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Inleiding

In dit onderzoek heb ik de effecten van de zelfwerkzaamheidprojecten op het gevoel van 
wijkeigenaarschap en de sociale cohesie in de Emmerhout bestudeerd. Daarnaast heb ik beoordeeld 
in hoeverre de opzet van de verschillende projecten bijdraagt aan deze effecten op de wijk, en 
suggesties gedaan ter verbetering. 

De zelfwerkzaamheidprojecten in het kader van het wijkeigenaarschap zijn opgezet in 2006 door 
Emmen Revisited, het samenwerkingsverband van de gemeente Emmen, de 
woningbouwcorporaties Wooncom en Domesta en bewonersvereniging Wijkbelangen Emmerhout. 
De gedachte achter de projecten is dat bewoners als belanghebbenden en deskundigen van hun 
eigen wijk zich samen met professionals medeverantwoordelijk gaan voelen voor hun wijk. Als 
“eigenaar” of “producent”  signaleren zij problemen in hun wijk, bedenken zij hier oplossingen 
voor en werken zij deze oplossingen gezamenlijk met professionals uit. De gelijkwaardigheid van 
bewoners en professionals staat daarbij voorop. 

Het idee hierachter is dat er zo meer draagvlak wordt gecreëerd voor de maatregelen die in de wijk 
worden genomen, doordat bewoners zelf letterlijk en figuurlijk hun steentje bijdragen, door de 
aanleg van bijvoorbeeld een containerstelplaats, parkeerplaatsen of de betegeling van een voetpad. 
Verondersteld wordt dat door zelfwerkzaamheid de betrokkenheid bij de wijk en medebewoners 
toeneemt, bewoners zich (mede)verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving, en zich verbonden 
voelen met andere bewoners waar het contact mee toeneemt en verbeterd.  

De doelstellingen achter de zelfwerkzaamheidprojecten zijn ambitieus. Het zojuist beschreven 
concept van wijkeigenaarschap is veelbelovend. De vraag is of met deze 
zelfwerkzaamheidprojecten alle verwachtingen waargemaakt kunnen worden. In hoeverre leveren 
de projecten een bijdrage aan het gevoel van wijkeigenaarschap onder bewoners? 

De zelfwerkzaamheidprojecten zijn nog niet eerder geëvalueerd. Met dit onderzoek hoop ik een 
bijdrage te kunnen leveren aan de discussie over de vraag of Emmen Revisited met de keuze voor 
stimulering en ondersteuning van zelfwerkzaamheid van bewoners de juiste weg is in geslagen, en 
dit de sociale cohesie en het gevoel van wijkeigenaarschap onder bewoners kan versterken. 

Daarnaast heb ik bovendien bestudeerd welk effect zelfwerkzaamheid heeft op de verhoudingen 
tussen bewoners in Emmerhout, en op de relatie tussen bewoners, gemeente en 
woningbouwcorporaties. Ook heb ik in beeld gebracht hoe de opzet van de 
zelfwerkzaamheidprojecten bijdraagt aan het gevoel van wijkeigenaarschap in de wijk. Ik heb 
gekeken onder welke omstandigheden of voorwaarden de activiteiten van bewoners tot een succes 
werden of juist faalden in het behalen van het gewenste resultaat. Hoe bekend zijn de 
zelfwerkzaamheidprojecten, voldoen zij aan een behoefte van bewoners, biedt Emmen Revisited de 
juiste ondersteuning aan de deelnemende bewoners, en onder welke omstandigheden werken de 
verschillende partijen goed met elkaar samen? 

Bovenstaande vragen zijn niet alleen relevant voor de zelfwerkzaamheidprojecten binnen 
Emmerhout maar zijn vooral van belang met het oog op de toekomstige uitbreiding van 
zelfwerkzaamheid naar andere wijken in Emmen. Welke lessen zijn er te leren uit Emmerhout? Met 
deze toekomstgerichte evaluatie heb ik geprobeerd handvaten te bieden voor een verbeterde 
organisatie van de zelfwerkzaamheidprojecten, om de beoogde effecten in de wijk te vergroten.
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Zelfwerkzaamheid in relatie tot het wijkeigenaarschap

In de inleiding kwam al kort aan de orde wat de gedachte achter de zelfwerkzaamheidprojecten in 
Emmerhout is men probeert het gevoel van wijkeigenaarschap er mee te stimuleren.  Hieronder ga 
ik dieper in op de opzet van de zelfwerkzaamheidprojecten en de manier waarop men met 
zelfwerkzaamheid in Emmerhout probeert bij te dragen aan het gevoel van wijkeigenaarschap onder 
bewoners. 

Uitgangspunten van het wijkeigenaarschap

Centraal uitgangspunt van het wijkeigenaarschap is dat bewoners geen consumenten zijn van hun 
buurt maar producenten. Dat betekent dat zij zelf, in samenspraak met de gemeente, de 
woningbouwcorporatie of een andere instantie zeggenschap moeten krijgen over wat er binnen hun 
eigen buurt gebeurt. Deze samenwerking ontstaat op basis van gelijkwaardigheid. Bewoners en 
professionals werken elk vanuit hun eigen kennis en deskundigheid samen aan het verbeteren van 
de buurt.

Het idee is dat bewoners vaak zelf het beste weten welke ontwikkelingen en problemen er spelen 
binnen hun wijk en genoeg ideeën hebben over hoe deze problemen aangepakt moeten worden. 
Deze specifieke kennis en deskundigheid vormt een aanvulling op de professionele deskundigheid 
van instanties. Het wijkeigenaarschap geeft bewoners de kans die problemen in hun buurt aan te 
kaarten en op te lossen die zij zelf als belangrijk en urgent ervaren. 

Daarbij staat de zelfredzaamheid van bewoners zoveel mogelijk voorop. De mogelijkheden en 
capaciteiten van bewoners staan centraal, niet de beperkingen. Deelnemende bewoners dragen bij 
wat zij vanuit hun eigen mogelijkheden, talenten en vaardigheden te bieden hebben. Per project 
wordt gekeken in hoeverre bewoners zelfstandig kunnen werken, en waar zij ondersteuning 
behoeven van medewerkers van Emmen Revisited of Wijkbelangen Emmerhout. Uitgangspunt 
daarbij is dat bewoners zoveel mogelijk zelf doen. 

De bijdrage van zelfwerkzaamheidprojecten

De zelfwerkzaamheidprojecten in Emmerhout proberen aan dit gevoel van wijkeigenaarschap bij te 
dragen, door bewoners mee te laten praten en mee te laten doen aan activiteiten in hun wijk. Zo 
wordt het gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de eigen buurt bij bewoners (het 
wijkeigenaarschap) vergroot, zo veronderstelt men. Wanneer zelfwerkzaamheidprojecten resultaten 
opleveren, verbetert niet alleen de kwaliteit van de leefomgeving, de leefbaarheid, maar ook de 
sociale cohesie binnen de buurt zo is de gedachte. Bewoners komen immers met elkaar in contact 
door hun deelname aan deze projecten. Zij hebben een gezamenlijk belang bij het oplossen van het 
probleem en zetten zich gezamenlijk in om het op te lossen. Hierdoor zullen zij zich verbonden 
voelen met elkaar en zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen buurt.

Noodzakelijke vaardigheden

Het wijkeigenaarschap als uitgangspunt veronderstelt niet alleen het eigen initiatief van bewoners 
bij het oppakken van problemen in hun buurt, maar ook zelfredzaamheid. Van bewoners wordt 
verwacht dat zij zelf de eerste stap zetten om aan de bel te trekken, zich als groep organiseren en de 
aangewezen instanties te benaderen. Te verwachten valt dat zij daarvoor doorgaans wel over enige 
basiscapaciteiten of vaardigheden moeten beschikken om iets van de grond te krijgen. Emmen 
Revisited kan ondersteuning en deskundigheid bieden, maar kan niet het werk overnemen van de 
bewoners. Van bewoners wordt verwacht dat zij duidelijk kunnen verwoorden wat het probleem is 
en wat er aan moet gebeuren en in staan zijn anderen te overtuigen van de noodzaak om het 
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probleem aan te pakken. Bovendien wordt verwacht dat zij kunnen samenwerken met andere 
bewoners, het nodige regelwerk kunnen verrichten en beschikken over enige vaardigheden om 
overeenstemming te bereiken over het probleem en de aanpak ervan, en de vaardigheden hebben 
om het probleem op te lossen. De zelfwerkzaamheidprojecten in de Emmerhout staan nadrukkelijk 
voor alle bewoners open, maar in de praktijk blijken sociale vaardigheden, 
samenwerkingsbereidheid en inlevingsvermogen in het belang van de ander wel degelijk van 
belang.

Relevante vragen

Bovenstaande levert een aantal vragen op:
-Beschikken bewoners over de noodzakelijke capaciteiten in huis om deel te nemen aan 
zelfwerkzaamheidprojecten? 
-In hoeverre zijn bewoners bekend met het bestaan van de zelfwerkzaamheidprojecten? Welk beeld 
hebben zij van deze projecten?
-Zijn de resultaten van de zelfwerkzaamheidprojecten zichtbaar en als dusdanig herkenbaar in 
Emmerhout?
-Hoe betrokken zijn bewoners bij hun wijk? Voelen zij zich (mede)verantwoordelijk voor hun 
leefomgeving?
-In hoeverre zijn bewoners op basis van deze betrokkenheid bereid deel te nemen aan de 
zelfwerkzaamheidprojecten en/of zich op andere wijze actief in te zetten voor de wijk? 
-In hoeverre stimuleert de opzet van de zelfwerkzaamheidprojecten het gevoel van 
wijkeigenaarschap onder bewoners? Hebben bewoners het gevoel dat het hun project is, en dankzij 
hun deelname (mede)bepalen wat er in hun wijk gebeurt?  
-Hoe verhouden bewoners en professionals zich tot elkaar? Biedt Emmen Revisited voldoende 
ondersteuning? Hoe ervaren bewoners de samenwerking met de gemeente, de 
woningbouwcorporaties en Wijkbelangen Emmerhout?

Voorbeelden van concrete projecten

Zelfwerkzaamheid in Emmerhout kent verschillende afgeronde en lopende projecten. In 2003 is een 
wijkschouw georganiseerd, die als uitgangspunt is genomen om vast te stellen aan welke projecten 
van bewoners prioriteit wordt gegeven. Voorbeelden van lopende projecten zijn:
− Aanleg van achterpadverlichting.
− Aanleg speelvoorzieningen.
− Aanleg/uitbreiding parkeerplekken.
− Uniformering achterdeuren.
− Bestrating tegelpaden. 
− Verbetering huisnummerverwijzing.
− Aanleg containerstelplaats. 

In dit onderzoek heb ik respondenten gesproken die betrokken waren bij vier verschillende 
projecten: De aanleg van de achterpadverlichting, bestrating van tegelpaden, de aanleg van een 
containeropstelplaats en aanleg van een nieuwe parkeerplaats. De eerste drie projecten leverden het 
concrete gewenste resultaat op, de nieuwe parkeerplaats werd echter niet gerealiseerd.
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Probleemstelling en onderzoeksvragen

In de inleiding en het vorige hoofdstuk kwamen al enkele belangrijke vragen aan de orde. Hieronder 
zal ik verder uiteenzetten wat de doelstellingen zijn van dit onderzoek en welke onderzoeksvragen 
centraal zullen staan. 

Doelstellingen onderzoek

Kort samengevat heeft het onderzoek de volgende doelstellingen:

-Het in beeld brengen van de gevolgen van zelfwerkzaamheid op het gevoel van wijkeigenaarschap 
onder bewoners en  sociale cohesie binnen de wijk Emmerhout. 
-Het in kaart brengen van de randvoorwaarden van zelfwerkzaamheidprojecten, die bijdragen aan 
het succes en/of het succes kunnen vergroten.

Probleemstelling

De hoofdvraag of probleemstelling die ik met dit onderzoek heb geprobeerd te beantwoorden is 
afgeleid van de bovenstaande doelstellingen:

Welke effecten hebben zelfwerkzaamheidprojecten  op het gevoel van wijkeigenaarschap en de 
sociale cohesie binnen de wijk Emmerhout en hoe kan dit effect vergroot worden?

Onderzoeksvragen

De probleemstelling heb ik uitgewerkt in onderstaande deelvragen:
1. Aan de hand van welke criteria en indicatoren kunnen we het begrip sociale cohesie meetbaar 

maken en vaststellen hoe het hier in Emmerhout mee gesteld is?
2. In welke mate en op welke wijze leveren zelfwerkzaamheidprojecten een bijdrage aan het gevoel 

van wijkeigenaarschap en de toename en/of afname van de sociale cohesie in wijk?
3. Welke effecten heeft zelfwerkzaamheid op de relatie tussen bewoners onderling, en de relatie 

tussen bewoners enerzijds en de gemeente en woningbouwcorporaties anderzijds?
4.  Welke andere effecten hebben zelfwerkzaamheidprojecten op Emmerhout? 
5. Welke elementen van zelfwerkzaamheidprojecten maken het project tot een succes? 

    (succesvoorwaarden) en waarin schiet het wijkeigenaarschap als project tekort? 
(faalfactoren)
6. Op welke wijze kan Emmen Revisited de opzet van zelfwerkzaamheidprojecten zodanig 
verbeteren  dat het effect op het gevoel van zelfwerkzaamheid en de sociale cohesie binnen de wijk 
Emmerhout toeneemt?
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Onderzoeksbenadering

Hieronder ga ik kort in op de wijze waarop ik dit onderzoek heb uitgevoerd, en de mogelijkheden 
en beperkingen van deze benadering. 

Afwezigheid nulmeting

De zelfwerkzaamheidprojecten zijn in 2003 opgezet door Emmen Revisited in samenwerking met 
Wijkbelangen Emmerhout. Om zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen welk onderscheidende effect 
zelfwerkzaamheid van bewoners heeft gehad op Emmerhout, is het van belang te vergelijken in 
welk opzicht de beleving van de wijk door bewoners sinds de start van het project is veranderd. Is 
de betrokkenheid bij de wijk toegenomen? Zijn bewoners zich verantwoordelijker gaan voelen voor 
hun wijk? Kortom: wat is het effect van zelfwerkzaamheid op het gevoel van wijkeigenaarschap 
onder bewoners?

