Vanuit deze aanpak wordt er actief gewerkt aan het benutten en versterken van de 

competenties van bewoners.  Het streven is om bewoners het vermogen om collectief actie te 

ondernemen te geven, om vervolgens te werken aan een schone, veilige en/of prettige wijk 

(Kruijt 2020, 7). 

 Ter afsluiting, in het Oude Westen komt naar voren dat de wijk niet hoog scoort op het 

gebied van inkomen, opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en ondernemerschap. Nog 

belangrijker is dat de onderlinge verbondenheid en de veiligheidsbeleving ook relatief laag is 

(Greeven, Rozema, en van der Veen 2019). Om aan al deze onderwerpen te werken, en in het 

bijzonder de sociale cohesie en de veiligheidsbeleving te vergroten, introduceert de gemeente 

Rotterdam community building. Het doel daarbij is om de bewoners collectieve actie laten 

ondernemen om een schone, veilige en/of prettige wijk te realiseren (Kruijt 2020, 7).  
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Hoofdstuk	3	–	De	kracht	van	saamhorigheid	

Geschreven door Serhat 

In dit hoofdstuk zal de focus liggen op sociale cohesie. Middels de verschillende 

sleutelelementen/componenten zal er gekeken worden of er sprake is van sociale cohesie in het 

Oude Westen en naar de rol van community building op sociale cohesie. In de eerste paragraaf 

zal er ingegaan worden op positieve relaties en de tweede paragraaf zal hier verder op aansluiten 

door participatie in het Oude Westen te beschrijven. De derde paragraaf, buurtbinding, sluit ook 

aan bij positieve relaties en bij participatie en zal daarom daarop volgen. De vierde paragraaf 

zal ingaan op gedeelde normen en waarden in het Oude Westen. De laatste paragraaf zal de 

focus leggen op community building en haar mogelijke rol met betrekking tot sociale cohesie.  

	

	3.1	Het	begint	allemaal	met	een	groet	

‘‘Ik voel mij verbonden met alle Oude Westenaren ook al heb ik niet een fysieke band met hen. 

Doordat ik mij verbonden voel met alle bewoners voel ik ook gelijk een betere relatie met de 

ander, waardoor ik spontaan iedereen groet.’’ 

 

Uit de quote van Soufyan valt op dat veel bewoners2 goede relaties onderhouden met elkaar. 

Ook al kennen mensen elkaar niet, dan groeten ze elkaar wel omdat ze bijvoorbeeld onderdeel 

zijn van de wijk. Dit werd ook bevestigd door Lieke, zij zei namelijk: ‘‘Al heb ik niet echt veel 

relaties in het Oude Westen, dan nog voel ik me verbonden met iedereen. Ik draag geen 

negatieve gevoelens jegens anderen in het Oude Westen.’’ Hieruit blijkt dat het onderhouden 

van positieve relaties van groot belang zijn, zeker in het Oude Westen. Bovendien worden 

positieve relaties als eerste en belangrijkste sleutelelement gezien van sociale cohesie 

(Communities and local government 2007, 25-27; Dickes en Valentova 2013, 829). Het hebben 

van positieve relaties zou het bestaan van sociale cohesie bevestigen. De afwezigheid van 

positieve relaties zou zodoende ook kunnen wijzen op de afwezigheid van sociale cohesie 

(Ibid). Daarnaast kunnen de bovenstaande quotes worden verbonden aan een ‘verbeelde 

gemeenschap’ (Anderson 2006).  Een verbeelde gemeenschap houdt volgens Anderson (2006, 

6) een gemeenschap in waarvan de leden elkaar nooit allemaal persoonlijk zullen kennen, maar 

onderling wel een binding voelen en zich als deel van die groep beschouwen. Dit zien we ook 

																																																													
2	Blijkt	namelijk	uit	meerdere	interviews.	
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terug in de quotes: bewoners van het Oude Westen voelen zich sneller verbonden met Oude 

Westenaren. Al is er geen sprake van een fysieke relatie met een ander, dan nog voelt men zich 

verbonden en onderdeel van die groep (Ibid).  

	

Uit de data blijkt dat positieve relaties tussen bewoners van het Oude Westen voornamelijk op 

twee manieren tot stand kon komen. Ten eerste vonden bewoners dat iemand zelf energie moest 

steken in zijn of haar interactie met anderen om een relatie op te kunnen bouwen. ‘‘Niemand 

zou met een buur willen praten die je aankijkt, maar niet groet.’’, aldus Roos. Ten tweede is 

deelname aan initiatieven en/of organisaties belangrijk in het krijgen van een relatie. Dit wordt 

bevestigd door de literatuur doordat deelname aan initiatieven van organisaties het collectief 

welzijn, maar ook de cohesie binnen een wijk kan vergroten (Furguson en Mindel 2007, 343).  

 Om te beginnen met punt één: bewoners vinden het belangrijk dat een bewoner zelf 

initiatief moet nemen om in contact te komen met andere bewoners en dat hij/zij energie moet 

steken in het bouwen aan een relatie. Dit kan volgens hen gebeuren door andere bewoners op 

straat te groeten en kort te spreken, dit vinden de bewoners zeker in deze tijd van de 

coronapandemie belangrijk. Dit komt doordat ze heel weinig sociaal contact hebben en anderen 

nauwelijks spreken, daarom waarderen ze een kort gesprek met een buurtbewoner op straat veel 

meer. Daarnaast zorgen deze korte contactmomenten ervoor dat bewoners op een 

laagdrempelige manier een relatie bouwen met andere mensen wat weer positieve gevolgen kan 

hebben voor beide partijen. Zo zegt Jan het volgende: ‘‘veel van de buurtbewoners ken ik door 

het contact op straat. Hierdoor heb ik veel nieuwe mensen leren kennen en zelfs mijn beste 

vriend, waar ik regelmatig over de vloer kom.’’ Daar voegt Jan aan toe dat het vanwege de 

pandemie op dit moment heel moeilijk is om over de vloer te komen bij vrienden of 

buurtbewoners. Om die reden spreekt Jan vaak buiten af met vrienden of buurtbewoners. Wat 

ook vooral naar voren komt in het Oude Westen is dat wanneer mensen een bepaalde relatie 

hebben opgebouwd, die relatie dan vaak in stand wordt gehouden door hulp te bieden aan de 

buren/bewoners of dat ze iets lekkers brengen als er is gekookt. Hieruit komt naar voren dat 

positieve relaties leiden tot participatie en dat beiden weer leiden tot buurtbinding 

(Communities and local government 2007, 25-29). Dat positieve relaties leidt tot participatie 

komt doordat mensen gezamenlijk participeren, bijvoorbeeld door samen iets te doen, een 

wandeling of boodschappen voor een ander. Dit leidt weer tot een sterke buurtbinding doordat 

mensen positieve relaties hebben en gezamenlijk participeren in de wijk (Ibid). Ook blijkt 

hieruit dat de sleutelelementen goed op elkaar aansluiten, de sleutelelementen worden namelijk 
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ook op deze volgorde besproken in dit hoofdstuk. Een ander voorbeeld waaruit de relatie van 

positieve relaties, participatie en buurtbinding naar voren komt is Roos. Zij zegt dat zij 

regelmatig hulp biedt bij het doen van boodschappen, voornamelijk voor ouderen in de wijk. 

Hier verwacht zij niks voor terug, ze doet het omdat ze ervan overtuigd is dat mensen elkaar 

moeten helpen in de wijk. Daarnaast zeggen meerdere buurtbewoners dat ze om de zoveel tijd 

iets lekkers krijgen of juist geven aan buren. ‘‘Als mijn moeder Turkse Pizza’s maakt dan breng 

ik het altijd naar mijn buren. Die vinden het heerlijk. Een andere keer krijgen wij dan weer iets 

lekkers van de buren, bijvoorbeeld gebakjes’’, aldus Osman. Dus het bouwen van een relatie 

kan heel natuurlijk verlopen en het in stand houden van de relatie vindt op verschillende 

manieren plaats, zoals het bieden van hulp of het geven van iets lekkers aan de buren. Jenson 

(2010) beschrijft ook het belang van het geven van eten aan buren en dat dit leidt tot sterkere 

sociale banden en een sterkere gemeenschap. Niet alleen het geven van eten aan buren leidt 

volgens Jenson (2010) tot sterkere sociale banden, maar ook gezamenlijk eten. Bewoners van 

het Oude Westen kwamen voor de coronapandemie uitbrak ook samen om gezamenlijk te eten, 

dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens ‘Opzoomeren’ – een initiatief in het Oude Westen waar 

hieronder meer informatie over zal volgen. Daarnaast valt op dat Opzoomeren leidt tot positieve 

relaties, doordat mensen elkaar ontmoeten, maar dat het ook de participatie in de wijk 

stimuleert. 

 Het tweede dat belangrijk is in het verkrijgen van een positieve relatie is deelname aan 

lokale initiatieven. Hierbij kwam vaak naar voren dat het samenbrengen van de buurtbewoners 

niet opgelegd moet worden – door bijvoorbeeld de gemeente of Aktiegroep – maar dat het 

vrijwillig moet zijn. Bewoners vinden namelijk dat iedereen moet doen wat hem/haar 

aanspreekt, anders doet iemand het met tegenzin en dat levert volgens hen niks op. Dit kan 

verbonden worden aan de ‘collective action theory’ (Ostrom 2009). Daarbij stelt Ostrom (2009) 

dat het nastreven van eigenbelang in de menselijke natuur zit. Volgens Ostrom (2009) zullen 

mensen dus pas iets doen als er een voordeel voor zichzelf in zit (Ibid). Mekoa en Busari (2018) 

zijn van mening dat initiatieven tot collectieve actie ook zeer relevant zijn omdat delen (bv. 

geven van eten, gezamenlijk eten) onder groepsleden een gevoel van gedeeld eigenaarschap 

mogelijk maakt. 

Een jaarlijkse initiatief dat wordt georganiseerd in het Oude Westen is ‘Opzoomeren’. 

Hier sprak Roos heel fanatiek over, ze zei: ‘‘Opzoomeren houdt in dat er goed contact is met 

buren en dat zij samen zorgen voor een prettige straat om in te wonen. Dit gebeurt door het 

organiseren van straatactiviteiten, zoals een spelletjesdag, straatfeest of barbecue.’’ Roos vindt 
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Opzoomeren een heel mooi initiatief omdat het haar een ‘community gevoel’ geeft. Ze zegt dat 

ze hierdoor een eenheid voelt, doordat er allerlei verschillende mensen zijn waar je eigenlijk 

veel gemeen mee hebt. Zulke initiatieven zorgen volgens Roos er ook voor dat men in gesprek 

komt met mensen die je niet snel zou opzoeken, waardoor je ook met hen een relatie krijgt. 

Initiatieven als Opzoomeren zorgen volgens informanten dus voor het leggen van nieuwe 

contacten en het vormen van positieve relaties onderling. In tijden van corona vinden dergelijke 

fysieke ontmoetingen helaas niet plaats. Er vinden wel online bijeenkomsten plaats waar 

bewoners samenkomen voor een cursus of een vergadering. Hier leren bewoners bijvoorbeeld 

koken, door samen recepten te delen met anderen of samen te koken, natuurlijk achter een 

scherm. Bovendien vinden dergelijke online bijeenkomsten ook plaats om te praten over 

onderwerpen zoals huisvesting of vergroening in het Oude Westen. De fysieke ontmoetingen 

vinden niet plaats door de coronamaatregelen, waardoor de wijk en haar bewoners op allerlei 

creatieve manieren alsnog actief proberen te zijn door online dingen te organiseren.  

 Dus de positieve relaties waar Dickes en Valentova (2013, 829) het over hebben worden 

in het Oude Westen vooral verwezenlijkt door interacties op straat met andere bewoners en 

door verschillende initiatieven en bijeenkomsten. Uit deze paragraaf bleek ook dat er een relatie 

was tussen positieve relaties, participatie en buurtbinding. De reden hiervoor was dat wanneer 

bewoners positieve relaties onderhouden met anderen, zij zich ook meer verbonden voelen met 

hen en de wijk, maar ook meer participeren (Communities and local government 2007, 25-29; 

Dickes en Valentova 2013, 829). Participatie wordt door Forrest en Kearns (2001, 2129) gezien 

als een kenmerk van sociale cohesie. Hier zal in de volgende paragraaf verder aandacht aan 

besteed worden.  