Om een beeld te krijgen van deze veranderingen was een meting voorafgaand of bij de start van de 
wijk, een zogenaamde nulmeting, noodzakelijk. Deze meting is destijds echter niet uitgevoerd, wat 
het moeilijk maakt de effecten van zelfwerkzaamheid op de wijk in kaart te brengen. 

In 2001, 2003 en 2006 zijn echter wel verschillende woonbelevingsonderzoeken uitgevoerd binnen 
de Emmerhout, die een beeld geven van de sociale cohesie in de wijk. Hoewel deze onderzoeken 
geen volledige en betrouwbare nulmeting vormen die als basis kunnen dienen voor dit onderzoek, 
leveren deze woonbelevingsonderzoeken wel de nodige aanknopingspunten op, om te kunnen 
oordelen hoe het met de sociale cohesie in deze wijk gesteld is.  

Geraadpleegde informatie

Het woonbelevingsonderzoek 2003 en het Onderzoek Wonen en Leefbaarheid 2007 bieden 
informatie over hoe bewoners van de verschillende kernen en wijken van Emmen hun woning, wijk 
en woonplaats beleven. Het geeft inzicht in de problemen die zij binnen hun wijk constateren, hun 
aanwezige of afwezige gevoel van betrokkenheid bij hun buurt, en hun vertrouwen in de inzet van 
de gemeente bij het in beeld krijgen en oplossen van de problemen. 

Het woonbelevingsonderzoek Angelslo, Emmerhout en Bargeres 2006 geeft meer informatie over 
de wijken Angelslo, Emmerhout en de Bargeres, het werkgebied van Emmen Revisited. Ook 
vergelijkt dit onderzoek de uitkomsten van de woonbeleving van de bewoners van deze wijken met 
de eerdere metingen in 2003 en 2001. 

Deze woonbelevingsonderzoeken heb ik vooral gebruikt om aanknopingspunten te vinden om het 
begrip sociale cohesie meetbaar te maken. Het onderzoek geeft bovendien een idee van hoe het met 
de sociale cohesie in Emmerhout is gesteld (geweest) volgens de bewoners de afgelopen jaren. 
Zoals ik in het volgende hoofdstuk zal beargumenteren valt hier echter het nodige op af te dingen.  

De informatiebrochure over Emmen Revisited geeft meer informatie over de achterliggende visie 
op zelfwerkzaamheid, de gedachte van het wijkeigenaarschap. 

Interviews en enquêtes

Om het effect van de zelfwerkzaamheidprojecten op Emmerhout te meten, heb ik gebruik gemaakt 
van schriftelijke enquêtes, die huis aan huis zijn verspreid onder  bewoners van Emmerhout in een 
oplage van 420 exemplaren.
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Deze enquête was vooral bedoeld om inzicht te krijgen in de contacten tussen bewoners, de 
beleving van de wijk en de bekendheid en bereidheid tot deelname aan zelfwerkzaamheidprojecten. 
Ik heb voor het gebruik van deze methode gekozen omdat daarmee op een relatief eenvoudige wijze 
een groot aantal bewoners bereikt kon worden. Het invullen van een enquête is relatief 
laagdrempelig voor bewoners. Het invullen kost minder tijd dan het afnemen van een interview, en 
biedt het voordeel van anonimiteit. Bewoners geven minder sociaal wenselijke antwoorden, en 
geven eerlijker hun eigen mening weer. 

Nadeel is echter dat het onmogelijk is door te vragen naar aanleiding van bepaalde antwoorden. 
Mensen zullen daarnaast geneigd zijn niet alles in te vullen. Ook is het niet mogelijk vragen verder 
toe te lichten wanneer bewoners de vraag niet of verkeerd begrijpen. 

Om bewoners de mogelijkheid te geven wat uitgebreider hun mening te geven over de 
veranderingen in hun wijk en de bekendheid en tevredenheid met de zelfwerkzaamheidprojecten, 
heb ik enkele open vragen bijgevoegd, zodat het mogelijk was wat dieper door te vragen naar de 
bereidheid tot zelfwerkzaamheid, en de beleving van de buurt. 

Naast een enquête heb ik acht open interviews gehouden onder diverse deelnemende bewoners aan 
de zelfwerkzaamheidprojecten en betrokken medewerkers van Emmen Revisited en Wijkbelangen 
Emmerhout, die meer inzicht gaven in de effecten op de wijk en de randvoorwaarden en opzet van 
de projecten. In de interviews heb ik diverse aanknopingspunten gevonden om de effecten van het 
wijkeigenaarschap te vergroten en de opzet van het project te optimaliseren.

Vanwege de beperkte tijd en omvang van dit onderzoek heb ik me in dit onderzoek moeten 
beperken tot interviews met enkele bewoners, van drie verschillende zelfwerkzaamheidprojecten. 
Hieronder komt de selectie van projecten uitgebreider aan bod. 

Benaderde respondenten

De keuze voor het uitvoeren van een schriftelijke enquête onder de bewoners van Emmerhout 
brengt een zekere selectie met zich mee. Hoewel het invullen van een enquête relatief weinig tijd en 
moeite kost, zullen niet alle bewoners de moeite nemen de enquête in te vullen en terug te sturen. 
Bewoners hechten geen belang aan het onderzoek, omdat zij onverschillig zijn ten opzichte van hun 
buurt en haar bewoners, of omdat zij zo tevreden zijn dat ze geen reden zien om aan te geven wat er 
volgens hen beter kan. 

Te verwachten valt dan ook dat de bewoners die erg betrokken zijn bij hun buurt relatief 
oververtegenwoordigd zijn in de steekproef. Het is van belang dit in het achterhoofd te houden 
wanneer men de conclusies van dit onderzoek leest en beoordeelt op haar waarde. Daarentegen staat 
vast  dat ook een aantal kritische geluiden van bewoners zijn te horen uit de enquêtes. Enquêtes 
bieden een middel om een grote en gevarieerde groep bewoners te bereiken, bekend of minder 
bekend in de wijk, van verschillende leeftijden, langer of korter woonachtig in de wijk, en 
positiever of negatiever gestemd over het contact met andere bewoners en de wijk. 

Voor de interviews geldt dat eveneens sprake is van een behoorlijke selectie in respondenten. Het is 
moeilijk op basis van een beperkt aantal gesprekken met slechts enkele deelnemende bewoners een 
goed beeld te geven van het effect van zelfwerkzaamheidprojecten op de wijk.

Om toch een zo representatief mogelijk beeld te kunnen geven, heb ik er bewust voor gekozen 
deelnemende bewoners te benaderen, die bekend staan als zowel positief ten opzichte van de 
projecten, als bewoners die veelal negatief zijn over hun deelname. Op deze manier heb ik 
geprobeerd een zo genuanceerd mogelijk beeld te krijgen van de effecten. Voor de geïnterviewde 
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betrokken medewerkers geldt dat zij over veel informatie over het project beschikken, en daarom 
vaak een goed beeld hebben van de opzet en effecten van zelfwerkzaamheid. 

Selectie van respondenten

Vanwege de vele tijd die in het afnemen van mondelinge interviews gaat zitten, heb ik slechts een 
beperkt aantal betrokken bewoners en deelnemers geïnterviewd. De deelnemende bewoners en 
betrokken medewerkers van gemeente en de corporaties heb ik geselecteerd aan de hand van de 
keuze voor vier verschillende projecten: de aanleg van achterpadverlichting, een containerplateau 
en  betegeling van een straat (“succesvol”) en de onvoltooide aanleg van een parkeerplaats 
(“onsuccesvol”). 

De keuze voor deze “casussen” zal direct van invloed op de conclusies van dit onderzoek.  De 
selectie van “succesvolle casussen” waarbij de samenwerking goed verliep en iedereen tevreden is 
met het resultaat zullen wellicht een te positief beeld geven van de effecten van het 
wijkeigenaarschap, terwijl de selectie van minder succesvolle of zelfs “mislukte” casussen mogelijk 
een te negatief beeld geven van de effecten.

Daarom kies ik dan ook voor een casus die op het eerste gezicht een “succes” lijkt en een casus die 
op het eerste gezicht een “mislukking” lijkt om een  zo evenwichtig mogelijk beeld te krijgen van 
zelfwerkzaamheid in de Emmerhout. De succesvolle casussen hebben het gewenste concrete 
resultaat opgeleverd en hadden veel draagvlak onder de omwonenden. Het mislukte project heeft 
niet het gewenste eindresultaat opgeleverd en brachten een belangenconflict met bijbehorende 
spanningen en conflict tussen verschillende bewoners, met zich mee. 
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Het begrip sociale cohesie

In dit onderzoek bestudeer ik welk effect zelfwerkzaamheid heeft op de sociale cohesie in 
Emmerhout. Maar wat is sociale cohesie precies? En hoe kunnen we meten hoe het hier mee gesteld 
is in Emmerhout en welke invloed de zelfwerkzaamheidprojecten hier op uitoefenen?

Sociale cohesie is een nogal onduidelijk gedefinieerd begrip. Het wordt te pas en onpas gebruikt, 
maar vaak is onduidelijk wat het nu betekent. Hieronder ga ik in op de veelgebruikte definitie van 
sociale cohesie uit het Grotestedenbeleid, die ook als basis heeft gediend voor de 
woonbelevingsonderzoeken van afgelopen jaren in Emmerhout. Welke aangrijpingspunten biedt 
deze definitie en in welk opzicht schiet zij tekort? 

Sociale cohesie in de woonbelevingsonderzoeken

In de woonbelevingsonderzoeken wordt sociale cohesie gezien als het begrip waarmee het oordeel 
van bewoners over de sociale kwaliteit van hun woonomgeving kan worden gemeten, en is het 
onderdeel van het begrip 'leefbaarheid'. 

Met behulp van de volgende indicatoren of stellingen uit het Grotestedenbeleid (GSB)  is sociale 
cohesie als volgt meetbaar gemaakt:
-De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks.
-De mensen in deze buurt gaan prettig met elkaar om.
-Ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is.
-Ik voel mij thuis bij de mensen in deze buurt. 

De mate waarin bewoners zeggen zich betrokken te voelen bij de buurt en zich verantwoordelijk te 
voelen als bewoner is als apart aspect van leefbaarheid gemeten, en maakt hier dan ook geen deel 
uit van het begrip leefbaarheid.
Alle indicatoren uit deze bovenstaande GSB-definitie hebben met elkaar gemeen dat ze proberen te 
meten in hoeverre bewoners zich met hun medebewoners verbonden voelen en/of met hun buurt 
zelf. Bewoners voelen zich enerzijds met elkaar verbonden als zij (gewaardeerd) contact met elkaar 
hebben (indicator 1+2) of zij zich identificeren met andere bewoners met wie zij soms slechts 
oppervlakkig en heel beperkt contact hebben. Wanneer bewoners zich identificeren met andere 
bewoners of hun buurt voelen zij zich onderdeel van de buurt als gemeenschap, ze hebben het idee 
dat de buurt bevolkt wordt door bewoners bij wie zich thuis voelen, het zijn 'ons-soort' mensen. 
(indicator 3+4)

Kritiek op de GSB-definitie

Bij de eerste stelling “De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks” is de impliciete 
veronderstelling dat contact tussen buurtbewoners altijd prettig verloopt, en dat hoe meer contact er 
is, hoe beter. Contact kan echter ook de  bestaande tegenstellingen en spanningen tussen bewoners 
vergroten, en de sociale cohesie niet alleen versterken (bij prettig contact), maar ook beperken.  Met 
contact wordt hier positief gewaardeerd contact bedoeld. Wanneer bewoners elkaar respecteren 
en/of overeenkomsten tussen henzelf en andere bewoners (identificeren), of het belang van een 
goed contact met medebewoners inzien, is vaak wel sprake van een prettig of gewaardeerd contact, 
hoe oppervlakkig soms ook. 

Wanneer we naar de tweede stelling kijken:  “De mensen in deze buurt gaan prettig met elkaar om” 
dan is het de vraag wat bewoners onder prettig contact verstaan. De ene bewoner zal van prettig 
contact spreken als zij van de buren een kopje suiker kan lenen (informele hulp), de ander vindt het 
prima wanneer bewoners elkaar oppervlakkig van gezicht kennen en men zich vertrouwd kan 
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voelen in de eigen wijk. De ene bewoner heeft nu eenmaal andere verwachtingen bij het contact met 
medebewoners dan een ander. 
 
Zo hecht de één ook een groter belang aan een gezellige buurt met veel saamhorigheid (stelling 3) 
dan een ander. Iemand met een drukke baan en veel contacten buiten de wijk zal wellicht minder 
belang hechten aan intensieve contacten met buren, dan iemand die werkloos is en weinig contacten 
heeft buiten de buurt. Het is dan ook niet alleen noodzakelijk te vragen of mensen of mensen het 
contact met hun medebewoners als prettig ervaren, maar ook welk belang zij aan de contacten 
binnen hun buurt hechten en wat zij precies onder “prettig contact” verstaan. 

De laatste stelling kijkt in hoeverre mensen zich thuis voelen bij andere mensen in de buurt. 
Wanneer een bewoners hier op antwoord dat dit niet het geval is, kan dit antwoord echter 
verschillend worden geïnterpreteerd. Het kan zijn dat iemand zich niet thuis omdat hij onbekend is 
met zijn medebewoners, maar ook omdat er spanningen zijn in de buurt tussen verschillende 
(groepen) bewoners. 

Belangrijkste kritiek op deze  definitie is echter dat er niet in is opgenomen in hoeverre bewoners 
zich verantwoordelijk voelen voor wat er speelt binnen hun buurt. Houden zij rekening met hun 
buren, en hebben zij het gevoel dat hun buren rekening met hen houden? Voelen bewoners zich 
verantwoordelijk en zijn zij bereid een actieve bijdrage te leveren aan hun buurt? Kortom, zijn zij 
potentieel ook bereid deel te nemen aan zelfwerkzaamheidprojecten, en zijn zij zich door deelname 
meer betrokken en verantwoordelijk gaan voelen voor hun wijk? 

Gehanteerde definitie sociale cohesie

Willen we weten hoe het met de sociale cohesie gesteld, dan is dus van belang de volgende aspecten 
te meten:

-Verbondenheid tussen bewoners: De mate en intensiteit van contact tussen bewoners. 

-Identificatie: Waardering van dit contact en de mate waarin men zich thuisvoelt in de buurt. De 
aanwezigheid van als prettig beoordeeld contact of juist van spanningen tussen bewoners. 

-Verantwoordelijkheid: De mate waarin bewoners zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor 
hun wijk en hun medebewoners, rekening houden met elkaar en bereid zijn een actieve bijdrage te 
leveren aan hun wijk. 

Aspect 1: Verbondenheid tussen bewoners

De mate en intensiteit van contact tussen bewoners meet ik aan de hand van de participatieladder 
van David Thomas, die inzicht geeft in de mogelijke manieren waarop bewoners met elkaar contact 
onderhouden. Thomas onderscheidt verschillende stadia van contact tussen bewoners, waarbij de 
intensiteit van het contact steeds toeneemt.  

De mate en intensiteit van contact meten aan hand van participatieladder van David Thomas:

− Elkaar (her)kennen: Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het herkennen van bekende 
gezichten in buurt en een gering gevoel van anonimiteit, waarbij men in ieder geval oppervlakkig 
met elkaar bekend is. 

− Toevallige contacten: Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer bewoners elkaar groeten wanneer 
zij elkaar toevallig tegenkomen op straat. 
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− Routinecontacten: Wanneer bewoners regelmatig met elkaar een praatje maken is sprake van 
routinecontacten. 

− Sociale contacten: Wanneer bewoners regelmatig bij elkaar op de koffie gaan, elkaars verjaardag 
bezoeken of een vriendschappelijke relatie opbouwen is sprake van een sociaal contact.

− Deelname aan informele netwerken: Hierbij is sprake van (enige) sociale controle, waarbij 
bewoners elkaar op de hoogte houden van elkaars wel en wee, bijvoorbeeld door geroddel. 

− Informele wederzijdse hulp: Wanneer bewoners elkaar praktische hulp bieden door bijvoorbeeld 
op elkaars kinderen te passen of elkaar spullen uit te lenen is sprake van informele wederzijdse 
hulp.

− Meedoen aan buurtactiviteiten: Deelname aan activiteiten in de buurt als bijvoorbeeld het 
buurtfeest of een gezamenlijke barbecue. 

− In buurtgroepen zitten: De mate waarin bewoners lid zijn van de buurtvereniging, deelnemen 
aan zelfwerkzaamheidprojecten en/of organisatie van activiteiten in de eigen buurt.

− Samenwerking met andere buurtgroepen: De mate van contact en uitwisseling van deelnemende 
bewoners met andere buurtgroepen, en de effecten die dit heeft op het gevoel van 
wijkeigenaarschap en de mate van sociale cohesie in Emmerhout.

− Interactie met beleidsmakers: De mate van contact van deelnemende bewoners met instanties als 
de gemeente, de woningbouwcorporaties en Wijkbelangen Emmerhout.

− Beheer (en bezit) van voorzieningen: Deze situatie komt in Emmerhout niet voor. De 
wijkvereniging en/of groepen bewoners beheren en bezitten geen gemeenschappelijke 
voorzieningen. Wijkbelangen Emmerhout beheert wel de Wijkwinkel, en heeft een eigen 
stuurgroep ingesteld, die de wijkposthouder aanstuurt. Wij beheren als Wijkbelangen wel de 
Wijkwinkel en er is een stuurgroep, die onder onze verantwoordelijkheid de wijkposthouder 
aanstuurt. Verder beheert Wijkbelangen Emmerhout mede de Tussenstee (wijkcentrum) door 
haar deelname in de beheercommissie.

Aspect 2: Identificatie met andere bewoners/waardering van contact:

Hierboven keek ik vooral naar de mate en intensiteit van het contact dat bewoners hebben met 
elkaar. Het is echter niet alleen van belang hoe intensief dit contact is, maar ook hoe dit contact 
gewaardeerd wordt. Het contact kan als prettig of vriendelijk worden beoordeeld, of zelfs als 
vriendschappelijk, maar ook kan er sprake zijn van spanningen of zelfs openlijke vijandigheid en 
ruzie. Er kan sprake zijn van enorm intensief contact volgens de participatieladder van David 
Thomas, maar dit contact kan enorm spanningsvol zijn. Pas wanneer het contact ook als prettig 
wordt ervaren, versterkt het gevoel van verbondenheid tussen bewoners, en versterkt het de sociale 
cohesie. 

Contact tussen bewoners kan de sociale cohesie in een buurt dus versterken maar net zo goed ook 
ondermijnen  Belangrijk is dan ook te vragen naar de aard van de contacten van bewoners, en de 
vragen naar de mate waarin mensen tevreden zijn met het aantal en het soort van contact met 
medebewoners. 
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Aard van het contact

-Ruzie/vijandigheid
-Spanningen
-Onverschilligheid
-Vriendelijk contact
-Vriendschappelijk contact

Waardering van contact

-Tevredenheid met het aantal of de hoeveelheid contacten die men heeft 
-Tevredenheid met het verloop van het contact en de aard of het soort contact dat men met 
medebewoners heeft. 

Onderdeel voelen van buurt

-Bewoners voelen zich thuis tussen de andere bewoners. 

Aspect 3: Betrokkenheid en Verantwoordelijkheid 

Tot slot is het niet alleen van belang om vast te stellen in welke mate bewoners met elkaar contact 
hebben en hoe zij dit contact waarderen, maar ook in hoeverre zij zich betrokken bij de buurt, 
rekening houden met elkaar en bereid zich actief in te zetten voor de buurt.

Betrokkenheid en Verantwoordelijkheid: 
-Andere bewoners aanspreken op de overlast die zij geven.
-Betrokken voelen bij ontwikkelingen in de buurt.
-Rekening houden met elkaar.
-Actieve inzet voor de buurt: Lidmaatschap buurtvereniging, meehelpen gezamenlijke klussen, 
organiseren van of meehelpen tijdens activiteiten, deelname aan zelfwerkzaamheidprojecten

Betrokkenheid/verantwoordelijkheid als basis voor het wijkeigenaarschap

De betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van bewoners vormen een basis voor het 
gevoel van wijkeigenaarschap onder bewoners. Bewoners voelen zich “eigenaar” van de wijk, 
wanneer zij het gevoel hebben zeggenschap hebben over de wijk, en zich vanuit die zeggenschap 
betrokken en medeverantwoordelijk voelen voor wat er speelt binnen hun leefomgeving.

Definitie als toetsingskader

De hierboven beschreven drie aspecten van sociale cohesie: verbondenheid, identificatie/waardering 
contact en verantwoordelijkheid gebruik ik als toetsingskader om te beoordelen in hoeverre de 
zelfwerkzaamheidprojecten een bijdrage hebben geleverd aan het gevoel van sociale cohesie en 
wijkeigenaarschap in Emmerhout. De criteria die bij elk aspect zijn vermeld, liggen aan de basis 
van de opgestelde enquête- en interviewvragen. (zie bijlage 1 en 3)
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Resultaten

In dit hoofdstuk bespreek ik in het kort de resultaten van de enquêtes onder bewoners en de 
interviews met diverse betrokkenen. Het complete overzicht van de uitkomsten is te vinden in 
bijlage 2 (Resultaten enquête). De uitgewerkte interviews zijn vanwege de vertrouwelijkheid van de 
gesprekken niet toegevoegd, maar op verzoek wel in te zien. Een overzicht van de respondenten die 
hebben meegewerkt aan een interview is te vinden in bijlage 4. 

Respons

In totaal zijn 142 ingevulde enquêtes teruggestuurd. Dat is een respons van 33,9% van de in totaal 
420 verstuurde enquêtes. Voorafgaand aan de enquêtes is een brief aan de bewoners verstuurd met 
een korte uitleg over het doel van het onderzoek. Tijdens het onderzoeken zijn geen 
herinneringsbrieven meer verstuurd vanwege de beperkte tijd en omvang van dit onderzoek. Des te 
opvallender is de hoge respons, die op zichzelf al een indicatie vormt van het grote belang dat 
bewoners hechten aan het geven van een mening over hun buurt, en de betrokkenheid die zij hierbij 
tonen. Daarnaast was opvallend dat de open vragen, waarbij bewoners zelf konden beschrijven hoe 
zij hun buurt ervaren, veel uitgebreide antwoorden opleverden. Ook dit toont de betrokkenheid van 
bewoners.
Een aantal enquêtes is per ongeluk slechts enkelzijdig in plaats van dubbelzijdig gekopieerd. Bij 
deze enquêtes mist de helft van de vragen en een deel van de toelichting bij  de vragen. Daarom heb 
ik besloten deze incomplete enquêtes niet te laten meewegen als uitkomsten in dit onderzoek. In 
totaal heb ik 113 complete enquêtes geanalyseerd. 

Achtergrond kenmerken respondenten

In welke mate komen de respondenten van dit onderzoek overeen met de samenstelling van de 
bewoners in Emmerhout? 

Aan het onderzoek hebben relatief veel respondenten van middelbare of  oudere leeftijd 
deelgenomen. Veel oudere respondenten wonen al meer dan dertig jaar in de wijk.  Bewoners met 
een koopwoning, van het mannelijke geslacht en met een laag opleidingsniveau zijn relatief 
oververtegenwoordigd in het onderzoek. Bewoners van niet-Nederlands afkomst zijn nauwelijks 
vertegenwoordigd onder de respondenten, en  dan ook ondervertegenwoordigd in deze steekproef. 
Daarnaast zijn ook vakgroepleden, als actieve buurtbewoners, in deze steekproef relatief 
oververtegenwoordigd. Hier heb ik zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden, door de 
vakgroepleden als categorie bewoners, waar mogelijk te onderscheiden van andere bewoners, om 
een vertekend beeld van de betrokkenheid en bereidheid tot deelname aan activiteiten te 
voorkomen. 

Intensiteit contact 

In welke mate hebben bewoners contact met elkaar? Wat voor soort contact onderhoudt men met 
elkaar? 

In Emmerhout geven de respondenten aan veel bekende gezichten te zien. 13,2% Van de 
respondenten voelt zich enigszins tot erg anoniem in de wijk. De overige respondenten aan 
regelmatig bekende gezichten tegen te komen in de wijk. Veel bewoners groeten elkaar, niet alleen 
buren maar ook andere bewoners. Veel respondenten maken ook een praatje met andere bewoners, 
meestal met hun buren, maar ook een relatief groot deel met andere omwonenden. Bewoners 
bezoeken elkaar zoals verwacht veel minder. Vaak blijft het bezoek beperkt tot een paar andere 
bewoners, veelal buren die men af en toe bezoekt.  
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Van geroddel is maar beperkt sprake. 30,9% Van de respondenten geeft aan dat bewoners in de 
buurt goed op elkaar van de hoogte te zijn, 51% antwoordt “neutraal” op de vraag of bewoners goed 
op de hoogte zijn van elkaar. Grootschalige informele sociale netwerken in de buurt lijken dan ook 
maar beperkt te bestaan. Bij de meeste respondenten blijft het contact veelal beperkt tot enkele 
andere bewoners. Dat blijkt ook uit het feit dat respondenten maar weinig informele en praktische 
hulp bieden aan andere bewoners. Veel respondenten geven aan dat slechts sprake is van deze 
onderlinge hulp met een enkele andere bewoner. 

De intensiteit van het contact tussen bewoners is dan ook relatief beperkt. Weliswaar komt 
anonimiteit maar weinig voor, maar het contact blijft oppervlakkig en blijkt veelal beperkt tot het 
groeten van elkaar en het maken van een praatje op straat. 

Participatie in buurt

In welke mate zijn bewoners actief in de wijk? 

30,1% van de respondenten neemt deel aan activiteiten in de buurt. Veel respondenten merken op 
dat er geen activiteiten worden georganiseerd, dat niemand daar het initiatief toe neemt of dat men 
niet van het bestaan van activiteiten  afweet. 

23,9% van de respondenten organiseert zelf weleens activiteiten. Veel respondenten geven aan het 
belangrijk te vinden dat bewoners zelf deelnemen aan klusacties en zich actief inzetten voor de 
buurt. 30,1% van de respondenten neemt zelf weleens deel aan klusacties. Ook hier zeggen veel 
respondenten niet van het bestaan van deze klusacties af te weten, of geeft men aan dat er niets 
gebeurt op dit gebied in de wijk. 

13,3% van de respondenten is actief als vakgroeplid in de eigen buurt, van waaruit men ook contact 
onderhoudt met andere actieve bewoners in de wijk. In totaal is ongeveer 1% van de bewoners 
actief als vakgroeplid in de wijk. Vakgroepleden zijn dan ook oververtegenwoordigd onder de 
respondenten.  Iets meer dan de helft van deze vakgroepleden (53,3%)  heeft vanuit die functie ook 
contact met instanties als de gemeente en woningbouwverenigingen. 

Aantal contacten

Hoeveel contacten onderhouden respondenten met andere bewoners in de buurt?

Het aantal vriendschappelijke contacten tussen bewoners is relatief hoog. 8% van de  respondenten 
geeft aan zelfs meer dan tien vriendschappelijke contacten met andere bewoners te hebben. Het 
aantal bewoners dat men bezoekt en die men te hulp schiet of iets uitleent is echter opvallend lager, 
en blijkt vaak beperkt tot één of twee andere bewoners. 

Waardering van contact

Hoe waarderen respondenten het contact met andere bewoners? Voelen zij zich thuis in de buurt, en 
ervaren met elkaar als prettig en voldoende? 

Een groot aantal respondenten geeft aan zich thuis te voelen in de wijk. 3,5% van de respondenten 
geeft aan zich niet thuis te voelen in de wijk, de overige respondenten voelen zich in meer of 
mindere mate wel thuis. 8% van de respondenten constateert spanningen tussen bewoners in de 
buurt.  
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74,4% van de respondenten ervaart het contact met medebewoners als prettig. Het soort contact dat 
men met andere bewoners heeft wordt gewaardeerd, en respondenten geven aan dikwijls genoeg te 
hebben aan het aantal contacten met andere bewoners. 

Betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel

In welke mate zijn respondenten betrokken bij de buurt, en in welke mate voelen zij zich zelf 
verantwoordelijk? Hoe beoordelen zij de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van 
anderen?

78,8% van de respondenten zegt betrokken te zijn bij te wijk, en het van belang te vinden dat 
bewoners zich actief bezig houden met de wijk.