	

3.2	Participatie	als	verbinder	

Tijdens het veldwerk kwam naar voren dat de bewoners op verschillende manieren participeren 

in de wijk, sommige zijn iets actiever dan anderen. Over het algemeen is het zo dat mensen 

participeren in de wijk, bijvoorbeeld door een praatje te maken met buren, de kinderen samen 

buiten te laten spelen en/of een dagelijks bezoek aan de moskee. Daarnaast kwam in de vorige 

paragraaf ook naar voren dat er bewonersinitiatieven waren, een voorbeeld hiervan is 

‘plantjesdag’3. Een bewoner zegt hierover: ‘‘Op deze dag planten we bolletjes en zorgen ervoor 

dat het er goed uitziet. Dit doen we samen met andere buurtbewoners om de boel groen te 

																																																													
3	Een	initiatief	in	het	Oude	Westen,	zoals	Opzoomeren.	
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houden.’’ Hierdoor participeren de bewoners, komen ze bijeen, maken ze nieuwe contacten en 

werken ze aan iets gemeenschappelijks. Bovendien kunnen de bewoners die hier iets planten 

later de vruchten van plukken. Dit kan weer verbonden worden aan de collective action theory 

(Ostrom 2009), doordat mensen eraan deelnemen omdat er daadwerkelijk een voordeel inzit 

voor hen. Met de verschillende initiatieven die plaatsvinden wordt geprobeerd om voornamelijk 

in de probleemwijken de samenhang tussen de buren te bevorderen (Larsen 2014, 5). Hier is 

ook sprake van in het Oude Westen, het Oude Westen wordt niet gezien als een probleemwijk 

maar als een focuswijk. Beide betekenen in principe hetzelfde, maar hebben een andere naam. 

Hierboven is beschreven hoe er wordt geparticipeerd en waarom mensen daar veelal voor 

kiezen. Echter is het belang van participatie ook noemenswaardig, aangezien het door meerdere 

wetenschappers wordt gebruikt om de aanwezigheid van sociale cohesie aan te duiden (Forrest 

en Kearns 2001, 2129; Communities and local government 2007, 28-29). Met participatie wordt 

er in dit paragraaf vooral gedoeld op het contact leggen van mensen met elkaar en het 

deelnemen aan het maatschappelijk leven (Ibid). Dit sluit ook aan bij het sleutelelement sociale 

participatie. Dit houdt in dat als er in een wijk sprake is van burgerbetrokkenheid en/of 

participatie, dit kan duiden op sociale cohesie. Daarnaast is er een sterke relatie opgemerkt 

tussen hoe mensen denken over de wijk en hoe zij dat ervaren, als beide positief zijn dan zou 

dit de aanwezigheid van sociale cohesie kunnen betekenen (Dickes en Valentova 2013, 829; 

Mekoa en Busari 2018, 108). 

Uit de data is gebleken dat niet alle bewoners van het Oude Westen actief participeren. 

Als reden hiervoor gaven ze aan dat ze student zijn, kleine kinderen hebben en/of fulltime 

werken. Informanten geven aan dat als deze factoren geen rol speelden, dat ze ook graag deel 

willen nemen aan gemeenschappelijke activiteiten. De respondenten die niet actief deelnemen 

in de wijk, sluiten zichzelf niet perse op in hun huis, maar ze zijn niet zo actief als andere 

bewoners die wel tijd en energie investeren in de wijk. Zo doet namelijk een deel van de 

buurtbewoners die zich ‘niet zo actief’ noemt ook mee aan de plantjesdag. Dit komt volgens 

Osman doordat de deelnemers van dit initiatief zelf ook baat hebben bij plantjesdag of omdat 

hun vrienden ook deelnemen (Ostrom 2009). Volgens de respondenten doet een grote diversiteit 

aan bewoners mee aan plantjesdag. Dus zowel oude en nieuwe bewoners, maar ook jonge en 

oude mensen. Dit zorgt ervoor dat mensen van allerlei verschillende achtergronden 

samenkomen, elkaar ontmoeten en gezamenlijk participeren, aldus Lieke.  

 Participatie vindt ook veelal plaats door organisaties, hier zijn veel van in het Oude 

Westen. Een belangrijke organisatie in het Oude Westen is het ‘huis van de wijk’, hieronder 
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vallen TOS en WMO Radar4 doordat zij gevestigd zijn in het huis van de wijk. Het huis van de 

wijk kan daarnaast ook gezien worden als een soort buurthuis waar verschillende groepen in 

contact komen met elkaar. Kleine kinderen participeren bijvoorbeeld in de wijk voornamelijk 

door TOS – Thuis op Straat. De medewerker van TOS geeft dit weer als volgt: ‘‘Ons 

voornaamste doel is om de wijk te geven aan de bewoners, daar hebben wij de ouders voor 

nodig. Het middel die we daarbij gebruiken zijn de kinderen en die willen we bereiken door 

allerlei activiteiten aan te bieden, kinderen naar buiten te krijgen, te laten bewegen, samen te 

laten spelen en van daaruit de wijk te verbeteren. Dit sluit ook mooi aan bij community building 

want op onze eigen manier willen wij de wijk een boost geven.’’ TOS is dus vooral bezig met 

kinderen en zorgt ervoor dat zij actief participeren in de wijk. Daarnaast draagt TOS bij aan 

community building, doordat zij kinderen verbinden met elkaar en een netwerk met kinderen 

bouwen. Een andere organisatie die een grote rol speelt in het Oude Westen met betrekking tot 

participatie is WMO Radar. WMO Radar is een stichting die diensten aanbiedt ter 

ondersteuning, activering en participatie van de bewoner. Zij hebben meerdere vestigingen in 

Rotterdam. In het Oude Westen organiseert WMO Radar onder andere wandelingen, 

zwemlessen en danscursussen. Daarnaast zegt de opbouwwerker van WMO Radar dat sociale 

cohesie ook ontstaat door naar het huis van de wijk te komen, waar zij bereikbaar zijn, om een 

kopje koffie te drinken en nieuwe mensen te leren kennen.  

 In deze paragraaf zijn de verschillende manieren waarop mensen participeren naar voren 

gekomen. Hieruit bleek ook dat participatie mensen verbindt, doordat bewoners nieuwe mensen 

leren kennen en nieuwe relaties ontstaan. In de volgende paragraaf zal er ingegaan worden op 

buurtbinding, dat onder andere kan ontstaan door positieve relaties en participatie in de wijk 

(Communities and local government 2007, 25-29).  

 

3.3	De	ongekende	waarde	van	toebehoren	

‘‘Ik voel mij helemaal thuis in het Oude Westen, al sinds ik er woon ken ik iedereen. Het is ook 

een wijk waar veel mensen zijn blijven wonen en niet zijn gaan verhuizen. Dit zorgt er vanzelf 

voor dat we een goede band hebben met elkaar door de jaren heen, maar ook meer verbonden 

raken met de wijk.’’ 

																																																													
4	TOS	en	WMO	Radar	zijn	geen	organisaties	die	zijn	ontstaan	door	de	bewoners.	Deze	organisaties	hebben	zich	
gevestigd		in	de	wijk,	de	komst	ervan	is	dus	niet	een	initiatief	geweest	van	de	wijk	zelf.	
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Uit de quote van Osman komt naar voren dat positieve relaties en verblijfsduur in het Oude 

Westen zorgen dat hij zich meer verbonden voelt met Oude Westenaren en het Oude Westen.  

Daarnaast spreken andere bewoners ook over het thuisgevoel dat zij hebben in het Oude 

Westen, hierover zegt Roos: ‘‘Ik voel me gewoon prettig in de wijk. Ik vind het fijn dat er zoveel 

verschillende mensen wonen, zoveel aanbod van winkels, dat je in het centrum woont en dat het 

niet te druk is.’’ Amin sluit zich aan bij Roos en geeft aan dat zijn huis in het Oude Westen is 

en dat hij zich niet kan voorstellen om in een andere wijk te wonen. Iedereen die hij kent woont 

hier. Hierbij komt dus naar voren dat bewoners zich ook echt verbonden voelen met de wijk, 

door hun relaties, omdat ze er lang wonen of omdat ze het wonen in het Oude Westen als prettig 

ervaren. Deze inzichten kunnen gekoppeld worden aan een gevoel van toebehoren – sense of 

belonging. Dit omdat het gevoel, de overtuiging en de verwachting dat men in de groep past en 

er een plaats heeft, een gevoel van aanvaarding door de groep (Lambert et al. 2013, 1-2). 

Noemenswaardig is dat buurtbinding ook een component is in het meten van sociale cohesie. 

Vaak duidt een sterke buurtbinding op sociale cohesie (Forrest en Kearns 2001, 2129; 

Communities and local government 2007, 25-29). Dit viel ook op uit de quotes, mensen voelden 

zich namelijk verbonden met de wijk en daardoor ook met de bewoners van de wijk. Bovendien 

blijkt uit onderzoek van het CBS (2018) ook dat een sterke buurtbinding duidt op sociale 

cohesie. Daarbij kwam naar voren dat de woonomgeving, met name het ervaren van sociale 

cohesie ofwel binding met de buurt, een belangrijke factor is voor de tevredenheid met het leven 

(CBS 2018).  

 Wanneer er wordt gesproken over buurtbinding en de relaties van de bewoners onderling 

is het ook van belang om het te hebben over het onderlinge vertrouwen. Om te beginnen gaven 

geen van de respondenten aan negatieve ervaringen te hebben met hun buren en dat ze elkaar 

altijd kunnen vertrouwen.5 Als bewoners elkaar vertrouwen dan ervaren zij ook meer binding 

onderling (Durkheim 1893, 64). Onderlinge vertrouwen en/of afhankelijkheid komt ook 

veelvuldig terug in de literatuur als onderdeel van sociale cohesie. Zo heeft Durkheim (1893, 

64) het over onderlinge afhankelijkheid wanneer hij spreekt over sociale cohesie, volgens hem 

bestaat deze afhankelijkheid uit onder andere sterke sociale banden en onderlinge vertrouwen 

(Ibid). Uit de data kwam naar voren dat bewoners heel positief zijn over hun buren. Lieke zei 

																																																													
5	Dit	zou	kunnen	komen	door	mijn	rol	als	interviewer	en	bewoner	van	het	Oude	Westen,	dus	dat	een	bewoner	
een	medebewoner	niet	wil	vertellen	dat	hij/zij	negatieve	ervaringen	heeft.	Echter	in	geen	van	de	gesprekken	
werd	mijn	rol	als	bewoner	van	te	voren	bekend,	dit	gebeurde	altijd	aan	het	einde.	
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bijvoorbeeld het volgende over haar vertrouwen in haar buren: ‘‘Ik doe altijd mijn deur dubbel 

op slot, omdat ik mijn ouders het altijd zag doen, dus niet omdat ik mijn buren wantrouw of 

wegens onveiligheid. Ik krijg bijvoorbeeld vaak iets lekkers van mijn buren als ze wat koken, 

dat zorgt voor mijn gevoel voor een betere band.’’ Hieruit valt ook op te maken dat een betere 

relatie met buren leidt tot (meer) vertrouwen. Ook deelname aan activiteiten met andere 

buurtbewoners zorgt voor meer onderlinge vertrouwen, hierover zegt Amin: ‘‘Door de 

plantjesdag leer je meer mensen kennen en heb je een soort van aanleiding om met mensen te 

kletsen, er ontstaat iets gemeenschappelijks. Hierdoor krijg je ook meer vertrouwen in je 

buurtbewoners.’’ Eén van de respondenten had zelfs zo een goede band met zijn buren dat hij 

hen zijn sleutel gaf toen hij op vakantie ging. Dit deed hij zodat zijn buren af en toe de plantjes 

thuis kon wateren en op de post kon letten, maar ook om de licht aan te zetten in de avond zodat 

men denkt dat er iemand thuis is. Er was namelijk al twee keer ingebroken bij hem. Hij zegt dat 

hij zich hierdoor niet onveilig voelt, maar dat hij dat doet uit voorzorg. De inzichten uit de data 

kunnen verbonden worden aan sociaal kapitaal, doordat bewoners elkaar vertrouwen, zich 

veilig voelen en er sprake is van wederkerigheid (Putnam 1994, 5). Denk bijvoorbeeld aan het 

feit dat bewoners elkaar helpen en/of eten delen met elkaar. De buren vertrouwen elkaar ook 

volledig, bijvoorbeeld door het geven van de huissleutel wanneer zij op vakantie gaan. Sociaal 

kapitaal is belangrijk omdat het ook gezien kan worden als een vereiste voor een sociaal 

samenhangende gemeenschap (Saegert, Thompson en Warren 2002). Als sociaal kapitaal 

afneemt, neemt het vertrouwen in de wijk ook af en zal dit leiden tot een minder sterke 

buurtbinding (Ibid). Bovendien zullen er geen betekenisvolle sociale banden ontstaan als de 

kenmerken vertrouwen, wederkerigheid en/of veiligheid ontbreken - sociaal kapitaal (Wallis, 

Crocker en Schercher 1998, 256). Sociaal kapitaal is volgens Durkheim (1893, 64) ook de ‘lijm’ 

van de samenleving, dus horen deze kenmerken ook positief te zijn (Ibid). Dat deze kenmerken 

als positief worden ervaren in het Oude Westen komt ook naar voren in het gesprek met 

Soufyan. Hij zegt namelijk dat hij vaak zijn buurvrouw helpt met het klussen. Hierdoor is er 

een bepaalde relatie ontstaan met zijn buurvrouw, waardoor ook het vertrouwen in elkaar toe is 

genomen. Soufyan zegt bijvoorbeeld: ‘‘Je bent sneller geneigd anderen te helpen door de 

relatie die je hebt opgebouwd. Dat maakt het ook makkelijker voor mij als ik wat nodig heb van 

een van mijn buren. Dit leidt op den duur tot steeds meer vertrouwen in je buren, hierdoor voel 

je je ook veiliger in je appartement, door de wederzijdse steun’’. Wat dus vooral naar voren 

komt is dat vertrouwen heerst in het Oude Westen, maar dat dit ook leidt tot een betere 

relatie/binding met buurtgenoten. Dit wordt ook bevestigd door wetenschappelijke literatuur 

(Larsen 2014, 2; Durkheim 1893, 64; Forrest en Kearns 2001, 2129).  
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 In deze paragraaf is er middels het uiteenzetten van buurtbinding voortgebouwd op 

positieve relaties en participatie. Hierbij kwam naar voren dat factoren als verblijfsduur, 

vertrouwen en/of positieve relaties leiden tot een sterkere buurtbinding (Durkheim 1893, 64). 