Het verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de buurt is minder groot. Hoewel 43,3% van de 
respondenten aangeeft dat bewoners rekening met elkaar houden, ergert tegelijkertijd 35,4 % van de 
respondenten zich aan de onverschilligheid van andere bewoners.  48,1% van de respondenten 
spreekt andere bewoners aan op overlast. 

Ontwikkelingen

Welke ontwikkelingen constateren respondenten in de buurt? Is er veel ten goede of ten slechte 
veranderd in de buurt of is het vooral hetzelfde gebleven?

Bij de stellingen over ontwikkelingen in de buurt meent steeds tweederde tot driekwart van de 
respondenten dat de betrokkenheid, anonimiteit, spanningen tussen bewoners, de omgang tussen 
bewoners, het rekening houden met elkaar, het thuisvoelen in de wijk en de actieve inzet voor de 
buurt gelijk zijn gebleven de afgelopen jaren. 

12,4% van de respondenten is het contact met medebewoners als prettiger gaan ervaren de 
afgelopen jaren. 9,7% van de respondenten juist als minder prettig. De grote meerderheid van de 
respondenten ziet geen veranderingen in het contact met medebewoners. Respondenten die 
negatieve ontwikkelingen opmerken in de betrokkenheid en actieve inzet van bewoners, het 
rekening houden met elkaar en een toename van het anonimiteit zijn licht in de meerderheid ten 
opzichte van de respondenten die juist een positieve ontwikkeling ervaren. 

Contact met instanties

Hoe ervaren respondenten het contact met instanties als de woningbouwverenigingen en de 
gemeente? Is men tevreden of ontevreden? En is deze ontevredenheid of tevredenheid reden om 
deel te nemen aan het wijkeigenaarschap? 

De meningen over de dienstverlening van gemeente en de woningbouwverenigingen zijn verdeeld. 
Zo’n 40% van de respondenten heeft een neutrale houding ten opzichte van deze instanties. Het 
aantal respondenten met een negatieve houding is echter groter dan de respondenten met een 
positieve houding. Respondenten vinden vooral dat instanties te langzaam reageren op klachten, te 
weinig luisteren naar bewoners en te weinig uitleggen waarom bepaalde besluiten worden genomen. 

Hoewel veel respondenten negatief zien, zijn sommige deelnemers ook positief over de 
samenwerking met de gemeente in het kader van de zelfwerkzaamheidprojecten. Er zijn vaak 
duidelijke afspraken gemaakt, er is prettig samengewerkt en er is relatief snel resultaat geboekt.   
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Bereidheid tot participatie

In hoeverre zijn respondenten bereid deel te nemen aan zelfwerkzaamheidprojecten Wat zijn voor 
hen de redenen om wel of juist niet actief te worden?

Hoewel klusacties (74,4 %) en de actieve inzet van bewoners (88,8 %) voor de buurt door 
respondenten vaak belangrijk worden gevonden, achten respondenten zich lang niet altijd de 
aangewezen persoon hiervoor. Door tijdgebrek en andere prioriteiten zeggen respondenten er 
bovendien niet aan toe te komen. Vanwege ouderdom en/of gezondheidsproblemen achten andere 
respondenten zich niet de aangewezen persoon. Ook denken enkele respondenten niet over de 
noodzakelijke vaardigheden te beschikken om iets te organiseren. Anderen geven aan geen interesse 
te hebben of te verwachten dat hun medebewoners toch niet betrokken zijn, en ze zich dan voor 
niets inzetten. De respondenten zijn hier echter over verdeeld. 

28,9% van de respondenten vindt het juist belangrijk de eerste stap te zetten, initiatief te nemen en 
andere bewoners betrokken te krijgen, wat voor hun reden is actief te worden in de wijk. Zij willen 
graag hun medebewoners helpen, de leefbaarheid, sociale veiligheid en samenhang van de wijk en 
haar reputatie verbeteren. Ook zien ze er een mogelijkheid in nieuwe contacten op te bouwen en 
dingen aan te pakken die blijven liggen, doordat de instanties ze niet aanpakken. Enkele bewoners 
die niet participeren geven juist aan dat het feit dat andere bewoners het initiatief ook niet willen 
nemen het ondernemen van actie zinloos maakt. Dat de gemeente tekortschiet in het onderhouden 
van de wijk betekent volgens hen niet dat de klussen maar aan bewoners moeten worden 
overgelaten. 

Bekendheid Wijkbelangen en vakgroep

In hoeverre zijn de Vereniging Wijkbelangen en de vakgroepen bekend in de wijk?

De Vereniging Wijkbelangen heeft een grote bekendheid in de wijk, 91,2 %  van de respondenten is 
bekend met het bestaan van de vereniging, van de niet-vakgroepleden onder de respondenten is dat 
89,8%.  61,1% van de respondenten is zelf lid van de vereniging. De activiteiten van de vereniging 
zijn onder 77% van de respondenten bekend.  De Nieuwsbrief van Wijkbelangen is zelfs nog 
bekender dan de vereniging zelf, 92,9% van de respondenten is er mee bekend. De meeste 
respondenten zeggen deze Nieuwsbrief altijd of vaak te lezen.

De vakgroepen in de wijk zijn veel minder bekend, van de respondenten die zelf geen vakgroeplid 
zijn, is 38,8% bekend met het bestaan ervan. 13,3% van het totale aantal respondenten is zelf 
vakgroeplid, op het totale aantal bewoners dat in de wijk woont is 1% vakgroeplid. Vakgroepleden 
zijn zoals al vermeld dan ook oververtegenwoordigd onder de respondenten.  

Bekendheid zelfwerkzaamheidprojecten

In hoeverre zijn de zelfwerkzaamheidprojecten bekend onder respondenten? Op welke manieren 
heeft men het project leren kennen? Hoe groot is de zichtbaarheid van de acties van bewoners?

Ondanks de grote bekendheid van de Nieuwsbrief en de vele aandacht die er in de Nieuwsbrief aan 
de projecten wordt geschonken, zijn zij als zodanig bij veel respondenten onbekend. Kennelijk 
wordt de Nieuwsbrief weliswaar gelezen, maar blijft de boodschap niet erg hangen. Wanneer 
respondenten wel bekend zijn met de projecten, komt dat in de meeste gevallen door hun contact 
met deelnemers of vakgroepleden, of het eigen vakgroeplidmaatschap. 30% van de respondenten 
heeft zelf wel eens aan een klusproject deelgenomen, van de niet-vakgroepleden is dat 22,4%. 
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De activiteiten van deelnemende bewoners zijn zichtbaar, de achterliggende organisatie zelf niet. 
Dat maakt het moeilijk voor bewoners om deel te nemen. Men weet het project vaak pas te vinden 
wanneer men vakgroepleden of andere actieve bewoners in de buurt kent, die kunnen doorverwijzen 
naar de zelfwerkzaamheidprojecten.

Bewoners schrijven de resultaten van zelfwerkzaamheidprojecten echter lang niet altijd toe aan de 
deelnemende bewoners.

Effecten

Welke effecten hebben de zelfwerkzaamheidprojecten van Emmen Revisited volgens de 
geïnterviewde respondenten op Emmerhout? Samengevat de belangrijkste bevindingen uit de 
interviews met deelnemende bewoners en medewerkers aan de projecten. 

Ten eerste merken respondenten dat de inzet van initiatiefnemers vaak niet onopgemerkt blijft, en 
bewoners resultaat zien. Dat resultaat motiveert andere bewoners om actie te ondernemen, wanneer 
men merkt dat de eigen inzet loont. Deelnemende bewoners komen soms via andere deelnemende 
bewoners bij de projecten terecht. Daar staat tegenover dat veel bewoners vaak niet weten waar ze 
terecht kunnen als ze zelf een project willen opstarten. 

Bewoners raken ook gemotiveerd doordat zij sneller resultaat zien als zij zelf aan de slag gaan, dan 
wanneer zij de gemeente zouden benaderen.  De ideeën van bewoners zijn vaak vernieuwend van 
opzet en besparen soms geld, omdat met beperkte middelen een doel wordt gerealiseerd. Bovendien 
waarderen bewoners het dat zij zelf hun eigen ideeën ten uitvoer kunnen brengen, en problemen 
kunnen aanpakken die niet op de agenda van de gemeente staan. De deelnemende bewoner bepaalt, 
en heeft ook het gevoel zelf iets te kunnen doen. De zelfwerkzaamheidprojecten versterken dan ook 
het gevoel van wijkeigenaarschap in Emmerhout,  een afname van het gevoel van machteloosheid 
en een toenemende mondigheid. 

Een effect dat niet alleen aan de zelfwerkzaamheidprojecten van Emmen Revisited maar aan 
diverse projecten in Emmerhout wordt toegeschreven, is de grotere mondigheid. Bewoners vinden 
inspraak tegenwoordig vanzelfsprekend. Er heerst onbegrip wanneer de gemeente zomaar iets 
beslist, zonder hier de bewoners over in te lichten en om hun mening te vragen. 

Ook constateren respondenten dat de zelfwerkzaamheidprojecten vooral tot meer functionele 
contacten tussen respondenten leidt, waarbij bewoners elkaar weten te vinden voor een klusproject 
of het agenderen van een probleem waarvoor men actie wil ondernemen. Er ontstaan echter weinig 
nieuwe en intensievere contacten door de beperkte omvang en tijd van veel projecten. Bewoners 
hebben hier bovendien lang niet altijd behoefte aan. Projecten waarbij een belangenconflict tussen 
bewoners speelt, lopen echter wel vaak uit op conflict en spanningen tussen bewoners.

Volgens veel respondenten blijven veel bewoners bovendien onverschillig. De projecten vergroten 
de betrokkenheid van de meeste bewoners niet. Wel voorzien zij in een behoefte. Voor actieve, 
betrokken bewoners is het een middel om de eigen problemen op de agenda te zetten en aan te 
pakken. Bewoners kunnen concreet iets verbeteren aan hun wijk, iets wat over het hoofd wordt 
gezien of blijft liggen bij de gemeente. 

Randvoorwaarden

Hoe beoordelen respondenten de opzet van de zelfwerkzaamheidprojecten? Welke suggesties doen 
zij ter verbetering?
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Verschillende respondenten merken op dat effectiever en efficiënter kan worden gewerkt, wanneer 
voor een gestructureerde aanpak wordt gekozen. Tijdgebrek en onderbezetting zorgen ervoor dat 
taken blijven liggen. Men komt niet toe aan lange termijn taken als het opzetten van draaiboeken en 
een PR campagne om de bekendheid te vergroten. 

De ondersteuning van de gemeente is volgens sommige respondenten beperkt. Ondersteunende 
medewerkers voor het project zijn er maar weinig. Sommige ambtenaren zien de uitgangspunten 
van zelfwerkzaamheid en wijkeigenaarschap, de grotere zeggenschap van bewoners, bovendien als 
bedreigend, hoewel inmiddels sprake lijkt te zijn van een cultuuromslag. 

Respondenten merken daarnaast op dat een belangenconflict tussen bewoners niet onderschat moet 
worden. Dat heeft in enkele gevallen tot hoogoplopende conflicten tussen bewoners geleid.  Het 
grondig analyseren van het probleem en onderkennen van de verschillende belangen, kan helpen om 
een dergelijk conflict te voorkomen. Wanneer er duidelijk tegenstand is tegen de plannen van 
deelnemers, is het wel zo dat de tegenstander de macht heeft. Dan gaat het project niet door, en 
komt het door de initiatiefnemers gewenste resultaat er niet. De deelnemende bewoner bepaalt, 
maar slechts wanneer zij belang niet ten koste gaat van dat van een ander.  

Tot slot merken respondenten op dat het gevaar bestaat dat medewerkers of vakgroepleden het 
initiatief overnemen van bewoners, terwijl het initiatief bij de bewoner ligt. Het gevaar bestaat dat 
het aanvankelijke enthousiasme verdwijnt, wanneer het project wordt “overgenomen” door een 
ander. 

Resultaten als basis voor conclusies

Bovenstaande resultaten uit de enquêtes en interviews vormen de basis voor de conclusies van dit 
onderzoek, die ik in het volgende hoofdstuk bespreek. 
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Conclusies

Effecten

Welke effecten heeft zelfwerkzaamheid op het gevoel van wijkeigenaarschap en de sociale cohesie 
binnen Emmerhout? En welke andere effecten zijn merkbaar in de wijk?

Contacten tussen bewoners

Bewoners die deelnemen aan zelfwerkzaamheidprojecten bouwen vaak geen extra contact op met 
andere omwonenden. Bestaande contacten worden soms aangehaald om gezamenlijk actie te 
ondernemen en resultaat te behalen. Men weet elkaar vaak te vinden wanneer dat nodig is. Doordat 
de vergaderingen en klusacties vaak slechts een beperkte tijd in beslag nemen, is het contact tussen 
de betrokken bewoners echter relatief beperkt. Een middag gezamenlijk klussen kan het 
samenhorigheidsgevoel versterken, maar zorgt vaak maar voor een beperkt aantal nieuwe contacten 
tussen bewoners. Het contact blijft vaak oppervlakkig. Bewoners hebben zelf ook lang niet altijd 
behoefte aan langer contact. De gezamenlijke actie blijft beperkt tot een paar vergaderingen en 
klusacties, aan een afsluitende barbecue is lang niet altijd behoefte. 

Daar staat tegenover dat het aantal functionele contacten tussen bewoners vaak wel toeneemt. Zo 
weten veel bewoners op wie ze moeten afstappen voor de reparatie van de lampen aan hun 
schuurtjes, die zijn aangelegd in het kader een zelfwerkzaamheidproject. Ook weet men elkaar te 
vinden als men opnieuw actie wil ondernemen. Een aantal deelnemers is bij meerdere 
zelfwerkzaamheidprojecten betrokken. 

De projecten waar grote onenigheid bestaat tussen initiatiefnemers en omwonenden zorgen echter 
niet voor intensievere en verbeterde contacten, maar juist voor spanning en conflict tussen 
bewoners, die voorheen vaak vreedzaam langs elkaar heen leefden. 