Een sterke buurtbinding heeft ook te maken met het gevoel van toebehoren, waardoor men zich 

niet kan voorstellen elders te wonen (Lambert et al. 2013, 1-2). Al deze factoren bij elkaar 

duiden dan weer op sociale cohesie, aangezien ze leiden tot verbondenheid in de wijk 

(Communities and local government 2007, 28-29; Mekoa en Busari 2018, 108; Jenson 2010, 

19).  Nog een factor waarmee sociale cohesie aangeduid kan worden is gedeelde normen en 

waarden, hier zal in de volgende paragraaf verder aandacht aan worden besteedt. 

	

	3.4	Eenheid	en	verscheidenheid		

‘‘Er wonen mensen van allerlei verschillende culturen in het Oude Westen. Soms is het zo dat 

mensen kunnen verschillen van bepaalde normen en waarden. Echter, over het algemeen 

kunnen mensen wel goed omgaan met elkaar. Ik heb bijvoorbeeld buren die soms in het weekend 

tot laat in de avond muziek luisteren en feesten, dan vraag ik ze of het wat rustiger kan omdat 

het al heel laat is. Vaak is daar ook gewoon begrip voor.’’ 

 

Uit de quote van Elyasa komt naar voren dat bewoners van het Oude Westen over het algemeen 

dezelfde normen en waarden hebben, dus dat er sprake is van gelijkgerichte opvattingen. Echter 

bestaan er door de grote diversiteit in het Oude Westen ook onderlinge verschillen. De 

buurtbewoners voelen zich vaak wel op hun gemak om hun buren aan te spreken op ongewenst 

gedrag. De meerderheid van de respondenten geven soortgelijke antwoorden, dus dat bewoners 

gelijkgerichte opvattingen hebben, maar ook enigszins verschillen. Een andere bewoner zegt 

het volgende hierover: ‘‘Ja ik denk wel dat het wel aardig overeenkomt, maar door de diversiteit 

zie je ook wel wat verschillen maar het is best vrij. Dus mensen hebben er geen problemen 

mee.’’ Deze quote sluit naadloos aan bij de literatuur over gedeelde normen en waarden doordat 

bewoners aangeven dat normen en waarden veelal overeenkomen maar ook dat er diversiteit en 

verschil heerst, wat gewaardeerd wordt. Hierover zeggen verschillende wetenschappers dat het 

ontstaan van sociale cohesie op lokaal niveau gepaard gaat met gemeenschappelijke visie en 

waarden en met het waarderen van diversiteit en verschil (Communities and local government 

2007, 28-29; Mekoa en Busari 2018, 108; Jenson 2010, 19). Tevens zijn gedeelde normen en 

waarden ook een component van sociale cohesie (Forrest en Kearns 2001, 2129). Gelijkgerichte 
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opvattingen onder buurtbewoners zou namelijk kunnen duiden op sociale cohesie (Ibid). 

Bovendien is het zo dat sociale cohesie op lokaal niveau gepaard gaat met gemeenschappelijke 

visie en waarden en met het waarderen van diversiteit en verschil (Jenson 2010, 9).  

Tijdens de gesprekken met de bewoners kwam veel ergernis naar voren over de ‘nieuwe 

bewoners’, daarmee verwijzen ze naar bewoners van het Oude Westen die net zijn komen 

wonen in nieuwe eengezinswoningen. Hierover zegt Soufyan: ‘‘De gemeente heeft ongeveer de 

kwart van de wijk platgegooid om vervolgens dure, eengezinswoningen te bouwen waar de 

oorspronkelijke bewoners nooit in aanmerking voor zijn gekomen. Met als gevolg de introductie 

van een groep nieuwe bewoners die geen liefde voor de wijk hebben. Dat zie ik doordat deze 

nieuwe buurtbewoners eerder in een gesloten community leven, dan dat ze het contact opzoeken 

met de oorspronkelijke buurtbewoners. Ze gebruiken eerder hun eigen middelen/voorzieningen, 

zoals een binnenterrein waar alleen hun eigen kinderen kunnen spelen.’’ Uit het gesprek met 

Soufyan komt dus naar voren dat de nieuwe bewoners zich als het ware afsluiten van de wijk. 

Dit zorgt er ook voor dat er volgens hem andere normen en waarden zijn. Hij zegt dat ze hun 

kinderen ook naar scholen buiten de wijk sturen en dat dit slechte invloeden heeft op de wijk. 

Een van de scholen moest namelijk fuseren met een andere school omdat er te weinig leerlingen 

waren (Thijsse 2019). De nieuwe bewoners sturen inderdaad hun kinderen naar scholen buiten 

de wijk, hier zegt Lieke het volgende over: ‘‘Ik ben samen met mijn man en kind naar de lokale 

basisschool gegaan, maar daar werd ons verteld dat alle kinderen worden geaccepteerd, dus 

ook probleemkinderen. Dit was voor ons een reden om toch op zoek te gaan naar andere 

basisscholen.’’ Daarnaast zegt een van de nieuwe bewoners dat hun kinderen ook contact moet 

kunnen leggen met witte Nederlanders en dat dit niet kan op de lokale basisschool omdat die er 

niet zijn. Deze antwoorden vertegenwoordigen niet alle nieuwe bewoners, maar wel een groot 

deel. Het is namelijk wel zo dat alle nieuwe bewoners hun kinderen sturen naar dezelfde school 

buiten de wijk, aldus de wijkmanager van het Oude Westen. Dit zou kunnen duiden op sociale 

erosie, dus de achteruitgang van sociale cohesie wat ook op den duur het onderlinge vertrouwen 

tussen bewoners kan schaden (Larsen 2014, 3). Doordat kinderen naar scholen buiten de wijk 

gaan, is het lastiger om relaties aan te gaan met leeftijdsgenoten omdat zij hun weinig tegen 

zullen komen buiten schooltijd. Doordat er geringe contact is onderling kunnen er verkeerde 

oordelen ontstaan over ‘de ander’ wat zou kunnen leiden tot vertrouwensproblemen (Ibid). De 

nieuwe bewoners zeggen dat zij wel houden van hun wijk en er juist zijn gekomen voor de 

diversiteit. Ze nemen deel aan initiatieven zoals plantjesdag, Opzoomeren en andere lokale 

initiatieven die worden georganiseerd. Daar houdt het niet bij op, ze proberen zo actief mogelijk 
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te zijn in de wijk. Het enige wat ze doen buiten de wijk, is het sturen van hun kinderen naar de 

basisschool. Dit doen ze niet omdat ze geen onderdeel willen zijn van de wijk, maar zodat het 

kind een ‘mooiere’ schooltijd kan hebben. Wat naar voren komt in de gesprekken met nieuwe 

en oude bewoners is dat zij bepaalde gedachtes hebben die niet kloppen met de werkelijkheid, 

zoals dat de nieuwe bewoners geen liefde hebben voor de wijk. Zo zeggen de nieuwe bewoners 

binnen het onderzoek juist onderdeel te willen zijn van de wijk, wat niet altijd mogelijk is omdat 

de oude bewoners hen zien als een soort tegenstander. Dit kan verbonden worden aan een 

literatuurstudie dat is verricht naar het Rotterdamse woonbeleid (Doff en van der Sluis 2017). 

In de literatuurstudie wordt opgemerkt dat de komst van sterke schouders (nieuwe bewoners) 

kan leiden tot indirecte verdringen en dat het thuisgevoel van de oorspronkelijke bewoners kan 

verminderen (Doff en van der Sluis 2017, 26). Dat de nieuwe bewoners het thuisgevoel 

verminderen kwam ook terug in de data, waarbij de oude bewoners aangeven dat zij een stuk 

van de wijk hebben ‘verloren’ door de komst van de nieuwe bewoners. Daarnaast komt in de 

literatuurstudie ook naar voren dat de komst van nieuwe bewoners kan leiden tot spanningen 

en conflicten (Doff en van der Sluis 2017, 26). In het Oude Westen waren er geen reële 

conflicten tussen oude en nieuwe bewoners. Wel blijkt uit de data dat een deel van de oude 

bewoners negatieve gedachtes hebben over de nieuwe bewoners, wat op den duur zou kunnen 

leiden tot spanningen en/of conflicten.  

In deze paragraaf is er ingegaan op de laatste sleutelelement, gedeelde normen en 

waarden, om sociale cohesie in het Oude Westen te beschrijven. Hierbij kwam vooral naar 

voren dat bewoners gedeelde normen en waarden hebben, maar dat er door de grote diversiteit 

in de wijk ook verscheidenheid bestaat. Echter zorgt de verscheidenheid niet voor problemen, 

maar juist voor waardering van verschillen (Jenson 2010, 19). Dit leidt op zijn beurt weer voor 

een sterkere buurtbinding, doordat onderlinge verschillen niet leiden tot segregatie maar tot 

waardering (Ibid). In de volgende, eveneens de laatste, paragraaf zal de mogelijke rol van 

community building op sociale cohesie worden uiteengezet.  

	

3.5	Bottum-up	aanpak	in	het	Oude	Westen	

Om te beginnen is het noemenswaardig dat community building als methode (nog) niet is 

opgestart in het Oude Westen. Echter hebben verschillende organisaties en initiatieven wel 

onderdelen van community building en dragen daardoor ook bij aan community building. Door 

het gebruik van data en literatuur zal in deze paragraaf de rol van community building zo 

uitgebreid mogelijk belicht proberen te worden. Eerst zal er gekeken worden naar inzichten 
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vanuit de gemeente Rotterdam, vervolgens meer naar wat de bewoners te zeggen hebben over 

de rol van community building in het Oude Westen.  

 De gemeente Rotterdam was van plan om community building in het voorjaar van 2021 

op te starten in het Oude Westen (Gemeente Rotterdam 2020, 4). Het uitgangspunt van de 

gemeente daarbij was om onder andere de wijk te geven aan de bewoners (d.w.z. dat zij meer 

eigenaarschap krijgen), het een leefbare en veilige wijk te maken en sociale cohesie te verhogen 

(Ibid). Buiten het feit dat community building als methode niet is opgestart, werkt de gemeente 

al op verschillende manieren aan community building. Zo zijn er plannen om een 

appartementencomplex te laten bouwen met sociale huurwoningen en woningen in de vrije 

sector. Hierbij willen ze zorgen voor faciliteiten die ondernomen kunnen worden door beide 

groepen, wat zou kunnen leiden tot een kleine gemeenschap. Een voorbeeld van dergelijke 

faciliteiten is een fitnesscentrum dat onderdeel is van het appartementencomplex (Gemeente 

Rotterdam 2020, 5). Door gebruik te maken hiervan kunnen er relaties ontstaan, is er sprake 

van participatie en op den duur ook van onderlinge binding. Daarnaast is de gemeente 

Rotterdam van plan om het wijkpark meer te verbinden met bewoners van het Oude Westen en 

hen meer zeggenschap te geven over het park. Het wijkpark is een buurtpark met stedelijke 

allure, gelegen in het Oude Westen. Het park heeft een moestuin, een dierenhof, grote sportveld 

en speeltoestellen voor kinderen (Aktiegroep 2021). De bedoeling is om bewoners het wijkpark 

meer te laten beheren en dat zij meer eigenaarschap krijgen over het park.. Verder is de 

gemeente bezig met het verkrijgen van een eigen pand boven de Aktiegroep. Op dit moment 

heeft de gemeente Rotterdam geen eigen pand in het Oude Westen. Ze vinden het belangrijk 

om bereikbaar te zijn voor de bewoners, maar ook om daadwerkelijk in de wijk te zijn. Om 

deze reden zijn ze bezig met het regelen van een pand boven de Aktiegroep, aldus de 

wijkmanager. Wat uit de plannen en acties van de gemeente Rotterdam naar voren komt is dat 

ze werken aan community building in de hoop dat het Oude Westen een leefbare wijk wordt, 

veiliger wordt, maar ook dat bewoners zich onderling verbonden voelen. Dat community 

building zal bijdragen aan de sociale cohesie in het Oude Westen, wordt onderstreept door de 

wijkmanager van het Oude Westen. Hij zegt hierover: ‘‘Veel mensen zeggen dat Rotterdam een 

wereldstad is, ik vind dat het gezien kan worden als een soort dorp, maar dan een stuk of 60-

70 dorpen. Door community building kun je idealiter bewoners dichterbij elkaar brengen. Als 

je andere mensen beter leert kennen is het bewezen dat men zich 60-70% veiliger voelen. In 

sommige wijken leven mensen ook langs elkaar heen. Community building kan deze mensen 

ook verbinden en dat kan ook heel onverwachts gebeuren. Dus volgens mij gaat het vooral om 
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bekendheid van gezichten. Ik vergelijk het daarom met een dorp, een dorp is waar bijna 

iedereen elkaar kent. Dat wil ik ook bereiken in het Oude Westen.’’ Het streven van de 

wijkmanager is dus om onder andere verschillende groepen bewoners met elkaar te laten 

verbinden. De data sluit goed aan bij literatuur over sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal kan 

namelijk ook gezien worden als onderdeel van community building waarbij verbondenheid 

tussen leden van de gemeenschap centraal staat (in Richardson 1986, 248-249 en Hyman 2010, 

197). De wijkmanager had het ook voornamelijk over verbondenheid tussen leden van het Oude 

Westen, doordat zij elkaar allemaal kennen.  