Effect op de sociale cohesie

Zelfwerkzaamheid van bewoners heeft een beperkt effect op het gevoel van wijkeigenaarschap en 
de sociale cohesie in de Emmerhout. Veel bewoners kennen elkaar al, ze gaan bij elkaar op bezoek, 
maken een praatje of groeten elkaar. Zelfwerkzaamheid brengt daar vaak vrij weinig verandering in. 
Doordat bewoners elkaar al kennen, weten zij elkaar soms wel sneller en gemakkelijker te vinden 
wanneer er actie moet worden ondernomen. Vrijwilligers in de buurt voor klusacties zijn meestal 
vrij gemakkelijk te vinden. In die zin stimuleert de al aanwezige sociale cohesie tussen bewoners 
het ondernemen van actie. 

Dat blijkt ook uit het feit dat er een behoorlijke groep bewoners is in de wijk dat zich betrokken 
voelt bij de buurt, zich er zelf verantwoordelijk voor voelt en zich er ook best voor wil inzetten. Het 
wijkeigenaarschap biedt hen een middel om ook daadwerkelijk in actie te komen. Ook hier 
vergemakkelijkt de al aanwezige sociale cohesie de bereidheid om deel te nemen aan 
zelfwerkzaamheidprojecten. Zelfwerkzaamheidprojecten liften mee op de al aanwezige sociale 
cohesie, maar beïnvloeden de sociale cohesie op hun beurt maar beperkt. Zelfwerkzaamheid 
versterkt vooral de functionele contacten tussen bewoners. Men heeft vaak een gezamenlijk belang 
bij het opknappen van de buurt, en weet elkaar te vinden wanneer men daar elkaars hulp voor nodig 
heeft. Nieuwe en intensievere contacten tussen bewoners ontstaan maar weinig door 
zelfwerkzaamheidprojecten. De vaak beperkte omvang van de projecten, en het gebrek aan behoefte 
bij veel bewoners tot intensiever contact met hun buren, liggen hier aan ten grondslag.

De sociale cohesie neemt echter wel aanzienlijk af in een buurt, wanneer een hoogoplopend conflict 
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tussen bewoners rond een zelfwerkzaamheidproject. Bewoners voelen zich dan niet meer thuis in 
hun buurt en worden met de nek aangekeken door andere bewoners. Wil men deze negatieve 
effecten op de wijk voorkomen, dan is het van belang conflicten rond projecten zo veel mogelijk te 
voorkomen. 

De bewoner bedenkt en bepaalt, maar binnen grenzen

Zelfwerkzaamheidprojecten bieden bewoners de mogelijkheid de eigen prioriteiten ten uitvoer te 
brengen. Bewoners zijn goed op de hoogte van wat er speelt in hun wijk, en hoe zij hun eigen 
leefomgeving willen verbeteren. De gemeente is hier soms, maar lang niet altijd van op de hoogte. 
Bewoners bedenken vaak creatieve en vernieuwende oplossingen, die vaak anders in elkaar steken 
dan die van de gemeente. Het verleggen van strepen tussen parkeervakken, om extra 
parkeerplaatsen te creëren, heeft de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen bespaard. Het realiseren van 
de parkeervakken kostte slechts wat verf en inzet van de bewoners, en bespaarde veel geld. 
Zelfwerkzaamheidprojecten geven dan ook vooral weer wat voor de initiatiefnemende bewoner(s) 
van belang is, en niet noodzakelijk wat voor de gemeente van belang is. 

De bewoner bepaalt, en voert zelf uit wat noodzakelijk is in zijn leefomgeving. Echter, de actieve 
bewoner bepaalt vooral. Een bewoner die de zelfwerkzaamheidprojecten weet te vinden, betrokken 
is en zich actief wil inzetten is in staat de eigen leefomgeving te verbeteren, wanneer hij/zij andere 
bewoners en instanties enthousiast weet te krijgen voor haar plannen.  Inzet wordt beloond, en leidt 
tot resultaat, zo lijkt het. De bewoner die geen weet heeft van de projecten, zich niet kan inzetten of 
zich niet wenst in te zetten, bepaalt niet. Sterker nog, het eigenbelang van de initiatiefnemende, 
actieve bewoner kan ten koste gaan van dat van de niet-deelnemende, passieve bewoner. Hoewel 
bewoners het er in de praktijk vaak over eens zijn wat moet gebeuren, zijn er ook projecten waar 
bewoners tegenover elkaar kwamen te staan omdat zij het met elkaar oneens waren over een 
voorgestelde maatregel. In dat geval geldt, dat het zelfbeschikkingsrecht van bewoners ook binnen 
de zelfwerkzaamheidprojecten beperkt is. Waar mogelijk wordt gezocht naar een oplossing waar 
iedere bewoner zich in kan vinden, maar wanneer dat onmogelijk is worden geen maatregelen 
getroffen en blijft de situatie bij het oude.  Een initiatiefnemer moet dan soms genoegen nemen met 
een tweede keus. De deelnemende, initiatiefnemende bewoner bepaalt, maar slechts wanneer zijn 
ideeën niet botsen met die van andere bewoners.

Versterking gevoel wijkeigenaarschap

Deelnemende bewoners hebben het gevoel eindelijk iets te kunnen doen aan de problemen in hun 
wijk. Hun eigen inzet geeft vaak zichtbaar resultaat. Men weet waar men terecht kan als men actie 
wil ondernemen, en hoeft niet meer machteloos toe te kijken hoe de problemen blijven liggen. Het 
gevoel van wijkeigenaarschap onder bewoners is dan ook toegenomen.  Veel 
zelfwerkzaamheidprojecten leveren snel en met succes concrete verbeteringen in de wijk op. Dat 
moedigt bewoners aan om het initiatief in handen te nemen en zelf actie te ondernemen. 

Daar staat tegenover dat projecten soms ook mislukken. Wanneer er grote weerstand is van andere 
bewoners, gaan de plannen niet door en is het initiatief soms voor niets geweest. Deelnemers met 
deze ervaring blijven soms met een machteloos gevoel achter. 

De meeste projecten blijken echter een concreet resultaat te hebben. De gewenste oplossing komt er 
dankzij de inspanning van verschillende bewoners. Het bereikte resultaat geeft zelfvertrouwen, met 
de eigen, soms beperkte, mogelijkheden en capaciteiten valt veel te bereiken. Inzet en 
samenwerking zijn belangrijker dan capaciteiten. 

Verschillende betrokkenen merken daarnaast ook op dat bewoners mondiger zijn geworden sinds 
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projecten in de wijk zijn gestart waar bewoners meer zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen. 
Het gevoel van wijkeigenaarschap is versterkt onder invloed van de zelfwerkzaamheidprojecten 
maar ook onder invloed van andere activiteiten in de wijk. Bewoners willen graag meepraten, en 
geven ongezouten hun mening. Zelfs zodanig dat wanneer de gemeente iets aanlegt in de wijk 
zonder overleg met de bewoners, men alsnog inspraak eist.

Sneller resultaat 

Doordat bewoners zelf de actie in eigen hand nemen, zien zij sneller resultaat. Met wat eigen 
inspanningen is de klus vaak sneller geklaard dan wanneer de gemeente de klus helemaal zelf moet 
opknappen, zonder hulp van bewoners.  Dankzij de ondersteuning van Emmen Revisited weten 
deelnemers waar ze moeten aankloppen bij de gemeente, en is er vaak sneller resultaat. Dit 
motiveert veel deelnemers om actief te worden en zelf bij Emmen Revisited of Wijkbelangen 
Emmerhout aan te kloppen.

Zichtbaarheid zorgt voor inktvlekeffect

De zelfwerkzaamheidprojecten van bewoners zijn duidelijk zichtbaar in de wijk. Dit zorgt voor de 
nodige bekendheid. De deelnemers krijgen vaak positieve reacties van omwonenden, die de actie 
van de deelnemers vaak wel degelijk opmerken. Hun actie brengt andere bewoners ook op het idee 
actie te ondernemen, wanneer men ziet wat er allemaal mogelijk is dankzij de eigen inzet. Men 
wordt geïnspireerd door deze concrete resultaten om zelf actie te ondernemen. Soms stappen deze 
bewoners op (oud)deelnemers af, met de vraag hoe men het voor elkaar heeft gekregen, en raakt 
men zo op het spoor van zelfwerkzaamheidprojecten. Via-via bouwen deze projecten zo inmiddels 
gestadig aan hun bekendheid. 

Toch blijken de zelfwerkzaamheidprojecten nog steeds vrij onbekend. Bewoners weten niet dat zij 
ondersteuning kunnen krijgen van Emmen Revisited. Als bewoners zouden weten waar men terecht 
kon, zou het bereik van de projecten in de wijk groter zijn, en het inktvlekeffect verder reiken. 
Bewoners weten vaak wel van de klusacties, maar niet waar deze vandaan komen. De resultaten 
zijn zichtbaar, het achterliggende programma en de betrokken organisaties niet. Onduidelijk blijft 
dan ook dat de resultaten voortkomen uit deze projecten. Bewoners met ideeën weten vaak niet 
waar ze terecht kunnen. Ze moeten bij andere deelnemende bewoners informeren om op hoogte te 
raken van het bestaan en de mogelijkheid tot deelname aan de zelfwerkzaamheidsprojecten.  

Opzet zelfwerkzaamheidprojecten
Welke voor- en nadelen biedt de opzet van de zelfwerkzaamheidprojecten? Onder welke 
voorwaarden zijn deze projecten een succes, en bereiken bewoners het gewenste resultaat, en onder 
welke omstandigheden leidt deelname tot een teleurstelling? In welk opzicht beperkt de opzet van 
de projecten de effecten binnen Emmerhout, en in welk opzicht vergroot de opzet de effecten juist? 

Kwetsbaarheid zelfwerkzaamheidprojecten

Aan zelfwerkzaamheidprojecten werken vanuit Emmen Revisited slechts enkele medewerkers. 
Door ziekte van enkele van deze medewerkers heeft men behoorlijke vertraging opgelopen bij het 
realiseren van diverse activiteiten. De geïnterviewde medewerkers geven daarnaast aan niet aan 
lange-termijn taken als het aanleggen van draaiboeken en het verwerven van bekendheid voor het 
project toe te komen. De werkdruk is simpelweg te groot. Daardoor blijven kansen liggen. 
Zelfwerkzaamheidprojecten zouden sneller en meer resultaten in de wijk kunnen boeken wanneer 
efficiënter en gestructureerder wordt gewerkt en er meer tijd is voor lange termijn taken. 
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De projecten zijn daarnaast kwetsbaar doordat zij vanuit de gemeente Emmen op bepaalde gebieden 
onvoldoende wordt ondersteund. Vooral aan een goede samenwerking tussen bewoners, Emmen 
Revisited en de gemeentelijke afdeling openbaar gebied ontbreekt het nogal eens. Veel jonge 
ambtenaren zijn enthousiast, maar er is ook veel weerstand binnen de ambtelijke organisatie tegen 
het project, wat het moeilijk maakt om de deskundigheid van bepaalde gemeentelijke afdelingen in 
te schakelen wanneer dat noodzakelijk is voor het realiseren van een klus.

Gezamenlijke en uiteenlopende belangen

Vergelijken we de verschillende projecten die tijdens dit onderzoek zijn bestudeerd, dan valt op dat 
waar sprake is van een duidelijk gezamenlijk belang, dit bijdraagt aan het succes van deze 
projecten. Wanneer de hele buurt achter het initiatief staat en er geen weerstand is van andere 
bewoners,  komt het gewenste resultaat tot stand. Bewoners zijn dan dikwijls bereid een handje mee 
te helpen. Vaak zijn bewoners blij dat er eindelijk eens iemand het voortouw neemt, en het 
probleem wordt aanpakt waar alle omwonenden tegenaan lopen. De zelfwerkzaamheidprojecten 
vormen een mogelijkheid om actie in gang te zetten.  De reacties die initiatiefnemers ontvangen van 
andere bewoners zijn dan ook veelal positief. 

Wanneer echter sprake is van uiteenlopende belangen,waarbij er voor- en tegenstanders zijn van de 
plannen, komt het beoogde resultaat niet tot stand. Wat dan voor de één een oplossing is voor een 
probleem, vormt voor de ander een nieuw probleem. Bewoners redeneren vaak vanuit hun eigen 
belang, en lijken het moeilijk te vinden zich te verplaatsen in de andere kant van het verhaal. 
Wanneer er tegenstanders zijn worden de plannen niet doorgezet, om ruzie en conflict tussen 
bewoners te voorkomen. Op dat moment wordt niet verder gezocht naar een oplossing uit angst dat 
de gemoederen dan nog verder oplopen. De doelstelling van de zelfwerkzaamheidprojecten is 
immers om te zorgen voor meer verbondenheid tussen bewoners, niet om nieuwe spanningen te 
veroorzaken in de buurt. Dat betekent wel dat de initiatiefnemers teleurgesteld worden en de situatie 
bij het oude blijft. 

Bereidheid tot deelname

De bereidheid tot deelname aan zelfwerkzaamheidprojecten blijkt bij een groot deel van de 
bewoners aanwezig te zijn. Respondenten zijn over het algemeen betrokken bij hun buurt, voelen 
zich verantwoordelijk en vinden het belangrijk dat bewoners zich voor hun buurt inzetten. Veel 
respondenten noemen zaken in hun buurt waar zij ontevreden over zijn, variërend van losliggende 
stoeptegels tot een gebrek aan parkeerplaatsen en slecht onderhouden plantsoenen. Een beperkt 
aantal  bewoners doet in de praktijk mee aan de klusacties of andere activiteiten in de wijk. 

Sommige bewoners geven aan wel mee te helpen tijdens het klussen op de dag zelf, maar niet te 
willen organiseren. Tijdgebrek en andere prioriteiten laten weinig ruimte over om actief te worden 
binnen zelfwerkzaamheidprojecten. Ook ouderdom en/of gezondheidsproblemen vormen soms een 
obstakel in de ogen van respondenten om deel te nemen aan zelfwerkzaamheidprojecten.

Andere bewoners geven aan dat er simpelweg niets georganiseerd wordt of zij niet van het bestaan 
van deze activiteiten afweten. Bewoners die al actief zijn in de buurt en/of deelnemen aan 
zelfwerkzaamheidprojecten noemen als redenen om zich in te zetten vooral het verbeteren van de 
leefbaarheid, sociale veiligheid en reputatie van de buurt. Ook willen zij de sociale binding 
versterken, zelf nieuwe contacten opdoen of anderen helpen. Sommige bewoners noemen als reden 
dat iemand het voortouw moet nemen of dat zij het beter zelf kunnen doen omdat het benaderen van 
de gemeente meer tijd en moeite kost. De onvrede over het onderhoud van de wijk door de 
gemeente is soms reden om zelf de handen uit de mouwen te steken. 
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Enkele bewoners merken echter op dat zelfwerkzaamheid van bewoners voor de gemeente geen 
excuus moet zijn om alles maar aan de bewoners over te laten. Zij vinden het onderhoud de taak 
van de gemeente en niet van de bewoners. De meeste bewoners vinden het echter vanzelfsprekend 
een steentje bij te dragen, en willen in samenwerking met de gemeente best meehelpen aan een 
klusactie.  

Onbekendheid zelfwerkzaamheidprojecten

Een reden waarom (nog) maar weinig bewoners aan zelfwerkzaamheidprojecten deelnemen is dat 
het bestaan ervan veel bewoners onbekend is. Ondanks de uitgebreide aandacht die er in de 
verschillende nieuwsbrieven en websites aan wordt gegeven, geven veel bewoners aan de projecten 
niet te kennen. De Nieuwsbrief is goed bekend en wordt door de meeste respondenten vrijwel altijd 
gelezen. 

Toch doen de projecten weinig belletjes rinkelen. Wanneer bewoners er wel mee bekend zijn komt 
dat vooral doordat zij via bekenden in de buurt, veelal vakgroepleden, van het bestaan af weten. 
Opvallend is dat zelfs deelnemende bewoners niet weten dat zij aan een project meedoen dat een 
gevoel van wijkeigenaarschap beoogt. Via een vakgroeplid of andere bewoners  zijn ze bij een 
project van de “gemeente” uitgekomen, dat hun de mogelijkheid biedt actie te ondernemen. 

Nu gaat het vanzelfsprekend ook vooral om het resultaat van de projecten. De onbekendheid van de 
projecten en hun herkomst, maakt het echter wel moeilijk zelfwerkzaamheid van bewoners binnen 
Emmerhout te stimuleren. Een duidelijk aanspreekpunt waar bewoners zelf naartoe kunnen stappen 
ontbreekt. Bewoners met een idee komen vaak indirect via vakgroepleden of andere deelnemers bij 
zelfwerkzaamheidprojecten terecht. Dat zij via bekenden  bij projecten uitkomen is echter ook 
positief. Veel vakgroepleden hebben een groot netwerk in de buurt, en gebruiken dit om bewoners 
te wijzen op de mogelijkheden van zelfwerkzaamheid.

Laagdrempeligheid deelname

Voor deelname aan zelfwerkzaamheidprojecten zijn weinig speciale vaardigheden nodig. De 
projecten zijn zo opgezet dat iedereen met een idee mee kan doen. Deelnemers zetten zich in naar 
gelang hun mogelijkheden reiken. De één is ontzettend handig en klaart alle klussen, de ander heeft 
een groot netwerk in de buurt en weer een ander kan snel dingen regelen. Toch zien veel bewoners 
hun oude leeftijd of slechte gezondheid als belemmering om deel te nemen. Ook schrikken 
bewoners terug voor het organiseren van activiteiten, waarvoor zij denken over onvoldoende 
capaciteiten te beschikken. Met de hulp en ondersteuning van andere bewoners, medewerkers en 
ingeschakelde professionals krijgen zij echter veel voor elkaar, ook als zij bepaalde uitvoerende of 
organisatorische werkzaamheden niet zelfstandig kunnen uitvoeren. 

Hoewel de projecten laagdrempelig van opzet zijn, hebben zij net als veel andere activiteiten in de 
wijk een wat hoogdrempelig imago. Algemene vaardigheden als het durven nemen van initiatief, de 
bereidheid zich zelf actief in te zetten voor het project, en met anderen samen te werken, zijn echter 
veel belangrijker dan intelligentie of twee rechterhanden. 

Wanneer initiatiefnemers hun eigen belang voorop stellen, is het soms moeilijk steun verwerven 
voor hun eigen ideeën in de buurt, men moet wel bereid zijn zich te verplaatsen in een ander. 
Bewoners moeten daarnaast bereid zijn ook zelf zaken te regelen en tijd in het project te stoppen. 
De eigen inzet is belangrijker dan de juiste capaciteiten. 
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Aanbevelingen

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste aanbevelingen te vinden ter verbetering van de opzet van de 
zelfwerkzaamheidprojecten en vergroting van het effect op Emmerhout. Deze suggesties bouwen 
grotendeels voort op de conclusies uit het voorgaande hoofdstuk, en heb ik proberen te schrijven 
met het oog op verbetering van de effectiviteit van de bestaande projecten in Emmerhout en de 
beoogde nieuwe opzet van zelfwerkzaamheidprojecten in andere wijken in Emmen. 

Verbeter de efficiëntie en effectiviteit van werken

In de conclusies kwam al aan de orde dat de manier van werken nog het nodige te wensen overlaat. 
Vooral structuur, regie en duidelijke verantwoordelijkheden en afspraken ontbreken nog op diverse 
punten. Om de effectiviteit en efficiëntie te vergroten, is het verstandig de werkwijze meer te 
structuren. 

Dit kan in eerste instantie door ontwikkeling van een procesmodel dat als uitgangspunt dient voor 
een hernieuwde manier van werken waarbij het gezamenlijk definiëren van de aanwezige 
problemen en het in kaart brengen van mogelijke maatregelen ter oplossing, helpt om conflict 
tussen bewoners rond zelfwerkzaamheidprojecten te voorkomen. Zo kan een resultaat naar ieders 
tevredenheid worden bereikt. 

De aanleg van een digitaal archief met draaiboeken en standaardbrieven voorkomt daarnaast dat 
steeds opnieuw het wiel uitgevonden dient te worden. Belangrijk daarbij is wel het uitgangspunt 
van maatwerk te blijven bewaken, het toepassen van een standaardrecept doet geen recht aan de 
afzonderlijke activiteiten van bewoners. 

Daarnaast is het ook van belang duidelijker afspraken te maken over verantwoordelijkheden en 
taken. De zelfwerkzaamheidprojecten zijn kwetsbaar door het beperkte aantal medewerkers. 
Uitbreiding van het aantal personeelsleden kan de mogelijke gevolgen van het uitvallen van 
personeel door ziekte en pensioen opvangen. Extra personeel brengt ook ademruimte met zich mee. 
Het wordt mogelijk taken op te pakken die nu blijven liggen: het uitbreiden van de PR en 
verbeteren van de bekendheid van zelfwerkzaamheidprojecten, het nadenken over de lange termijn 
en het structureren van de werkwijze van medewerkers.

Wanneer uitbreiding van het aantal fte’s niet realiseerbaar is, is de consequentie een minder 
ambitieuze planning, waarbij zelfwerkzaamheidprojecten minder snel een afgerond resultaat 
bereiken. Als resultaat lang op zich laat wachten, kan dit enthousiaste bewoners echter demotiveren 
in hun inzet voor verbetering van hun leefomgeving. Het is van belang hier rekening mee te houden 
wanneer prioriteiten moeten worden gesteld in de planning van werkzaamheden.

Neem het initiatief van bewoners niet over

Een bekende valkuil in het welzijnswerk: professionals die de ideeën van bewoners overnemen. 
Als medewerker werk je op de achtergrond, je ondersteunt bewoners bij werkzaamheden die zij zelf 
niet kunnen verrichten. Het is verleidelijk werk van bewoners over te nemen wanneer je zelf meer 
kennis van zaken hebt, en het sneller en beter kunt doen. Maar daarmee neem je ook het initiatief 
van bewoners uit handen, het is niet meer hun idee. 

De huidige medewerkers van het project in Emmerhout zijn zich van deze valkuil bewust. Zij geven 
echter aan dat het soms moeilijk is op de achtergrond te blijven, wanneer bewoners de 
ondersteuning van professionals zich wel erg makkelijk laten aanleunen. Veel bewoners kaarten een 
probleem aan, en verwachten dat er dan iets mee gebeurt. Ze zijn best bereid een dagje mee te 
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helpen klussen, maar organiseren zelf liever niet van alles. Maak bewoners daarom duidelijk dat zij 
ook zelf het nodige werk moeten verzetten, zonder inzet geen resultaat. 

Vergroot de bekendheid via actieve bewoners

Veel bewoners gaven aan de zelfwerkzaamheidprojecten niet te kennen, maar best bereid te zijn 
zich in te zetten voor de wijk. Ondanks alle informatie via nieuwsbrieven en websites is de 
bekendheid van de projecten in Emmerhout beperkt. Veel deelnemende bewoners aan het project 
zijn via-via, door middel van contact met  vakgroepleden of andere bekenden uit de wijk, bij een 
project terechtgekomen. Doordat zij een vakgroeplid kennen dat hen op de mogelijkheden van 
zelfwerkzaamheid wees, zagen zij nieuwe mogelijkheden om hun eigen ideeën op te pakken en 
actie te ondernemen.  

De bekendheid van de projecten kan worden vergroot, wanneer vakgroepleden nog actiever worden 
ingezet om hun bekendheid onder bewoners te vergroten. Vaak beschikken vakgroepleden over een 
groot netwerk in de buurt. Pas daarbij wel op dat de vakgroepleden zelf het initiatief niet 
overnemen, en met het idee van andere bewoners aan de slag gaan. Laat de bewoners die het idee 
opperden ook zelf actief meedoen. Een aanzienlijk deel van de bewoners (ruim 60%) kent de 
vakgroepen echter niet, vergroot daarom daarnaast actief de bekendheid van de projecten via andere 
middelen. Maak daarbij waar mogelijk gebruik van lokale media. Plaats berichten in huis-aan-
huiskranten, lokale tv en radiostations, en organiseer flyer acties op scholen. Geef duidelijk aan 
waar bewoners met een idee terecht kunnen. 

Vergroot de zichtbaarheid en herkenbaarheid van zelfwerkzaamheidprojecten

Zelfwerkzaamheid van bewoners is in Emmerhout is niet relatief onbekend maar ook nog te weinig 
zichtbaar en herkenbaar in de wijk. Veel bewoners valt het op wanneer hun straat wordt opgeknapt, 
of verlichting wordt aangelegd. Men schrijft het echter lang niet altijd toe aan een 
zelfwerkzaamheidproject, en weet niet dat de nieuwe betegeling van het voetpad of de extra 
parkeerplaatsen tot stand zijn gekomen door de inzet van medebewoners. 

Vergroot de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de projecten door er een duidelijke “merk”naam 
aan te verbinden, en een herkenbaar aanspreekpunt te creëren in de wijk waar bewoners kunnen 
aankloppen met ideeën. De inrichting van de wijkwinkel als centraal informatiepunt, waar bewoners 
kunnen informeren naar de resultaten van gerealiseerde projecten, en terecht kunnen met hun eigen 
idee, vergroot de toegankelijkheid van deelname aan zelfwerkzaamheidprojecten. Het plaatsen van 
een bord met deze “merk”naam en contactgegevens, bij locaties waar werkzaamheden plaatsvinden 
door bewoners in het kader van zelfwerkzaamheid, kan andere bewoners op het idee brengen zelf 
een bewonersinitiatief op te starten en contact te zoeken met Emmen Revisited en/of Wijkbelangen 
Emmerhout. Een wijkschouw langs de zichtbare resultaten in de wijk van gerealiseerde projecten, 
maakt voor bewoners daarnaast zichtbaar wat de eigen inzet van bewoners concreet bijdraagt aan de 
eigen buurt. 

Draag daarbij uit dat deelnemen voordelen oplevert voor bewoners. Men bereikt resultaat, vaak 
sneller dan wanneer de gemeente de klus alleen opgeknapt, en gaat aan de slag met iets dat vaak 
jaren is blijven liggen. Deelname biedt een mogelijkheid iets te doen voor de buurt, nieuwe 
contacten met andere bewoners op te doen, en bij te dragen aan de leefbaarheid en veiligheid van de 
buurt. 

Draag de laagdrempeligheid van deelname actief uit

Bij sommige bewoners bestaat het beeld dat zij weinig tot niets kunnen bijdragen aan 
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zelfwerkzaamheidprojecten. Zij zeggen te oud te zijn en/of met gezondheidsproblemen te kampen 
of niet te beschikken over organisatorische vaardigheden. Zelfwerkzaamheid is echter voor alle 
bewoners bedoeld. Deelnemende bewoners dragen bij aan projecten op basis van wat zij wel 
kunnen. De nadruk ligt op wat iemand wel kan, niet op wat iemand niet kan. Ook mensen op oudere 
leeftijd en/of met gezondheidsbeperkingen kunnen vaak wel degelijk bijdragen, mits zij zich 
beperken tot wat het organisatorische werk dat zij wel kunnen verrichten, en het uitvoerende werk 
overlaten aan anderen. Om deel te nemen zijn geen speciale vaardigheden vereist. Draag uit dat 
bewoners waar nodig organisatorische en praktische ondersteuning krijgen van medewerkers van 
Emmen Revisited of ingehuurde specialisten. Wel is het belangrijk dat van bewoners 
samenwerkingsbereidheid, oog voor het belangen van anderen, initiatief en inzet worden gevraagd. 

Zoek naar het gemeenschappelijke belang

Inventariseer bij de start van het project of alle bewoners het idee van het groepje deelnemende 
bewoners steunen, of dat er verschillende belangen spelen, en er tegenstanders zijn van het project. 
Breng in beeld hoe het probleem wordt gedefinieerd, welke oorzaken in de analyse naar voren 
komen en welke wensen bewoners hebben. Erken het bestaan van mogelijk uiteenlopende belangen, 
en start met de analyse van het probleem, niet met de oplossing. Kijk eerst naar wat het probleem 
precies is en wat de redenen zijn waarom bewoners voor- of tegenstander zijn. Gebruik deze 
probleemanalyse om een oplossing te vinden waar iedereen zich in kan vinden. Dat kan de 
oplossing zijn die door de bewoners in eerste instantie is voor gesteld, maar kan ook een nieuwe 
oplossing zijn waar in eerste instantie niet aan wordt gedacht. 