 Volgens de bewoners van het Oude Westen zou community building een positieve 

bijdrage kunnen leveren aan de sociale cohesie en de veiligheidspercepties in het Oude Westen. 

Jan zei het volgende over community building: ‘‘Community building zoals die is gedefinieerd 

door jullie lijkt mij een goed initiatief. Haar uitgangspunt is namelijk het activeren van 

bewoners om de wijk te verbeteren. Dit is in deze tijd heel waardevol, doordat verschillende 

groepen dan samen zullen werken met elkaar aan een gemeenschappelijk doel’’. Een andere 

positieve aspect van community building werd belicht door Furkan, hij zei: ‘‘Doordat  

community building een bottum-up methode is zal het ook zorgen voor meer zeggenschap. Dit 

ontbreekt nu naar mijn mening heel erg. De bewoners van het Oude Westen moeten meer te 

zeggen hebben over hun wijk’’.  Samen met Furkan waren er velen anderen die het belang van 

zeggenschap in het Oude Westen onderstreepten. Bewoners vinden dat veel besluiten door de 

gemeente Rotterdam worden genomen namens de Oude Westenaren, terwijl zij het recht 

moeten hebben om meer zelf te mogen bepalen.  

Community building kwam in de tweede paragraaf al naar voren door de medewerker 

van TOS. Daarbij gaf hij aan dat zij op hun eigen manier werken aan community building. Dit 

doen ze voornamelijk door de wijk te geven aan de bewoners, jongeren actief te laten 

participeren en door participatie de wijk te verbeteren. Dat er sprake is van community building 

wordt bevestigd door Mcknight en Kretzmann (1993, 15). Zij geven aan dat er bij community 

building sprake is van het werken aan een leefbare buurt, wat gebeurt door TOS. Daarnaast 

worden sociale relaties tot stand gebracht onder jongeren, waarbij TOS de jongeren ook beter 

leert kennen. Zo kunnen zij de jongeren helpen om hun eigen (onvoorziene) capaciteiten te 

mobiliseren (Ibid). In het huis van de wijk wordt er ook actief gewerkt aan community building. 

Zo was er bijvoorbeeld een jongerenpanel wat heel belangrijk is voor de jongeren maar ook 

voor community building. Hier komen kinderen van de wijk naartoe om kennis met elkaar te 

maken, te eten en te drinken, te spelen, maar ook om te praten over de wijk. Ook dit kan gezien 
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worden als community building onder jongeren, omdat er echt gewerkt wordt aan een 

gemeenschap en iedereen met elkaar verbindt ongeacht etniciteit, geloof, gender etc. Als er 

wordt gekeken naar TOS, WMO Radar en het huis van de wijk dan komt het verbindende 

karakter ervan in de wijk veelvuldig naar voren door wat zij doen in de wijk. Het samenbrengen 

van mensen in de buurt is ook een doel van de ABCD-methode, dus van community building. 

Hierdoor zou volgens de methode huidige problemen verholpen worden en kan er een sterkere 

en hechtere gemeenschap ontstaan (Pan et al. 2005, 1185). Buiten dat het ABCD-methode 

mensen samen zou moeten brengen, streeft het ook naar het optimaal gebruiken van de 

kwaliteiten van de buurt, de buurtbewoners, vrijwilligers en organisaties. Deze kwaliteiten 

kunnen vervolgens worden ingezet om huidige problemen te verhelpen en om te komen tot een 

sterkere en hechtere gemeenschap (Ibid). 

In deze paragraaf werd het belangrijkste onderdeel van dit onderzoek belicht, namelijk 

de rol van community building op sociale cohesie. Hierbij kwam naar voren dat de rol zeer 

divers van aard is en vooral positieve invloeden heeft op sociale cohesie. Het zou namelijk 

moeten zorgen voor samenwerking tussen bewoners, dat meer bewoners in contact komen met 

elkaar, dat ze meer zeggenschap zullen krijgen over de wijk en dat er op den duur een hechte 

gemeenschap zal ontstaan. Wat vervolgens zou moeten leiden tot sociale cohesie, aldus 

bewoners. Tot slot zal er in het volgende hoofdstuk uitgebreid ingegaan worden op veiligheid 

en de rol van community building op veiligheid. 
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Hoofdstuk	4	-	Gemeenschappelijke	bescherming	

Geschreven door Quint 

Hierboven is de sociale cohesie in de wijk het Oude westen geanalyseerd, en is de rol die de 

aanwezige community building hierin speelt beschreven. Het stuk dat nu volgt richt zich op het 

gevoel van veiligheid. Er is gekeken naar het gevoel van veiligheid onder de bewoners van de 

wijk en de rol die community building speelt bij dit subjectieve element in de wijk. Allereerst 

zal veiligheid in de wijk worden aangehaald en de beleving van veiligheid bij de bewoners. 

Vervolgens zal de het sociaal kapitaal dat aanwezig is in de wijk worden getoond om te komen 

tot de rol van community building met betrekking tot het gevoel van veiligheid in het Oude 

Westen.  

	

4.1	Gevoel	van	veiligheid	

Zoals eerder aangegeven lijkt het niet goed te gaan met de veiligheid in het Oude Westen. Men 

zou zich onveilig voelen en er zijn veel incidenten die bijdragen aan dit gevoel van onveiligheid 

volgens Kathmann (2020, 3). Op 8 maart 2021 is er een artikel verschenen op het online nieuws 

platform “Nieuws op Beeld”, dat verslag doet van incidenten in de regio Zuid-Holland, dat dit 

lijkt te bevestigen: 

“Een man heeft zichzelf maandagmiddag in het ziekenhuis gemeld nadat hij was beschoten op 

de Adrianastraat in Rotterdam. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is niet bekend. De politie 

ging direct naar de locatie van de schietpartij, daar troffen zij een kapotte ruit van een kapsalon 

en een aantal hulzen aan.” (J. Jacobs 2021) 

Midden in de onderzoeksperiode naar het gevoel 

van veiligheid in het Oude Westen in Rotterdam 

vindt dit schietincident plaats. Zoals Kathmann 

(2020, 3) stelt, leeft, bruist en bloeit Rotterdam, 

maar gaat het nog niet overal even goed binnen 

de stad, hiermee doelt ze op het achterblijven 

van de leefbaarheid van vijf wijken in 

Rotterdam waar het Oude Westen er een van is. 

Daarnaast is dit niet alleen duidelijk een 

voorbeeld van een delict dat veel last en hinder Afbeelding	1:	Veiligheidsindex	Oude	Westen	(Wijkprofiel	2020) 
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veroorzaakt bij de inwoners van het Oude Westen, maar ook van een incident waar bewoners 

van het Oude Westen zich onveilig door kunnen voelen. Verder lijkt het incident in lijn te zijn 

met de veiligheidsindex, zoals hierboven te zien, die de gemeente heeft opgetekend 

(Wijkprofiel 2020). Hierin komt naar voren dat zowel de objectieve als het subjectieve gevoel 

van veiligheid in het Oude Westen zwak zijn. Er vindt dus relatief veel geweld plaats waardoor 

bewoners zich, volgens de index, onveilig voelen. Uit de data van dit onderzoek komt echter 

een ander beeld naar voren. Karin, een bewoner van de wijk die dicht bij de locatie van het 

incident woont stelt: “Ik voel me wel gewoon veilig op het plein6”. 

 Ondanks de incidenten die er plaats vinden wordt het Oude Westen ook als een 

gezellige, multiculturele en levendige wijk gezien waar veel diversiteit te vinden is (Wijkprofiel 

2020). De veiligheid in de wijk is in de afgelopen decennia dan ook toegenomen door 

veranderingen die plaats vonden in de afsluitende tien jaar van de vorige eeuw (Tops 2007, in 

Lub en De Leeuw 2017, 432). Van 1990 tot 2000 kwam een sterke nadruk te liggen op de 

aanpak van criminaliteit, waarbij een aantal veiligheidsinterventies plaats vonden zoals 

intensievere politieoptredens op drugs hotspots en samenscholingsverboden. Deze interventies 

hebben hun vruchten afgeworpen en de criminaliteit doen verminderen (Lub en De Leeuw 

2017, 432). Buiten de verbeteringen die in de jaren ‘90 van de vorige eeuw hebben plaats 

gevonden, en ondanks het schietincident en de veiligheidsindex van de gemeente Rotterdam, 

geven ook bewoners van de wijk aan dat er veranderingen hebben plaatsgevonden. Hierbij 

wordt het gevoel van veiligheid in verband gebracht met het idee van daadwerkelijke 

vooruitgang en veiligheidsinterventies. Zo wordt aangegeven dat er veel veranderingen hebben 

plaatsgevonden waaronder aan de fysieke buitenruimte. Mariëlle, een medewerker van een 

zorginstelling in het Oude Westen én oud bewoner van de wijk zegt het volgende: 

“Vroeger leek het hier wel het Wilde Westen. Ik was veel meer op mijn hoede dan nu. Toen 

heeft de gemeente ingegrepen en meer de focus gelegd op criminaliteit.” 

Dat uit de verzamelde data van dit onderzoek naar voren komt dat bewoners van het Oude 

Westen, ondanks de incidenten die plaats vinden, zoals de schietpartij van maart, wel degelijk 

een veilig gevoel hebben in de wijk gaat in tegen het argument in het onderzoek van Ziersch et 

al. (2007, 557). Zij geven aan dat vrouwen, ouderen en economisch minder vermogenden en 

culturele minderheden veelal een lager gevoel van veiligheid ervaren in vergelijk met personen 

																																																													
6	Met	‘het	plein’	wordt	de	locatie	van	het	schiet	incident	in	de	wijk	aangeduid.	De	schietpartij	vond	plaats	in	
een	aangrenzende	straat.	
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die niet in deze categorieën vallen. Wanneer we deze lijn doortrekken zou dit namelijk 

betekenen dat de veel inwoners van het Oude Westen veelal een lager gevoel van veiligheid 

ervaren. De inwoners van het Oude Westen, waar op 1 januari 2020 het overgrote deel van de 

bevolking een niet-westerse migratie achtergrond heeft en waar 63,5% van alle inwoners 

moeten rondkomen van een laag standaardhuishoudensinkomen (Van de Zanden 2021), 

behoren namelijk bij uitstek tot deze categorie. Daarnaast geeft een van de wijkagenten en 

professionals op het gebied van veiligheid in Rotterdam aan dat het gek lijkt dat het Oude 

Westen is aangewezen als focuswijk omdat er minder high impact crime plaats vindt in deze 

wijk in vergelijk met andere grootstedelijke wijken. Met High Impact Crime (HIC) worden 

delicten aangeduid die veel last en hinder veroorzaken bij bewoners van de buurt, hierbij kan 

gedacht worden aan woninginbraak, roof, vormen van geweld en drugshandel (Devroe en 

Ponsaers 2016, 131). High Impact Crime is dus iets anders dan veel voorkomende criminaliteit 

of wel High Volume Crime. Deze High Volume Crime, waarbij misdrijven veelvuldig 

terugkeren, wordt als storend ervaren maar hebben minder impact op de bewoners van een buurt 

(ibid). Ondanks deze tegenspraak, door politie en professionals op het gebeid van veiligheid, 

voor de aanmerking tot focuswijk geven bewoners van het Oude Westen aan dat schietpartijen, 

wat bij uitstek een high impact crime is, kenmerkend zijn voor de wijk. Echter lijken deze en 

andere delicten geen grote indruk achter te laten bij de inwoners van de wijk. Zij geven aan 

hieraan te wennen en niet meer op te kijken van de praktijken die door bewoners buiten het 

Oude Westen als gevaarlijk worden gezien. Zo stelt Eleonora, een vrouw van 68 die haar hele 

leven al in de wijk komt en woont, het volgende: “Overal zijn schietpartijen en steekincidenten, 

dus waarom zou ik mij hier onveiliger voelen dan elders?”  