Verder werken aan een oplossing die verdeeldheid zaait in een buurt heeft een averechts effect. Het 
drijft bewoners uiteen, in plaats van hen nader tot elkaar te brengen. Geef niet meteen op wanneer 
er strijdige belangen zijn. Het doorzetten van een oplossing waar slechts een deel van de bewoners 
zich in kan vinden verergert het conflict en wekt de schijn van partijdigheid. Bemiddelen tussen de 
verschillende partijen helpt om de situatie te de-escaleren, en brengt een gezamenlijke oplossing 
dichterbij. Zoek naar het gemeenschappelijke belang, een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar 
is en ontmoedig eigenbelang dat ten koste gaat van andere bewoners. Een goede probleemanalyse 
kost tijd, en zorgt voor ongeduld bij bewoners die graag actie willen ondernemen. Het voorkomt 
echter vaak conflict tussen bewoners en vormt een basis om uit te kunnen leggen waarom voor een 
bepaalde oplossing is gekozen. Leg dit aan bewoners, zodat ook voor hen helder is waarom eerst bij 
het probleem wordt stilgestaan, en voorkomen wordt dat zij uit ongeduld afhaken. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek

In het kader van dit onderzoek heb ik gesproken met verschillende buurtbewoners, medewerkers 
van Emmen Revisited en leden van Wijkbelangen. Helaas heb ik vanwege de beperkte tijd en 
omvang maar een beperkt aantal respondenten kunnen interviewen. Van verschillende respondenten 
heb ik signalen ontvangen dat veel ambtenaren in dienst van de gemeente niet goed weten wat 
zelfwerkzaamheid inhoudt en hoe de woningbouwcorporaties en Wijkbelangen Emmerhout hierbij 
betrokken zijn. 

Bovendien geven deze respondenten aan dat de gemeente verdeeld is over het nut van 
zelfwerkzaamheid van bewoners. Sommige ambtenaren zijn bang als professionals aan de kant te 
worden gezet, en vrezen het gebrek aan deskundigheid van bewoners. De bereidheid tot 
samenwerking en ondersteuning van de zelfwerkzaamheidprojecten vanuit de gemeente is daardoor 
dan ook beperkt.

Om een beter beeld te krijgen van de houding van de gemeente ten opzichte van de 
zelfwerkzaamheidprojecten, en de manier waarop zij deze projecten ondersteunt, is het 
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noodzakelijk hier verder onderzoek naar te doen. Het interviewen met diverse meer of minder 
betrokken ambtenaren geeft een beter beeld van de houding van de gemeente ten opzichte van 
zelfwerkzaamheid, en biedt aanknopingspunten om de samenwerking tussen gemeente en 
deelnemende bewoners te verbeteren. Belangrijk is een open discussie aan te gaan binnen de 
gemeente over nut en noodzaak van zelfwerkzaamheid, de effecten die men hiermee beoogt en de 
gewenste inzet en ondersteuning van gemeenteambtenaren hier in.
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Samenvatting

De zelfwerkzaamheidprojecten in de Emmerhout zijn opgezet vanuit de gedachte dat bewoners als 
belanghebbenden en deskundigen van hun eigen wijk mede de verantwoordelijkheid moeten 
krijgen voor hun leefomgeving, in samenspraak met gemeente, woningbouwcorporaties en andere 
instanties. Op basis van gelijkwaardigheid werken bewoners met professionals aan concrete 
verbeteringen binnen hun wijk. Als “eigenaar”  signaleren zij problemen in hun wijk, bedenken zij 
hier oplossingen en voeren zij deze gezamenlijk uit met professionals. Dit onderzoek is bedoeld als 
toekomstgerichte evaluatie van de opzet en effecten van het zelfwerkzaamheidprojecten in 
Emmerhout, en ter lering voor toekomstige projecten in en buiten Emmen. 

Aan hand van interviews met deelnemers die betrokken waren vier “succesvolle” en “mislukte” 
projecten heb ik de hoofdvraag van dit onderzoek geprobeerd te beantwoorden:  Welke effecten 
heeft zelfwerkzaamheid op het gevoel van wijkeigenaarschap en de sociale cohesie binnen de wijk 
Emmerhout en hoe kan dit effect vergroot worden? Ook heb ik geprobeerd in beeld te brengen 
welke andere effecten van het project in de wijk waarneembaar zijn, en aan welke randvoorwaarden 
zelfwerkzaamheidprojecten moet voldoen om het project in termen van deze effecten tot een succes 
te maken.

Naast interviews met deelnemers en medewerkers heb ik met behulp van een enquête geprobeerd 
inzicht te vergaren in de mate van sociale cohesie in de wijk, de bereidheid van bewoners om te 
participeren in zelfwerkzaamheidprojecten en de bekendheid van dergelijke projecten

Om het begrip sociale cohesie meetbaar te maken heb ik het als volgt gedefinieerd: verbondenheid 
tussen bewoners (aantal en intensiteit van contacten), identificatie (waardering van contact en 
thuisvoelen in de wijk) en verantwoordelijkheidsgevoel (betrokkenheid en rekening houden met 
anderen). Het verantwoordelijkheidsgevoel vormt de basis voor het gevoel van zeggenschap, of 
wijkeigenaarschap, over de eigen leefomgeving van bewoners. 

Uit de resultaten blijkt dat het contact tussen bewoners vrij oppervlakkig is, en vaak beperkt blijft 
tot elkaar groeten en een praatje maken. Men bezoekt maar een beperkt aantal bewoners, is weinig 
van elkaar op de hoogte, en biedt elkaar weinig informele hulp. Van anonimiteit is echter 
nauwelijks sprake. Bewoners waarderen dit contact doorgaans als prettig. Spanningen tussen 
bewoners lijken slechts in beperkte mate voor te komen. Veel bewoners voelen zich betrokken bij 
hun buurt, houden rekening met anderen, maar spreken elkaar lang niet altijd aan op overlast. Men 
hecht  aan de inzet van bewoners voor de buurt en waardeert de klusacties van bewoners, maar is 
zelf maar beperkt actief.  

Ondanks het feit dat veel bewoners zeggen een gebrek aan tijd hebben om actief te worden in de 
wijk, andere prioriteiten hebben, of vanwege ouderdom en gezondheidsbeperkingen zeggen niet te 
kunnen deelnemen, zijn er juist ook bewoners die deelnemen om de leefbaarheid, sociale veiligheid 
en samenhang van hun buurt te verbeteren. Nieuwe contacten, het willen helpen van 
medebewoners, het snelle resultaat en het verbeteren van het imago van de wijk, zijn redenen om 
actief te worden binnen zelfwerkzaamheidsprojecten en andere activiteiten in de wijk. 

Voor sommige bewoners is de ontevredenheid met het onderhoud van gemeente en 
woningbouwvereniging reden om zelf in actie te komen. Men ziet dat de eigen inzet sneller 
resultaat oplevert, en men ruimte krijgt om de eigen ideeën uit te voeren. De ontevredenheid met de 
dienstverlening van instanties is volgens bewoners echter geen excuus om het onderhoud aan 
bewoners over te laten. 

De zichtbaarheid van veel projecten veroorzaakt een inktvlekeffect, het stimuleert andere bewoners 
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om ook actie te ondernemen, die vaak in gang wordt gezet door vakgroepleden. De onbekendheid 
van de zelfwerkzaamheidprojecten als zodanig, zorgt er echter voor dat bewoners niet altijd weten 
waar men terecht kan. Men schrijft de resultaten niet toe aan deze projecten, of weet niets van de 
achterliggende organisatie, en de contactpersonen waar men terecht voor ondersteuning van een 
bewonersinitiatief. Ook denkt men onterecht soms de noodzakelijke vaardigheden niet in huis te 
hebben om deel te nemen. 

De zelfwerkzaamheidprojecten profiteren vooral van al aanwezige sociale cohesie. Bewoners die 
zich betrokken voelen en zich in willen zetten voor de buurt zorgen voor bereidheid om deel te 
nemen aan zelfwerkzaamheidprojecten. Deelnemers op hun beurt geven op hun beurt aan dat zij het 
gevoel hebben dankzij de zelfwerkzaamheidprojecten meer zeggenschap te hebben gekregen over 
wat er speelt in hun wijk, en zich minder machteloos te voelen. Men kan concreet een steentje 
bijdragen aan de buurt, wat de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel verder stimuleert.

Dit gevoel van wijkeigenaarschap als zodanig heeft echter slechts in beperkte mate invloed op de 
sociale cohesie in de Emmerhout, die onder bewoners al aanzienlijk is door de geringe anonimiteit 
en het grote aantal contacten tussen bewoners. Projecten die door omwonenden worden gesteund en 
waar bewoners gezamenlijk succesvol iets realiseren, zorgen er vooral voor dat bewoners elkaar 
meer praktische en informele hulp bieden. Ook stimuleert dit bewoners om zelf 
verantwoordelijkheid op zich te nemen, en een project op te starten. 

De contacten tussen bewoners  nemen vaak echter nauwelijks toe, doordat de projecten in tijd en 
omvang beperkt zijn. Waar nodig weten zij elkaar echter te vinden. Projecten die tegenstrijdige 
belangen tussen bewoners hebben blootgelegd, hebben  in een enkel geval tot conflict en ruzie 
tussen bewoners geleidt, een beperking van de sociale cohesie. 

Aan te bevelen valt dan ook om van tevoren duidelijk te analyseren hoe het probleem precies in 
elkaar steekt, tegenstrijdige belangen op tijd te onderkennen, en een oplossing te vinden waar alle 
omwonenden zich in kunnen vinden, zodat negatieve effecten op de sociale cohesie als gevolg van 
spanningen tussen bewoners worden voorkomen. Ontwikkeling van een procesmodel als basis voor 
een hernieuwde werkwijze kan de effectiviteit van de zelfwerkzaamheidprojecten vergroten.

De bekendheid van het project zou verder vergroot kunnen worden door vakgroepleden hun 
netwerk in de wijk nog actiever te laten inzetten. Belangrijk is wel dat het initiatief door 
vakgroepleden en betrokken organisaties  niet wordt overgenomen. Herkenbaarheid van de 
projecten en de betrokken instanties: Emmen Revisited en Wijkbelangen Emmerhout, zorgen ervoor 
dat bewoners de projecten sneller weten te vinden. Een concreet aanspreekpunt en een herkenbare 
naam kunnen aan de zichtbaarheid van de projecten bijdragen. Belangrijk is daarbij ook de 
laagdrempeligheid van de projecten te benadrukken: zelfwerkzaamheid is er voor iedere bewoner.
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Bijlage 1: Enquête

Vragenlijst 

Voor u ligt de vragenlijst van het woononderzoek onder bewoners in opdracht van de Vereniging 
Wijkbelangen Emmerhout. 
Met deze vragenlijst hopen we  te weten te komen hoe u en uw medebewoners denken over het 
contact tussen bewoners in Emmerhout,  de mate waarin u zich thuis voelt in uw buurt, wat de buurt 
voor u betekent als bewoner en hoe u het wonen in Emmerhout ervaart.  
Uw ingevulde vragenlijst zullen we vertrouwelijk behandelen. U hoeft uw naam niet in te vullen en 
blijft anoniem.  
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Persoonlijke gegevens

Kunt u hieronder telkens aankruisen of invullen wat op of voor uw persoonlijke situatie van 
toepassing is? 

Wat is uw geslacht?

  Man
  Vrouw

Wat is uw leeftijd?

  18-24 jaar
  25-34 jaar
  35-44 jaar
  45-54 jaar
  55-64 jaar
  65-74 jaar
  75 jaar en ouder

Hoe lang woont u al in deze buurt?

..............jaar.

Heeft u een huurwoning of koopwoning?

  Huurwoning
  Koopwoning

Wat is uw hoogst gevolgde opleiding?

  Geen opleiding.
  Lager onderwijs
  Lager onderwijs en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO/VMBO)
  Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO)
  Lager beroepsonderwijs (LBO)
  Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

31



  Hoger beroepsonderwijs (HBO) 
  Wetenschappelijk onderwijs (WO)
  Anders, namelijk: ..................................................................................

Hoe is uw huishouden samengesteld?

  Alleenstaand zonder kinderen
  Alleenstaand met kinderen
  Echtpaar zonder kinderen
  Echtpaar met kinderen
  Ongehuwd samenwonend zonder kinderen
  Ongehuwd samenwonend met kinderen

Wat is uw afkomst?

  Nederlands
  Turks 
  Marokkaans
  Surinaams
  Indisch
  Anders, namelijk: .....................................................

Contact met medebewoners

Hieronder vindt u een aantal schuin gedrukte stellingen over het contact met uw medebewoners. 
Wilt u telkens aangeven of u het  helemaal eens, eens, oneens of helemaal oneens bent met de 
stelling of er neutraal tegenover staat? 
Bij deze stellingen wordt steeds onderscheid gemaakt tussen “buren” en “buurtgenoten”. Buren 
verwijst naar uw directe buren, buurtgenoten naar andere bewoners binnen uw buurt. 

Hier in de buurt zijn altijd veel bekende gezichten.

Helemaal eens / eens/neutraal / oneens / helemaal oneens.

In de buurt voel ik mij anoniem.

Helemaal mee eens / eens/neutraal / oneens / helemaal oneens

Wanneer ik mijn buren tegenkom groeten we elkaar.

Helemaal mee eens / eens/neutraal / oneens / helemaal oneens

Wanneer ik buurtgenoten tegenkom groeten we elkaar.

Helemaal mee eens / eens / neutraal / oneens / helemaal oneens

Ik maak regelmatig een praatje met mijn buren wanneer we elkaar tegenkomen.

Helemaal mee eens / eens / neutraal / oneens / helemaal oneens

Ik maak regelmatig een praatje met mijn buurtgenoten wanneer we elkaar tegenkomen.
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Helemaal mee eens / eens / neutraal / oneens / helemaal oneens

Ik ga soms bij mijn buren op bezoek. (bijv. bij elkaar koffie drinken, bezoeken elkaars verjaardag)

Helemaal mee eens / eens / neutraal / oneens / helemaal oneens

Ik ga soms bij andere buurtgenoten op bezoek. (bijv. bij elkaar koffie drinken, bezoeken elkaars 
verjaardag)

Helemaal mee eens / eens / neutraal / oneens / helemaal oneens

De mensen in deze buurt zijn goed op de hoogte van elkaar.

Helemaal mee eens / eens / neutraal / oneens/helemaal oneens

In deze buurt wordt veel geroddeld over elkaar.