Dit komt overeen met onderzoek naar routine, zelfvertrouwen en welzijn. Uit onderzoek 

van Avni-Badad (2011, 236) blijkt namelijk dat mensen zich veiliger voelen in de buurt waar 

zij wonen en in de omgeving waar zij veel tijd doorbrengen. De plek waar dus veel routine is 

en zij dagelijks aanwezig zijn brengt een groot gevoel van veiligheid met zich mee. Hierbij 

wordt de veiligheidsbeleving onder bewoners van de wijk groter geacht dan objectieve 

rapporten van professionals met betrekking tot veiligheid (ibid). Daarnaast lijkt het niet gek dat 

in het Oude Westen het gevoel van veiligheid hoger ligt dan in de kwantitatieve data naar voren 

komt in het onderzoek van de gemeente Rotterdam (zie Wijkprofiel Rotterdam 2020). Zoals 

eerder aangegeven in het hoofdstuk hierboven lijkt de wijk zich te kenmerken door 

saamhorigheid. Men neemt deel in de wijk en doet een bijdrage waarbij het doel is de wijk te 

verbeteren.  
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4.2	De	samenkomst	

Sociale cohesie en sociaal kapitaal zijn aan elkaar verwant en hebben veel 

overeenkomstigheden. Zoals Putnam in 1994 (5) al aangaf draagt sociale organisatie bij aan de 

vereniging en samenwerking van buurtbewoners voor een gemeenschappelijk goed, hierbij kan 

worden gedacht aan netwerken, normen en vertrouwen, wat overeenkomt met de 

sleutelelementen van sociale cohesie zoals hierboven benoemd. In het Oude Westen bestaat 

zo’n duurzaam netwerk tussen buurtbewoners onderling en buurtbewoners en organisaties. 

Daarnaast bestaan er buurtgerichte organisaties waarbij wederzijdse erkenning van kracht is. 

Veelal geven inwoners van de wijk aan dat zij sterke connecties hebben in de wijk, zo zegt 

Sandra, een bewoner van de wijk, het volgende: “Ik moet wel zeggen, de contacten die we 

hebben vind ik wel heel waardevol. Sowieso met de buren van het blok.” De binding die buren 

hebben met de buurt en haar inwoners ontstaat doordat mensen elkaar kennen, ook al is dit 

oppervlakkig, en aanspreken op ongewenst gedrag (Boers, van Steden en Boutellier 2007, 37). 

Binding met de buurt is van belang voor de sociale cohesie in de wijk en zoals aangegeven 

zorgt dit voor een groter gevoel van veiligheid. Door het idee dat buurtbewoners elkaar helpen 

wanneer dit nodig is, en niet daadwerkelijk contact, wordt een bijdragen gedaan in de toename 

van het gevoel van veiligheid (ibid). Dit komt overeen met het overheersende idee van de 

bewoners. Mariska geeft aan dat: “Door elkaar te kennen, elkaar te helpen, af en toe een gesprek 

met elkaar te voeren kunnen buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid in de wijk.” 

 De participatie en de saamhorigheid die volgens buurtbewoners dus kenmerkend zijn 

voor deze wijk in Rotterdam doet het sociaal kapitaal in de wijk vergroten. Het sociaal kapitaal 

ondersteund de vereniging en samenwerking voor het gemeenschappelijk goed. Dit komt 

overeen met de constatering van Philips en Pittman (2014, 7) die aangeven dat een vergroot 

sociaal kapitaal zorgt voor een vergroot aanpassingsvermogen binnen de wijk om te kunnen 

werken aan tekortkomingen in het gemeenschapskapitaal. De sociale connecties tussen 

bewoners van de wijk kunnen bijdragen aan meer onderling vertrouwen, cohesie en 

actiemogelijkheden (Ziersch et al. 2007, 551). Echter valt hier wel een kanttekening bij te 

maken. In het Oude Westen is er namelijk een duidelijke verdeling tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ 

bewoners te maken. De diversiteit die kenmerkend is voor de wijk en alom bekend is wordt niet 

enkel als een groot goed gezien door de huidige bewoners van de wijk, het trekt ook nieuwe 

bewoners aan. De nieuwe bewoners hebben vaak een andere sociaaleconomische status en het 

vermogen om een van de koopwoningen te betrekken. Uit onderzoek blijkt dat deze ‘nieuwe’ 
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bewoners, ook wel ‘diversity-seekers’ genoemd, in meer of mindere mate de neiging hebben 

op zoek te gaan naar culturele diversiteit in producten, diensten en ervaringen (Brumbaugh en 

Grier 2013, 145). Vaak wordt verondersteld dat deze nieuwe bewoners netwerken aangaan met 

personen met een andere etnische achtergrond en zo een bijdrage leveren aan de sociale 

mobiliteit van deze personen (Blokland en van Eijk 2010, 327). Door aan het sociaal kapitaal 

bij te dragen zouden deze diversity seekers dus kunnen bijdragen aan het de vorming van 

duurzame netwerken die het sociaal kapitaal zouden verstevigen (ibid). Echter blijkt deze 

bijdrage niet vanzelfsprekend. Hoewel uit empirisch onderzoek naar voren komt dat er in het 

Oude Westen netwerken bestaan, blijken dit voornamelijk kleinere onafhankelijke netwerken 

te zijn. Dus terwijl men samenleeft in deze buurt bewegen zij zich vaak nog steeds in verdeelde 

netwerken, dit kan zijn op gebied van klasse, etniciteit en opleidingsniveau (Blokland en van 

Eijk 2010, 238). De kinderen van de nieuwe bewoners naar een school buiten de wijk gaan is 

hier een goed voorbeeld van. Dat de verbinding vooral in de directe omgeving is wordt 

geïllustreerd door buurtbewoner Sandra die zegt: “De verbinding is sterker binnen dit blok dan 

buiten het blok, maar dat komt ook omdat veel kinderen bij ons thuis komen omdat ze in het 

binnenterrein spelen.”   

Een ander aspect dat de nieuwe bewoners meenemen naar de wijk zijn nieuwe 

verwachtingen. Waar de nieuwe bewoners in de duurdere koopwoningen wonen kan dit leiden 

tot verschillende toegang tot middelen en verschillende sociale netwerken (Motley en Perry 

2013, 55), iets dat ook in het Oude Westen aan de orde lijkt te zijn. De nieuwe bewoners komen 

dus met nieuwe verwachtingen en houden zich in zekere zin meer bezig met de marktwaarde 

van hun huis (ibid, 54), die onder meer wordt beïnvloed door de veiligheid en het uiterlijk van 

de wijk (Lynch en Rasmussen 2001, 1981). Zo heeft Comstock et al. (2010, 439) aangegeven 

dat eigenaar zijn van een huis, in tegenstelling tot huurder zijn van een woning, zorgt voor een 

grotere hechting aan de wijk. Ook in het Oude Westen is dit te merken. De straten waar 

koophuizen staan worden initiatieven opgezet waarbij geveltuintjes worden opgekalefaterd en 

onderhouden door de bewoners. In straten in de wijk waar geen koophuizen staan is dit minder 

aan de orde. Doordat de netwerken die bestaan in het Oude Westen veelal zijn opgedeeld en uit 

kleinere netwerkjes bestaan, kan worden verwacht dat het gevoel van veiligheid dan ook buiten 

deze netwerken afneemt en enkel geldt voor het eigen blok en de directe omgeving. Echter 

geven Boers, van Steden en Boutellier (2007, 46) aan dat het gevoel van thuis en dus het thuis 

voelen in de buurt van groter belang is dan het contact tussen bewoners van de wijk. Dit is in 

overeenstemming met de respons in de verschillende interviews van dit onderzoek waarin 
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respondenten, onlangs de incidenten die hier plaatsvinden die soms zelfs kenmerkend lijken te 

zijn voor de wijk, unaniem aangeven zich thuis te voelen in het Oude Westen. Hieruit blijkt dat 

men vertrouwen heeft in de buurt waar ze wonen wat het gevoel van veiligheid doet toenemen 

(ibid). Dat men zich veelal veilig voelt in de wijk staat als een paal boven water. Zowel de oude 

als de nieuwe bewoners geven aan niet op of om te kijken van de incidenten die plaats vinden. 

Dat er incidenten voorkomen toont echter ook aan dat er ook punten van ontwikkeling bestaan 

binnen de wijk. Toch blijkt dat er aandachtspunten zijn. Er is niet enkel lof voor de wijk maar 

ook ontwikkelingspunten komen aan het licht. Zo blijkt dat er een kanttekening geplaatst moet 

worden bij het gevoel van veiligheid dat de over toon voert onder Oud Westenaren. In de nu 

volgende paragraaf zal deze kanttekening worden uiteengezet.  

	

4.3	Mogelijke	ontplooiing		

Ook uit de data van het onderzoek blijkt dat, ondanks dat wordt aangegeven dat men zich veilig 

voelt in de wijk het Oude Westen in Rotterdam, hier een kanttekening bij geplaatst kan en moet 

worden. De bewoners zien niet enkel alle goede aspecten van de wijk maar zien ook kansen en 

ruimte voor verbetering. Zo geven dezelfde personen die hebben gesteld zich veilig te voelen 

aan dat dit niet overal het geval is. Er zijn verscheidene plekken in de wijk waar men zich 

minder of zelfs geheel niet veilig voelt. Dit zijn plekken in en rondom het wijkpark, pleintjes in 

de wijk (zoals die voor het huis van de wijk De Gaffel) en portieken waar hangjeugd 

samenkomt. Er bestaat voorzichtigheid rondom deze plekken en verschillende bewoners geven 

aan deze plekken zoveel mogelijk te vermijden. Daarbij wordt aangegeven dat er weinig zicht 

is op deze plekken en dat men oppast met het aanspreken van mensen in de wijk. Wanneer we 

kijken naar de omgeving waar inwoners van het Oude Westen zich minder of helemaal niet 

veilig voelen, valt op dat dit plekken dicht bij huis zijn, maar ook dat deze locaties een 

voornamelijk open karakter hebben, hierbij kan worden gedacht aan parken en pleinen. Volgens 

Eck en Weisburd (2015, 19) maken daders keuzes over de locaties van delicten. Dit gebeurt op 

basis van aanwijzingen op deze locaties en valt samen met de eerder benoemde 

routinematigheden buiten de misdrijven om. Daarnaast komt het verminderde gevoel van 

veiligheid op deze locaties overeen met het argument van Austin, Furr en Spine (2002, 418) die 

aangeven dat de aanwezigheid van verslechterende gebouwen, rondslingerend vuilnis en 

hangjongeren van invloed zijn op de angst voor, de ernst en het veronderstelde risico van 

misdaad. Dat men zich niet overal veilig voelt lijkt dus voort te komen uit de omgeving. Zo 

blijkt uit onderzoek dat criminelen niet willekeurig, maar op basis van waargenomen kansen 
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handelen. Deze kansen worden onder meer beïnvloedt door de verdeling van kansen en de 

stedelijke vorm (Brantingham en Brantingham 1981, 54). Het plaatselijk onveilig voelen in de 

wijk is dan ook in lijn met de ‘crime pattern theory’ (Ruijter 2017, 4). Op plekken waar men 

samen komt ervaren buurtbewoners een onveilig gevoel. Karin, moeder van twee jonge 

kinderen en bewoner van de wijk geeft aan: “Ik voel mij wel veilig op het plein. Ik voel mij 

vaker onveilig bij de jongens die op de hoek van de straat staan met een groepje.” Hierbij wordt 

ervanuit gegaan dat deze jongeren wonen in de wijk. Hierbij wordt het argument van Bernasco 

(2010, 389), die stelt dat dat daders vaker geneigd zijn delicten te plegen op plekken dichtbij de 

woonsituatie doordat deze deel uit maken van de bewustzijns ruimte, bevestigd. Criminaliteit 

is dus niet enkel het resultaat van motivatie maar dat van motivatie in combinatie met kansen, 

wanneer weinig risico wordt verwacht en de locatie makkelijk toegankelijk is zal criminaliteit 

eerder voorkomen (Brantingham en Brantingham 1981, 54; Eck en Weisburd 2015, 19). 

 Wanneer het gaat over het verbeteren van de veiligheid bestaat er een tweedeling wat 

betreft de ideeën over de aanpak. Veelal wordt het vergroten van het cameratoezicht benoemd 

als goede oplossing. Yunous, een 30-jarige man die in de wijk geboren en getogen is, zegt: “Er 

is een gebrek aan camera’s in de wijk.” Dit wordt ook aangegeven door student en bewoner 

van het Oude Westen Safak: “Camera’s zouden helpen om in ieder geval in beeld te brengen 

wie wat doet en wat er gebeurt.” Veel bewoners geven dit aan waarbij duidelijke frustratie 

doorklinkt. Voor verschillende bewoners en instanties in de wijk bestaat er behoefte aan meer 

camera’s om het toezicht te verhogen. Echter blijkt uit onderzoek van Welsh en Farrington 

(2009, 716) dat cameratoezicht enkel een oplossing is voor parkeerplaatsen en geen significant 

verschil laat zien ten aanzien van de veiligheid in andere publieke settingen. Dit heeft te maken 

met de dekking van de camera’s die minder groot is in stedelijk gebied in vergelijking tot 

parkeerplaatsen waar de dekking het grootst is doordat de camera’s een groter oppervlak 

kunnen overzien. Verder werken camera’s beter wanneer deze worden geïmplementeerd in 

samenwerking met andere interventies tegen misdaad als beveiliging en verbeteringen in de 

verlichting. De camera’s hebben enkel een werkelijk effect wanneer het maximale potentiele 

effect kan worden bereikt (Piza et al. 2019, 149). Daarnaast blijkt dat het ophangen van 

camera’s een averechts effect kan hebben op de veiligheid. Dit kan komen door het valse gevoel 

van veiligheid dat de camera’s creëren bij slachtoffers die hun waakzaamheid laten verslappen. 

Verder kan hiermee criminaliteit verschuiven naar andere locaties, tijdstippen of slachtoffers 

(Welsh en Farrington 2009, 717).  
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 Naast de behoefte onder inwoners en instanties aan meer cameratoezicht wordt ook 

geopteerd voor een toename aan samenwerking tussen bewoners maar ook bewoners en 

gemeente en politie. Professionals op het gebied van veiligheid en beleid noemen dit een ‘soft-

aanpak’ waarmee zij doelen op het vergroten van het sociale domein. Er zou dus een grotere 

rol bestaan voor de bewoner op het gebied van veiligheid. Ook buurtbewoners geven aan dat er 

meer betrokkenheid onder bewoners moet komen op het gebied van veiligheid: “Ik denk dat 

mensen meer betrokken moeten raken. Niemand voelt zich eigenaar van wat hier gebeurt, zowel 

positief als negatief.” Dit is de tendens die naar voren komt in de antwoorden van de 

verschillende participanten. Daarnaast is dit in lijn met de theorie. Namelijk, volgens Vollaard 

(2016, 67) zou een oplossing voor het vergroten en verstevigen van het gevoel van veiligheid 

het inschakelen van buurtpreventie groepen zijn. Hierbij is de meest bekende de WhatsApp 

buurtpreventie groepen die in veel steden al naar voren komen. Een buurt preventiegroep 

bestaat in kleine gebieden in het Oude Westen al. Echter blijkt dit enkel met de straat te zijn of 

neemt niet iedereen deel. Hier valt winst te behalen zonder dat er grote inspanningen voor 

geleverd behoeven te worden gedaan. Ook geven de respondenten aan dat zij het gevoel van 

veiligheid, en dus de veiligheidsperceptie, kunnen verbeteren wanneer het contact dat bestaat 

tussen de gemeente en bewoners wordt uitgebouwd. Er wordt aangegeven dat er behoefte is aan 

het laten afnemen van de kloof tussen de politie en de inwoner. Hierbij zou meer met de 

behoefte van de bewoner gedaan moeten worden om zo het gevoel van veiligheid te vergroten. 

Van der Veer et al. (2012, 3115) geeft, in over een stemming met de buurtbewoner, aan dat 

community policing zou kunnen bijdragen aan het vergroten van het contact tussen bewoner en 

politie. Community policing is een politie strategie die zich specifiek richt op het vergroten van 

het gevoel van veiligheid van burgers. De strategie is geboren uit het persoonlijke contact tussen 

burger en politie waarbij de gemeenschap als geheel wordt betrokken bij criminaliteitspreventie 

en handhaving (Van der Veer et al 2012, 3115). Niet alleen de kloof tussen de politie en 

inwoners van de wijk wordt door de inwoners van het Oude Westen gezien als mogelijk 

verbeterpunt, ook het afgenomen contact tussen de burger en de gemeente wordt gezien als 

negatieve ontwikkeling. Ellen, een nieuwe buurtbewoner die in een van de koophuizen van de 

wijk woont geeft aan; “Ik denk dat buurtbewoners meer op de hoogte gehouden moeten worden 

door de gemeente. Er moet gewoon meer gepraat worden met buurtbewoners.” Zowel de 

gemeente als de bewoners van het Oude Westen geven aan dat, door het verdwijnen van 

gemeentelijke hubs in de wijk, het contact de afgelopen jaren is afgenomen. Er wordt dus 

aangegeven dat de bewoner zich niet of nauwelijks gehoord voelt en daardoor minder veilig 

voelt. Het gevoel van veiligheid bestaat dus al onder de bewoners van de wijk maar kan worden 



	 	 	

47	
	

verstevigd. Hierbij lijken camera’s in eerste instantie een goede oplossing, maar uit onderzoek 

blijkt dat dit niet overal het gewenste effect heeft. Een andere mogelijkheid voor het verbeteren 

van het gevoel van veiligheid is een samenwerking aangaan waarbij de burgers én autoriteiten 

samenwerken.  

	

4.4	Coöperatie	aan	veiligheid	

Zoals Lub en De Leeuw (2016, 436) aangeven hangt het gevoel van veiligheid sterk samen met 

brede sociale contexten. Hierbij kan worden gedacht aan het vertrouwen in overheidsoptreden 

en de aandacht die de criminaliteit in de wijk krijgt van de media (ibid). Hierboven is het 

afgenomen contact tussen gemeente en bewoner al aangehaald en zowel buurtbewoners als 

buurt georiënteerde organisaties geven aan dat er behoefte is aan een sterkere communicatie 

vanuit de gemeente voor wat betreft de maatregelen op het gebied van veiligheid. Er bestaat 

een veiligheidsbeleid dat zich richt op het Oude Westen maar de communicatie hierover laat te 

wensen over volgens de bewoners van de wijk. Zo weten inwoners uit de wijk niet wat het 

beleid omtrent de aanpak van de veiligheid in de wijk inhoudt en waar de focus op ligt. Het is 

dan ook niet gek dat respondenten aangeven dat zij zich veilig voelen in het Oude Westen, maar 

dat dit niet voor de gehele wijk geldt. Daarnaast is er ook niet of nauwelijks contact over 

incidenten die hebben plaats gevonden. Buurtbewoners geven dan ook aan dat zij behoefte 

hebben aan communicatie met de gemeente over veiligheid en dergelijken. Door het missen 

van een gemeente wijkpunt, dat voorheen wel aanwezig was in de wijk, is de communicatie 

verslechterd. Echter is dit wel een aspect waar zowel organisaties als de inwoners van de wijk 

behoefte aanhebben. De rol van community building komt hier om de hoek kijken. De vijf 

aspecten die belangrijk zijn in het proces van community building; vertrouwen, identiteit, 

perspectief, deelname en verbondenheid (Hyland en Brimhall 2005, 128) komen hier samen. 

Door de afwezigheid van contact ligt het vertrouwen in de gemeente laag, hebben 

buurtbewoners niet het idee dat zij deel kunnen nemen aan het verbeteren van de wijk en is het 

algehele gevoel dat de verbondenheid tussen gemeente en burger er niet. Een medewerker en 

initiatiefnemer van een wijkgerichte organisatie vat dit goed samen: “Het is belangrijk dat de 

buurtbewoner kan aangeven wat ze nodig hebben en dat de gemeente hierop inspeelt. En niet 

dat de gemeente alles zelf doet” Toch, ondanks de focusgebieden die de gemeente Rotterdam 

heeft opgesteld om heersende problematiek in de wijk kunnen aanpakken, lijkt dit niet duidelijk 

te worden bij de bewoners van het Oude Westen. In 2018 blijkt dat het Oude Westen een van 

de vijf wijken is die ver achterloopt bij het stedelijk gemiddelde van de rest van de stad. Om dit 
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te verhelpen is een meerjarenplan opgesteld waarbij de focus ligt op het slimmer en informatie 

gestuurd werken, focus aanbrengen door opgavegericht te werken, een gedeelde ambitie tussen 

bewoner en gemeente en bewoners en initiatiefnemers te betrekken (Kathmann 2020, 3). Het 

laatste punt komt overeen met het doel van community building waarbij het draait om het 

ontwikkelen en verbeteren van het vermogen om collectief te handelen (Phillips en Pittman 

2014, 6). Dit is dan ook de reden achter het opstarten van de zo gehete ABCD-methode voor 

community building.  

 Zoals aangegeven nemen door community building de visie en trots onder de 

gemeenschap toe, daarnaast ontstaat er leiderschap, relaties tussen verschillende groepen en 

participatie van de burgers, waarbij informatie over de vernieuwing van de buurt wordt gedeeld 

(Hyland 2000, 210). Er zijn veel verschillende initiatieven in de wijk, waarbij verschillende 

personen betrokken zijn en hier een netwerk vormen. In de Asset-Based Community 

Development methode van community building, zoals beschreven in het theoretisch kader, 

zouden deze initiatieven onder meer assets worden genoemd (McNeely 1999, 746). Naast deze 

initiatieven bestaan er ook andere assets in de wijk die minder direct een bijdrage leveren in de 

wijk. Een moskee is hier een goed voorbeeld van. Verder worden meerdere activiteiten 

aangeboden door organisaties die de wijk kent. Door deze activiteiten komen buurtbewoners in 

contact met elkaar waarbij zij een kenniskring opbouwen. Echter wordt aangegeven dat 

buurtbewoners vooral hun directe omgeving kennen, denk hierbij aan de buren en andere straat 

bewoners. Doordat zij de buren kennen en weten wie er in de directe omgeving woont, ontstaat 

er een vergroot gevoel van veiligheid bij de bewoners. Dit komt, zoals eerder aangegeven, 

overeen met het argument van Furedi et al. uit 1998 (Palmer et al. 2005, 406) die aangeeft dat 

bewoners zich veiliger voelen in een wijk waar zij de buren kennen: “Een goede buur is betere 

dan een verre vriend”. Buiten dat dit aangeeft dat de bewoner betrokken is bij de directe 

omgeving, schemert hier ook het eerder benoemde argument van sociaal kapitaal in door. 

Processen die in de gemeenschap plaats vinden kunnen inderdaad zorgen voor een verminderde 

angst voor criminaliteit en dus bijdragen aan een toename van de percepties van veiligheid 

(Sargeant et al. 2017, 646) maar de netwerken moeten voor een verdere groei beter aan elkaar 

verbonden worden. Dit geeft ook Diederik de wijknetwerker aan: “Sociale structuur kan 

worden verstevigd waarbij de sterkere bewoners anderen makkelijker kunnen helpen. Hierdoor 

ontstaat er meer onderlinge steun.” Er bestaat geen algeheel netwerk onder de bewoners van 

het Oude Westen waar al deze assets in vertegenwoordigd worden. De initiatieven en 

organisaties in de wijk hebben allen hun eigen kenmerkende netwerk waarbinnen 
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verbondenheid aanwezig is, maar buiten deze netwerken is geen samenwerking. Dit gaat in 

tegen de opvatting van Hyman (2010, 197) die stelt dat lokale initiateven moeten beginnen bij 

de relatie die bestaat bij de inwoners en de gemeenschap. Dit sociaal kapitaal kan namelijk 

zorgen voor een verbeterede welvaart van de inwoners en de gemeenschap als geheel aldus 

Hyman (ibid). Daarnaast is het van belang dat individuen participeren in de samenleving om 

sociaal kapitaal te behouden. Wanneer niet wordt geparticipeerd in de gemeenschap neemt het 

sociale kapitaal af. Zo krimpt de sociale cohesie en nemen gevoelens van vertrouwen en 

verbondenheid hierbij af wat gepaard gaat met een verminderd vermogen om problemen, die 

de wijk kent, te verhelpen en een verzwakte economische welvaart (Wallis, Crocker en 

Schercher 1998, 253). Verder komt dit overeen met de participatie voor het bevorderen van 

sociaal kapitaal en sociale cohesie zoals hierboven uiteengezet. 

 Lokale initiatieven kunnen inspelen op de behoefte van de wijk, zij staan immers met 

beide benen in de wijk en weten zo doende wat er speelt. Door onder meer te voorzien in de 

behoefte aan het opstarten van een preventiegroep en hier touwtrekker in te zijn maar ook door 

bij te dragen aan de eerder benoemde ‘soft-aanpak’ voor het verbeteren van het gevoel van 

veiligheid kunnen deze buurgericht instanties een duit in het zakje doen. Zoals aangegeven 

komt veelal naar voren dat lokale initiatieven voornamelijk zorgen voor verbinding tussen 

buurtbewoners. Zo worden verschillende evenementen georganiseerd (vóór corona) waarbij 

personen vanuit de wijk samen komen om het evenement tot een succes te maken. Daarnaast 

zijn er verschillende initiatieven als een ontmoetingscentrum waar inloopavonden worden 

georganiseerd voor bewoners van de wijk. Hier kunnen zij elkaar ontmoeten en ontspannen. 

Dit wordt duidelijk uit onder meer het volgende citaat van Koen, medewerker van een lokale 

wijkvoorziening die zich richt op de jeugd: “Lokale voorzieningen kunnen heel veel betekenen, 

zeker qua verbinding en elkaar leren kennen.” Verder worden ook verschillende hulpmiddelen 

aangereikt aan de bewoners van de wijk. Er woont een grote populatie met een lage 

sociaaleconomische status in de wijk. Lokale initiatieven trachten deze groep te ondersteunen 

op de gebieden waar dit nodig is. Zo kan worden gedacht aan ondersteuning bij financiële 

uitdagingen als het doen van de belastingaangifte maar ook meer globale activiteiten worden 

ondernomen. Een buurtkrant is hier het meest eenvoudige voorbeeld van, op deze manier 

worden de bewoners van de wijk niet alleen op de hoogte gehouden van de verschillende 

activiteiten in de wijk maar ook van de dagelijkse gebeurtenissen en de mogelijkheden tot hulp, 

aangeboden door instanties in de wijk. Helaas ontvangt nog niet iedere bewoner deze krant. 

Daarnaast wordt aangegeven dat de inwoners van de wijk zich verbonden voelen door deze 
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lokale initiatieven waarbij zij zich gehoord voelen in hun wensen en opmerkingen. Wel geeft 

de hoeveelheid sociaal culturele wijkvoorzieningen aan dat er veel behoefte is aan hulp en 

ondersteuning in de wijk, en dus toont het de kwetsbaarheid van de inwoners ervan. Daarnaast 

blijkt uit het afnemen van de interviews dat er zorgen zijn over het vormen van een 

constructieve oplossing voor de daadwerkelijke behoefte in de wijk, de aanpak van armoede. 

Door de verschillende wijkvoorzieningen escaleert het probleem niet, echter wordt er ook geen 

algehele oplossing aangedragen.   

 Verder heeft veel van de overlast die bewoners ervaren te maken met rondslingerend 

vuil, hondenpoep of hangjongeren. En hoewel mensen hun buren goed kennen bestaan sociale 

verbindingen buiten de eigen straat niet of nauwelijks. Toch voelt men zich verbonden met de 

wijk komt in verschillende interviews naar voren. Nieuwe buurtbewoner Ellen vat dit samen; 

“Het is een kut wijk, maar het is wel míjn kut wijk.” Dit geeft aan dat men ondanks alle 

negatieve aspecten die de wijk kent zich thuis voelt en niet weg zou willen uit de wijk. Dit komt 

ook naar voren in de wijkanalyse die is verricht door de Gemeente Rotterdam (Van der Zanden 

2020). Toch lijkt deze verbondenheid op te houden waar de eigen straat stopt. De bewoners van 

de wijk vinden het hun taak om de straat schoon te houden, maar andermans troep is niet hun 

verantwoordelijkheid is de gedachte van vele. Student Safak geeft aan: “Mijn 

verantwoordelijkheid is gewoon de straat schoonhouden en ik vind dat ik dat goed doe, maar 

ik ga niet iemand anders troep opruimen. Ook heb ik geen hond dus hondenpoep is weer niet 

mijn verantwoordelijkheid” Net als de hierboven benoemde gewenning aan incidenten lijkt dat 

ook het geval te zijn voor het uiterlijk van de wijk. Men lijkt gewend aan de omgeving waar het 

straatvuil, hondenpoep en hangjongeren bij lijken te horen. De acceptatie voor deze aspecten 

van de lokale omstandigheden lijkt in te treden bij bewoners. Met de komst van de nieuwe 

bewoners wordt hier echter met een kritischere blik naar gekeken. De participatie in de wijk 

zou moeten worden vergroot door het informeren, input leveren, meedenken en meewerken van 

buurtbewoners. Want zo wordt in de interviews met medewerkers van de gemeente Rotterdam 

gesteld: “Meewerken is eigenaarschap van de wijk op kleinere schaal, wil je de wijk er echt 

bovenop helpen moet eigenaarschap worden gestimuleerd.” Uit onderzoek blijkt dit argument 

inderdaad te kloppen. Zo zou buurtgebondenheid worden bepaald door de percepties van de 

omgeving, de wijk. Het bevordert de stabiliteit, betrokkenheid en investering in de fysieke en 

sociale kenmerken van de buurt. Dit zou zowel de bewoner als de buurt ten goede komen 

(Comstock et al. 2010, 435). Daarnaast komt dit overeen met de eerder benoemde collective 

action theory (Ostrom 2009, 187). 
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 Al met al komt uit dit onderzoek naar voren dat het al beter gaat in het Oude Westen 

dan uit eerdere kwantitatieve analyses naar voren komt. Er is sprake van verbinding tussen 

buurtbewoners en met de wijk. Echter kan deze verbinding worden uitgebouwd waarbij een 

meer constructief blok tegen onveiligheid wordt geboden. Door bestaande netwerken met elkaar 

te verbinden en contacten tussen bewoner en instanties, als gemeente en politie, te doen 

vergroten, zal het Oude Westen de aanmerking focuswijk kunnen achterlaten en uitgroeien tot 

wijk waar iedereen zich grotendeels veilig voelt. 
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Conclusie	

In dit onderzoek lag de focus op de rol van community building op sociale cohesie en 

veiligheidspercepties in het Oude Westen. Dit onderwerp is uiteengezet in twee empirische 

hoofdstukken, waarbij het eerste hoofdstuk ging over sociale cohesie en community building 

en het tweede hoofdstuk op veiligheidspercepties en community building.  

 In het eerste hoofdstuk is uitgebreid ingegaan op sociale cohesie, vormgegeven door de 

sleutelelementen/componenten van sociale cohesie, exclusief de laatste paragraaf over 

community building. In het Oude Westen kwam middels deze sleutelelementen naar voren dat 

er sociale cohesie heerst. Dit was ook terug te zien in de wijk doordat bewoners positieve 

relaties onderhouden, participeren, zich verbonden voelen met de wijk en er sprake is van 

gedeelde normen en waarden (Communities and local government 2007, 25-29; Dickes en 

Valentova 2013, 829). De observatie en ervaring van de bewoners dat er sociale cohesie heerst 

in de wijk, wordt tevens bevestigd door wetenschappelijk literatuur (Ibid). Echter is het van 

belang om op te merken dat er ook deels sprake is of kan zijn van een verbeelde gemeenschap 

(Anderson 2006, 6). Dit komt doordat bewoners zich heel fanatiek uitspreken over dat ze zich 

verbonden voelen met elkaar en met de wijk, al hebben ze geen fysieke relatie met andere 

bewoners. In hoeverre kan er dan daadwerkelijk sprake zijn van een ‘echte’ gemeenschap? 

Desalniettemin blijkt uit de data dat mensen daadwerkelijk positieve relaties onderhouden en 

participeren, waardoor je kan spreken van een gemeenschap in het Oude Westen. Wat ook 

bijdraagt aan sociale cohesie is een sterke buurtbinding. Dit kwam overduidelijk naar voren in 

het Oude Westen. Bewoners kunnen zich in vele gevallen niet voorstellen om elders te wonen. 

Sommige wonen er al 40 jaar en hebben al heel veel meegemaakt in de wijk, waardoor het 

verlaten van de wijk nog moeilijker is voor hen. Verblijfsduur is dus een reden om niet te willen 

verhuizen, maar de diversiteit en het levendige karakter van de wijk zijn ook redenen om niet 

te verhuizen. Noemenswaardig is dat de ‘sense of belonging’ heel erg hoog is in het Oude 

Westen (Lambert et al. 2013, 1-2). Bewoners voelen zich namelijk helemaal thuis in de wijk. 

De positieve invloed van de verblijfsduur op sociale cohesie wordt ook benadrukt door Doff en 

van der Sluis (2017).  

	

In het Oude Westen kwam ook naar voren dat participatie duidt op sociale cohesie. Dit komt 

doordat bewoners bijvoorbeeld deelnemen aan het maatschappelijke leven of aan lokale 

initiatieven. Hierdoor komen zij in aanraking met andere bewoners en ontstaan er vaak positieve 

relaties. Dit leidt op zijn beurt tot verbinding met andere bewoners en zo kan er over een langere 



	 	 	

53	
	

periode een (hechte) gemeenschap ontstaan (Furguson en Mindel 2007, 343). Participatie kan 

ook verbonden worden aan de contacttheorie, die stelt dat hoe meer contact er is tussen groepen, 

hoe meer men naar elkaar zal groeien en verschillen zullen afnemen (Bastian 2012, 102). 

Daarnaast zorgt deelname aan initiatieven in de wijk ook voor onderlinge vertrouwen, aldus de 

bewoners van het Oude Westen. In het Oude Westen vertrouwen de meeste bewoners elkaar, 

zeker als zij elkaar kennen. Dit laat zien dat participatie, verbondenheid en vertrouwen 

gerelateerd zijn aan elkaar, doordat de een invloed heeft op de ander. Deze inzichten kunnen op 

verbonden worden aan sociaal kapitaal, doordat bewoners elkaar vertrouwen, zich veilig voelen 

en er sprake is van wederkerigheid (Putnam 1994, 5). Denk bijvoorbeeld aan het feit dat 

bewoners elkaar helpen en/of eten delen met elkaar. De buren vertrouwen elkaar ook volledig, 

bijvoorbeeld door het geven van de huissleutel wanneer zij op vakantie gaan. Sociaal kapitaal 

is belangrijk omdat het ook gezien kan worden als een vereiste voor een sociaal samenhangende 

gemeenschap (Saegert, Thompson en Warren 2002). Als sociaal kapitaal afneemt, neemt het 

vertrouwen in de wijk ook af en zal dit leiden tot een minder sterke buurtbinding (Ibid). 

Kortom bevestigt de gebruikte literatuur en data dat sociale cohesie heerst in het Oude 

Westen doordat alle sleutelelementen en componenten terugkomen in de wijk (Communities 

and local government 2007; Dickes en Valentova 2013, 829). Daarnaast hebben Forrest en 

Kearns (2001) het over dimensies van sociale cohesie om het te kunnen meten. Hier is ook 

expliciet gebruik van gemaakt in de empirische hoofdstukken. Zo zijn deze dimensies samen 

behandeld met de sleutelelementen en componenten van sociale cohesie, om sociale cohesie in 

het Oude Westen nog duidelijker aan te kunnen tonen.  

In de laatste paragraaf is de mogelijke rol van community building op sociale cohesie 

uiteengezet. Daarbij bleek de rol van community building in het Oude Westen enorm breed en 

divers te zijn. Zo bouwt de gemeente Rotterdam aan ‘communities’ door verschillende soorten 

beleid te vormen en uit te voeren, waaronder het bouwen van een appartementencomplex waar 

er faciliteiten zullen zijn die alle bewoners ervan kunnen gebruiken. Op deze manier streven ze 

naar het creëren van positieve relaties, wat volgens hen een hechte gemeenschap tot gevolg zal 

hebben. Daarnaast wil de gemeente dichtbij de bewoners van het Oude Westen staan en goed 

te bereiken zijn. Dit is nu niet het geval, vinden ambtenaren en bewoners, omdat de gemeente 

geen pand heeft in het Oude Westen. Echter wordt er wel actief gezocht naar een pand in de 

wijk voor de gemeente, aldus de wijkmanager. 

De bewoners van het Oude Westen waren tevreden met de komst van community 

building, omdat dit volgens hen kan leiden tot veel positieve veranderingen. Zo bleek uit de 
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laatste paragraaf dat bewoners vinden dat zij hierdoor meer zeggenschap zullen krijgen en dat 

de wijk meer van de bewoners wordt, dit zal op zijn beurt leiden tot een hogere samenwerking 

van Oude Westenaren. Uiteindelijk zal de samenwerking leiden tot positieve relaties, 

participatie en begrip, wat sociale cohesie tot gevolg zal hebben (Pan et al. 2005, 1185). Tot 

slot is het huis van de wijk een belangrijke speler wat betreft community building en sociale 

cohesie in het Oude Westen. Het huis van de wijk is namelijk een plek waar iedereen kan komen 

om te zitten, bij te praten en om in verbinding te komen. Bovendien zijn organisaties zoals TOS 

en WMO Radar gevestigd in het huis van de wijk. Dit zorgt ervoor dat er veel initiatieven zijn 

vanuit het huis van de wijk en de organisaties daarbinnen. Het is ook mogelijk dat andere 

initiatieven binnen het huis van de wijk plaatsvinden, zoals de jongerenpanel. De jongerenpanel 

kan gezien worden als community building onder kinderen. Het zorgt er namelijk voor dat 

jongeren in contact komen met elkaar, nieuwe contacten opdoen en in verbinding raken. 

Hierdoor wordt er ook aan een toekomstige gemeenschap gebouwd in het Oude Westen. 

	

Wanneer we kijken naar de veiligheidspercepties in de wijk het Oude Westen valt als eerst op 

dat er een tegenstrijdigheid bestaat tussen kwantitatieve data van de gemeente en de resultaten 

in dit onderzoek. Zo wordt de wijk door de gemeente bestempeld als focuswijk waarbij 

aandacht uitgaat naar het vergroten van de leefbaarheid binnen de wijk en blijkt uit de 

veiligheidsindex, die is opgetekend door de gemeente Rotterdam, dat de wijk achterblijft op 

veiligheidsgebieden als geweld, diefstal en overlast (Wijkprofiel Rotterdam 2020). Echter 

lijken inwoners van de wijk een ander beeld te hebben van het Oude Westen en ook 

professionals op het gebied van veiligheid geven aan de benoeming tot focuswijk opmerkelijk 

te vinden. Door de jaren heen en met name in de jaren negentig van de vorige eeuw heeft er 

namelijk een ontwikkeling plaats gevonden op veiligheidsvlak waarbij men het gevoel van 

veiligheid in verband brengt met het idee van daadwerkelijke vooruitgang en 

veiligheidsinterventies. Ook het argument van Ziersch et al. (2007, 557) dat vrouwen, ouderen 

en economisch minder vermogende en culturele mindereheden een lager gevoel van veiligheid 

zouden ervaren lijkt niet overeen te komen met de data. Uit verzamelde data van dit onderzoek 

blijkt namelijk dat personen, woon achtend in het Oude Westen, een gevoel van veiligheid 

ervaren dat boven de kwantitatieve cijfers ligt en waarbij dan ook gesteld kan worden dat men 

zich veilig voelt in de wijk, buiten plaatselijke onveiligheid die ook in de wijk heerst. Hoewel 

dit in tegen stelling lijkt te zijn met verscheidene argumenten, hierboven aangehaald, zijn er 

ook theorieën die deze conclusie onderbouwen. Zo voelt men zich veilig in een omgeving waar 
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zij wonen en veel tijd doorbrengen (Avni-Badad 2011, 236). Deze zo genoemde routine draagt 

bij aan de perceptie van veiligheid en is ook voor de bewoners van het Oude Westen van 

toepassing. Daarnaast is het sociaal kapitaal zoals omschreven door Putnam (1994, 5) sterk 

aanwezig in de wijk. Zo bestaan er verschillende kleine netwerken waarbinnen bewoners van 

de buurt elkaar kennen en ondersteunen. Ook de aanwezigheid van verschillende buurtgerichte 

organisaties draagt bij aan de participatie en saamhorigheid van de buurtbewoners. De 

tweedeling die te maken is tussen oude en nieuwe bewoners is hierin echter nog een punt van 

ontwikkeling. Ook in het Oude Westen is de bijdrage die deze diversity seekers leveren aan de 

bestaande netwerken en het verbinden hiervan niet vanzelfsprekend. De netwerken zijn 

voortdurend verdeeld waarbij deze zijn in te delen op klasse, etniciteit en opleidingsniveau 

(Blokland en van Eijk 2010, 238). Ook blijkt uit het onderzoek dat men zich thuis voelt in de 

wijk, waarbij de plaatsvindende incidenten als niet noemenswaardig worden beschouwd. Dit 

gevoel van thuis waarbij wordt aangegeven dat ondanks de incidenten die plaatsvinden men het 

Oude Westen ziet en ervaart als hun thuishaven draagt bij aan het gevoel van veiligheid onder 

bewoners van de wijk (Boers, van Steden en Boutellier 2007, 46). 

 Toch, ondanks de getoonde data die aangeeft dat men zich veilig voelt in de wijk, blijkt 

ook dat er verbetering zit in deze perceptie bij inwoners van de wijk. Het gevoel van veiligheid 

is namelijk niet doorheen de gehele wijk aanwezig en behoeft op plekken waar jongeren samen 

komen en plekken met een relatief open karakterontwikkeling. Hierbij valt het op dat uit 

onderzoek blijkt dat cameratoezicht vaak niet het gewenst effect heeft binnen stedelijk gebied 

waar enkel het gebruik van camera’s wordt gehanteerd. Het valse gevoel van veiligheid dat 

camera’s met zich meebrengen kan tevens zorgen voor een afname in de waakzaamheid onder 

mogelijke slachtoffers. Een betere mogelijke oplossing voor de toename van de percepties van 

veiligheid is het ontwikkelen en verstevigen van netwerken en deze inzetten voor 

veiligheidsredenen. Hierbij komt dus naar voren dat ook bewoners een actieve rol kunnen 

spelen bij het laten toenemen van de perceptie van veiligheid in de wijk. De WhatsApp 

buurtpreventie die doorheen het hele land steeds meer komt opzetten blijkt hierin een effectief 

middel voor het vergroten en verstevigen van het gevoel van veiligheid (Vollaard 2016, 67). 

Deze samenwerking tussen inwoners heeft, naast de samenwerking tussen inwoners en 

gemeente en autoriteiten een positief effect op de perceptie van veiligheid onder bewoners van 

het Oude Westen. Het tekort aan communicatie, vanuit de gemeente richting bewoners van de 

wijk, wordt als negatief ervaren en zorgt voor een afname in vertrouwen in de gemeente. Deze 

bredere sociale contexten, zoals Lub en De Leeuw (2016, 436) dit noemen, zijn van belang voor 
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het gevoel van veiligheid. Wanneer het vertrouwen afneemt door het missen van contact tussen 

gemeente en burger zullen deze sociale contexten, en dus het gevoel van veiligheid, ook 

afnemen. Dat de gemeente bezig is met het ontwikkelen van een nieuwe wijk hub, waardoor 

eerste hand contact kan worden vergroot en dus kan toenemen, is dan ook op te vatten als een 

eerste stap in de juiste richting. Verder kunnen ook de netwerken die bestaan in het Oude 

Westen worden verstevigd. Hierbij is het belangrijk verschillende kleinere netwerkjes aan 

elkaar te koppelen en een groter, algemener netwerk te creëren. Hierin spelen niet alleen de 

gemeente en de inwoners van de wijk een rol, ook is er een plaats in dit netwerk voor de sociaal 

culturele wijkvoorzieningen die de wijk kent. Dit komt overeen met het argument van Sargeant 

et al. (2017, 646) die aangeven dat dit kan bijdragen aan een verminderde angst voor 

criminaliteit en dus een toename in de percepties van veiligheid. Verder blijkt ook dat deze 

stevigere verbinding binnen de wijk bijdraagt aan het behoud van sociaal kapitaal en daarmee 

sociale cohesie dat (Hyman 2010, 297), zoals eerder al aangegeven, eveneens de percepties van 

veiligheid doet toenemen. De rol die community building speelt bij de percepties van veiligheid 

is dan ook als volgt: door het toenemen van het gevoel van gemeenschap waarbij netwerken, 

verbondenheid aan zowel de wijk als de bewoners hiervan, en dus sociaal kapitaal worden 

versterkt zal de heersende perceptie van veiligheid toenemen.  

 Er bestaat er een nauw verband tussen de rol van community building op sociale cohesie 

en het gevoel van veiligheid. De vier kernelementen, waarin sociale cohesie in dit onderzoek is 

opgedeeld, dragen niet enkel bij aan sociale cohesie zelf, maar ook aan de perceptie van 

veiligheid onder de bewoners van het Oude Westen. Zo zijn relaties en participatie in de wijk 

even als de binding met de buurt ook factoren die het gevoel van veiligheid doen vergroten. 

Community building speelt dan ook een duidelijke rol bij sociale cohesie even als het gevoel 

van veiligheid. Des te meer aandacht wordt besteed aan de gemeenschap en het verbeteren van 

connecties in de wijk, des te groter het sociaal kapitaal en het gevoel van veiligheid in de wijk 

het Oude Westen.  

 Dat de gemeente gaat starten met Asset-Based Community Development is een goede 

stap in de juiste richting voor veel van de heersende ontwikkelingspunten. Hierbij is het zoals 

aangegeven van belang dat wordt ingezet op het verstevigen van de heersende netwerken 

waarbij zowel bewoners van het Oude Westen, de gemeente als buurtgericht organisaties 

worden geïncludeerd in deze netwerken. Daarbij kan worden verwacht van bewoners dat zij 

zelf een bijdrage dienen te leveren aan het verbeteren van de perceptie van veiligheid door meer 

betrokken te geraken bij de wijk. Door netwerken uit te breiden en te investeren in de wijk 
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kunnen bewoners een duit doen in het zakje van de beleving van veiligheid. Samenwerken en 

aanspreken op ontwikkelingsgebieden waarbij gemeente, buurtbewoners en autoriteiten worden 

geïncludeerd zal zorgen voor het vergroten van de perceptie van veiligheid. 

	

In dit onderzoek is gezocht naar de mogelijk rol van community building op sociale cohesie en 

veiligheidspercepties in het Oude Westen. Hiervoor is een kwalitatief onderzoek opgezet en 

uitgevoerd. 	

            Uit de resultaten van het onderzoek is naar voren gekomen dat community building 

volgens de bewoners van het Oude Westen zou leiden tot positieve veranderingen, zoals meer 

zeggenschap over de wijk, meer verbinding en een betere samenwerking. Uiteindelijk zal de 

samenwerking leiden tot positieve relaties, participatie en begrip, wat sociale cohesie tot gevolg 

zal hebben (Pan et al. 2005, 1185). Doordat sociale cohesie tot stand komt, door community 

building, zouden beiden op hun beurt weer leiden tot een hogere veiligheidsbeleving in de wijk. 

De resultaten, alsmede wetenschappelijke literatuur, toont namelijk aan dat bewoners die zich 

verbonden voelen met andere bewoners en de wijk zich op den duur ook veiliger zullen voelen 

in de wijk (McKnight en Kretzmann 1993, 177).  
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Bijlage	1:	Samenvatting	

Geschreven door Serhat en Quint 

In dit onderzoek is gekeken naar de rol van community building op de veiligheidspercepties en 

sociale cohesie in het Oude Westen. Als onderdeel van dit onderzoek is etnografisch veldwerk 

verricht dat startte op maandag 8 februari en eindigde op vrijdag 16 april 2021. Aangezien de 

hoofdvraag gaat over het Oude Westen, is het veldwerk voornamelijk op de Kruiskade en de 

Nieuwe Binnenweg verricht. De twee buurten zijn heel verschillend van elkaar. Waar de één 

wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan inwoners, wordt de ander gekenmerkt door 

voornamelijk midden- hoge klassen. Op de Kruiskade waren onze meeste informanten te 

vinden, die hun dagen doorbrachten door hun kinderen buiten te laten spelen, te koken, te 

interacteren met anderen en door naar de moskee te gaan. Deze informanten gaven ons inzicht 

in het dagelijkse leven van Oude Westenaren in al hun diversiteit. Om het Oude Westen en de 

Oude Westenaren voltallig te begrijpen is er uiteraard ook gekeken naar het Nieuwe 

Binnenweg. Daar hadden wij ook informanten waar wij nieuwe inzichten van konden 

verkrijgen. Samen met deze informanten, onze observaties en de participerende observaties 

ontstond de uiteindelijke data. Bij de hoofdvraag legde Quint de focus op de rol van community 

building op de veiligheidspercepties en Serhat legde de focus op de rol van community building 

op sociale cohesie. Door het onderzoek complementair uit te voeren, aspireerden wij de rol van 

community building met betrekking tot sociale cohesie en veiligheidspercepties uitvoerig te 

beschrijven en te verklaren. Daarbij hadden we de gelegenheid om de diepte in te gaan met 

betrekking tot sociale cohesie en veiligheidspercepties in het Oude Westen. 

 In dit onderzoek werd er gebruik gemaakt van de concepten sociale cohesie, veiligheid 

en sociaal kapitaal. Bij het gebruik van deze concepten blijkt er een relatie te bestaan tussen 

deze concepten. Zo stellen Mcknight en Kretzmann (1993, 177) dat een van de manieren om 

een gemeenschap te vormen is door steden, wijken en/of buurten te verbinden door 

gezamenlijke activiteiten te organiseren en de capaciteiten van de bewoners te benutten. Dit zal 

tevens leiden tot het veiliger worden van de steden, wijken en/of buurten (ibid). Mede door dit 

te doen wordt er ook gewerkt aan community building, aangezien er ook gesproken wordt van 

het vormen van een gemeenschap. Vervolgens is er gekeken naar de rol van community 

building op sociale cohesie en veiligheidspercepties in het Oude Westen. Daarbij bleek de rol 

van community building op sociale cohesie zeer divers te zijn en dat het volgens de bewoners 

zou leiden tot meer zeggenschap voor de bewoners. Hierdoor zal de wijk meer van de bewoners 

worden, dit zal op zijn beurt leiden tot een hogere samenwerking van Oude Westenaren. 
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Uiteindelijk zal de samenwerking leiden tot positieve relaties, participatie en begrip, wat sociale 

cohesie tot gevolg zal hebben.  

 Daarnaast is de rol van community building op het gevoel van veiligheid onder Oud 

Westenaren onderzocht. In de wijk bestaan veel verschillende factoren die gezien kunnen 

worden als zogenaamde assets. Verder is gekeken naar het gevoel van veiligheid in de wijk. 

Hierbij speelt sociaal kapitaal, dat niet los gezien kan worden van sociale cohesie, een 

belangrijke rol. Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat het niet goed lijkt te gaan met 

het gevoel van veiligheid in het Oude Westen. In dit onderzoek blijk echter dat inwoners van 

de wijk zich wel veilig voelen maar dat heir een kanttekening bij gemaakt moet worden. Zo 

voelt men zich niet overal onveilig en blijkt er sprake te zijn van situationele onveiligheid. De 

bewoners geven aan dat zij elkaar kennen waarbij meerdere kleine netwerken bestaan. Deze 

netwerken staan echter niet met elkaar in verbinding waardoor sociaal kapitaal, dat niet los van 

sociale cohesie gezien kan worden, kan worden verstevigd. In de wijk bestaan daarnaast 

verschillende organisaties die bijdragen aan de ontwikkeling binnen de wijk. De aanwezigheid 

van sociaal kapitaal, dat van belang is voor de ontwikkeling van het gevoel van veiligheid wordt 

dan ook onderstreept door de inwoners van het Oude Westen. Echter kunnen de netwerken die 

bewoners en buurtgerichte organisaties hebben ook bijdragen aan een algeheel netwerk binnen 

het Oude Westen waardoor het gevoel van veiligheid zal worden verbeterd. Het ontwikkelen 

van een algeheel netwerk binnen de wijk, waarbij de verschillende kleine netwerken samen 

komen is van belang voor het ontwikkelen van community building. Wanneer dit zich verder 

zal ontwikkelen, zullen de bestaande assets die de wijk kent, een betere bijdragen kunnen 

leveren aan de ontwikkeling van de wijk. Hierbij zal het gevoel van veiligheid dan ook verder 

toenemen.  

 