Helemaal mee eens /eens / neutraal / oneens / helemaal oneens

Soms schieten we als buren elkaar te hulp wanneer dat nodig is (bijv. op elkaars kinderen passen,  
wat van elkaar lenen).

Helemaal eens / eens / neutraal / oneens / helemaal oneens

Soms schieten we als buurtgenoten elkaar te hulp wanneer dat nodig is (bijv. op elkaars kinderen 
passen, wat van elkaar lenen).

Helemaal eens / eens / neutraal / oneens / helemaal oneens

Ik neem wel eens deel aan activiteiten in de buurt (bijv. buurtfeest, gezamenlijke barbecue).

Helemaal eens / eens / neutraal / oneens / helemaal oneens

Aantal contacten

Kunt u bij onderstaande vragen steeds invullen om hoeveel contacten met andere bewoners het 
ongeveer gaat?

Het aantal bewoners waarmee ik wel eens een praatje maak: ...............

Het aantal bewoners dat ik regelmatig bezoek: ..................

Het aantal bewoners waarvan ik wel eens wat leen en/of praktische hulp inroep: ..............

Het aantal bewoners waarmee ik vriendschappelijke contacten onderhoudt: ...................

Waardering van contact

Hieronder volgen weer een aantal schuin gedrukte stellingen over het soort contact dat u heeft met 
uw naaste buren en andere bewoners in uw buurt.
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Kunt u steeds omcirkelen of u het helemaal eens, eens, oneens of helemaal oneens met de stelling of 
er neutraal tegenover staat?

Ik ervaar het contact dat ik met mijn buren heb in het algemeen als prettig.

Helemaal eens / eens / neutraal / oneens / helemaal oneens

Ik ervaar het contact dat ik met andere bewoners heb in het algemeen als prettig.

Helemaal eens /eens/ neutraal / oneens / helemaal oneens

Ik ben tevreden met het aantal contacten dat ik heb met andere bewoners.

Helemaal eens /eens/ neutraal / oneens / helemaal oneens

Ik zou graag meer andere bewoners willen leren kennen.

Helemaal eens / eens/neutraal / oneens / helemaal oneens

Ik ben tevreden met het soort contact dat ik heb met andere bewoners.

Helemaal eens /eens/ neutraal /oneens / helemaal oneens

In deze buurt bestaan veel spanningen tussen (groepen) bewoners.

Helemaal eens /eens/ neutraal / oneens / helemaal oneens

Ik voel me thuis tussen de andere bewoners in deze buurt.

Helemaal eens /eens/ neutraal / oneens / helemaal oneens

Houding van bewoners tegenover de buurt

Hieronder vindt u weer een aantal schuin gedrukte stellingen over de houding van uw 
medebewoners over de buurt. 
Wilt u omcirkelen of u het helemaal eens, eens, oneens, of helemaal oneens bent met de stelling of 
er neutraal tegenover staat?

Ik erger me aan de onverschilligheid van andere bewoners.

Helemaal eens / eens/neutraal / oneens / helemaal oneens

Ik spreek andere bewoners er op aan wanneer zij overlast veroorzaken.
 
Helemaal eens / eens / neutraal / oneens / helemaal oneens

In de buurt houden bewoners genoeg rekening met elkaar.

Helemaal eens / eens / neutraal / oneens / helemaal oneens

Het is goed dat bewoners zich actief bezighouden met wat er speelt in de buurt.
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Helemaal mee eens / eens / neutraal / oneens / helemaal oneens

Het is goed dat bewoners klussen verrichten om de buurt op te knappen.

Helemaal mee eens / eens / neutraal / oneens / helemaal oneens

Ontwikkelingen in de buurt

Hieronder volgt een aantal stellingen over de ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren in uw 
buurt hebben voorgedaan. Kunt u steeds omcirkelen of er volgens u iets is verandert 
(toegenomen/afgenomen of prettig/minder prettig) of de situatie volgens u gelijk is gebleven? 

Is het contact tussen bewoners de afgelopen jaren volgens u:

Toegenomen / gelijkgebleven / afgenomen

De anonimiteit in de buurt is de afgelopen jaren:

Toegenomen / gelijkgebleven / afgenomen

Zijn bewoners de afgelopen jaren prettiger met elkaar omgaan:

Ja, prettiger / nee, minder prettig / het is ongeveer hetzelfde gebleven

De betrokkenheid van bewoners bij de buurt is de afgelopen jaren volgens u:

Toegenomen / gelijkgebleven / afgenomen

De mate waarin bewoners rekening met elkaar houden is de afgelopen jaren:

Toegenomen / gelijkgebleven / afgenomen

De mate waarin bewoners zich actief inzetten voor de buurt is de afgelopen jaren:

Toegenomen / gelijkgebleven / afgenomen

De mate waarin u zich thuisvoelt tussen de andere bewoners is:

Toegenomen / gelijkgebleven / afgenomen

De spanningen tussen bewoners in de buurt zijn de afgelopen jaren:

Toegenomen / gelijkgebleven / afgenomen

Participatie in de buurt

Kunt u hieronder steeds aankruisen of u wel of niet deelneemt, lid bent van of meehelpt aan 
onderstaande activiteiten in uw buurt? 
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Ik help mee tijdens activiteiten die in de buurt georganiseerd worden.
  Ja
  Nee

Ik help mee /heb meegeholpen met de organisatie van activiteiten in de buurt.
  Ja
  Nee

Ik heb zelf deelgenomen aan de gezamenlijke klusacties in de buurt.
  Ja
  Nee

Bent u bekend met het bestaan van de vakgroep in uw straat?
  Ja
  Nee

Ik ben actief lid van de vakgroep in mijn straat.
  Ja
  Nee

Als actief lid van de vakgroep in mijn straat heb ik contact met de leden van andere vakgroepen.
  Ja
  Nee

Als actief lid van mijn vakgroep heb ik contact met diverse instanties over wat er speelt in de buurt? 
  Ja
 Nee

Kunt u hieronder zelf beschrijven: wat voor u de belangrijkste redenen zijn om wel of juist niet deel 
te nemen aan bovenstaande activiteiten in uw buurt:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Dienstverlening van instanties

Hieronder volgt een aantal schuin gedrukte stellingen over het contact met de gemeente en uw 
woningbouwvereniging. Kunt u omcirkelen of uw het helemaal eens, eens, oneens of helemaal 
oneens bent met de stelling of er neutraal tegenover staat?

De woningbouwvereniging luistert naar de wensen van bewoners:

Helemaal mee eens / eens/neutraal / oneens / helemaal oneens

De woningbouwvereniging doet beloften die zij niet na kan komen:

Helemaal mee eens / eens / neutraal / oneens / helemaal oneens

De woningbouwvereniging gaat snel met klachten/verzoeken aan de slag:
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Helemaal mee eens / eens / neutraal / oneens/helemaal oneens

De dienstverlening van de woningbouwvereniging is de afgelopen jaren:

Verslechterd / hetzelfde gebleven / verbeterd

De gemeente luistert naar de wensen van bewoners:

Helemaal mee eens / eens/neutraal / oneens / helemaal oneens

De gemeente doet beloften die zij niet na kan komen:

Helemaal mee eens / eens / neutraal / oneens / helemaal oneens

De gemeente gaat snel met klachten/verzoeken aan de slag:

Helemaal mee eens / eens / neutraal / oneens / helemaal oneens

De dienstverlening van de gemeente is de afgelopen jaren:

Verslechterd / hetzelfde gebleven / verbeterd

De gemeente laat teveel klussen liggen voor bewoners:

Helemaal mee eens / eens / neutraal / oneens / helemaal oneens 

Bekendheid Wijkbelangen

Hieronder volgt een aantal vragen over de Vereniging Wijkbelangen Emmerhout. Kunt u telkens 
aankruisen wat op u van toepassing is? 

Bent u bekend met het bestaan van de Vereniging voor Wijkbelangen Emmerhout?
  Ja
  Nee

Bent u bekend met de activiteiten van Wijkbelangen?
  Ja
  Nee

Ik ben lid van Wijkbelangen.
  Ja
  Nee

Bent u bekend met de Nieuwsbrief van Vereniging voor Wijkbelangen Emmerhout?
  Ja
  Nee

Wanneer u deze Nieuwsbrief kent, leest u deze dan
  Altijd
  Vaak
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  Soms
  Zelden
  Nooit

Bent u bekend met de website van Wijkbelangen?
  Ja
  Nee

Wanneer u deze website kent, bekijkt u deze site dan:
  Vaak
  Soms
  Zelden
  Nooit

Wijkeigenaarschap 

Tot slot volgt nog een aantal vragen over het wijkeigenaarschap. Kunt u weer aankruisen of 
invullen wat op uw situatie van toepassing is?

Bent u bekend met het wijkeigenaarschap?
  Ja 
  Nee

Wanneer u bekend met het wijkeigenaarschap, op welke manier heeft u het dan leren kennen? 
(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Nieuwsbrief Wijkbelangen 
  Website Wijkbelangen
  Website Emmen Revisited
  Bekenden uit de buurt die er aan deelnemen 
  Anders, 
namelijk..................................................................................................................................................

Neemt u zelf deel of heeft u deelgenomen aan het wijkeigenaarschap?
  Ja 
  Nee

Kent u andere bewoners die deelnemen aan het wijkeigenaarschap?
  Ja
  Nee

Wat zijn voor uw redenen om wel of juist niet deel te nemen aan het wijkeigenaarschap? Kunt u 
deze hieronder zelf beschrijven?:
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Heeft u ideeën over hoe aan het wijkeigenaarschap nog meer bekendheid kan worden gegeven? 
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Kunt u deze ideeën hieronder beschrijven?:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Opmerkingen / aanvullingen?

Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen naar aanleiding van deze enquête? Wilt u over een 
onderdeel nog wat uitgebreider uw mening kwijt? Vul dat hieronder in:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Einde van de vragenlijst. Heeft u alles ingevuld? 

Bedankt voor uw medewerking!

39



Bijlage 2: Resultaten enquêtes

In dit hoofdstuk zijn alle uitkomsten van de teruggestuurde enquêtes te vinden. In totaal hebben 142 
respondenten een ingevulde enquête teruggestuurd. Per ongeluk is in een deel van de wijk een 
aantal enquêtes verstuurd, waarin een aantal vragen en toelichting ontbrak. Deze onvolledige 
enquêtes, waarvan er 29 zijn geretourneerd, heb ik niet meegewogen in dit onderzoek. In totaal heb 
ik 113 geldige enquêtes geanalyseerd, waarvan de resultaten hieronder in tabellen zijn 
weergegeven. Steeds zijn de aantallen en percentages per antwoordcategorie terug te lezen, 
overeenkomstig met de gestelde vragen in de enquête (zie bijlage 1). De antwoorden op de open 
vragen zijn als opsomming weergegeven. 

Persoonlijke gegevens

Geslacht Aantal Percentage
Man 60 53,1%
Vrouw 50 44,2%
Ongeldig 3 2,7%
Totaal 113 100 %

Leeftijd Aantal Percentage
18  - 24 0 0 %

25  - 34 11 9,70 %

35  - 44 12 10,60 %

45  - 54 26 23,00 %

55  - 64 26 23,00 %

65  - 74 22 19,50 %

75  + 15 13,30 %

Ongeldig 1 0,90 %

Woonduur (jaren) Aantal Percentage
0 - 2 8 7,10 %

3 - 5 12 10,60 %

6  - 10 16 14,20 %

11 - 15 15 13,30 %

16 - 20 16 14,20 %

21 - 25 7 6,20 %

26  - 30 13 11,50 %

30 + 26 23,00 %
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Soort Woning Aantal Percentage
Huur 53 46,90 %

Koop 60 53,10 %

Opleidingsniveau Aantal Percentage
Geen opleiding 1 0,90 %

Basisonderwijs 9 8,00 %

LBO 11 9,70 %

MAVO / VMBO 32 28,30 %

MULO 2 1,80 %

HAVO 8 7,10 %

MBO 28 24,80 %

HBO 15 13,30 %

WO 1 0,90 %

Ongeldig 6 5,30 %

Samenstelling 
Huishouden

Aantal Percentage

Alleenst. (geen kind.) 40 35,40 %

Alleenst. (met kind.) 4 3,50 %

Echtpaar (geen kind.) 24 21,20 %

Echtpaar (met kind.) 35 31,00 %

Samenw. (geen kind.) 8 7,10 %

Samenw. (met kind. 2 1,80 %

Ongeldig 1 0,90 %

Afkomst Aantal Percentage
Nederlands 109 95,50 %

Marokkaans 1 0,90 %

Servisch / Joegosl. 2 1,80 %

Antilliaans 1 0,90 %

Ongeldig 1 0,90 % 
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Contacten met medebewoners

Hier in de buurt zijn altijd veel bekende gezichten.

Aantal Percentage
Helemaal eens 30 26,50 %

Eens 44 38,90 %

Neutraal 24 21,20 %

Oneens 4 3,50 %

Helemaal oneens 3 2,70%

Ongeldig 9 8,00 %

In de buurt voel ik mij anoniem.

Aantal Percentage
Helemaal eens 4 3,50 %

Eens 11 9,70%

Neutraal 25 22,10 %

Oneens 46 40,70 %

Helemaal oneens 18 15,90 %

Ongeldig 9 8,00 %

Wanneer ik mijn buren tegenkom groeten we elkaar.

Aantal Percentage
Helemaal eens 81 71,70 %

Eens 20 17,70 %

Neutraal 4 3,50 %

Oneens 1 0,90 %

Helemaal oneens 2 1,80 %

Ongeldig 4 3,50 %

Wanneer ik buurtgenoten tegen kom groeten we elkaar

Aantal Percentage
Helemaal eens 48 42,50 %

Eens 43 38,10 %

Neutraal 10 8,80 %

Oneens 5 4,40 %

Helemaal oneens 1 0,90 %

Ongeldig 6 5,30 %
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Ik maak regelmatig een praatje met mijn buren wanneer we elkaar tegenkomen

Aantal Percentage
Helemaal eens 53 46,90 %

Eens 38 33,60 %

Neutraal 12 10,60 %

Oneens 4 3,50 %

Helemaal oneens 2 1,80 %

Ongeldig 4 3,50 %

Ik maak regelmatig een praatje met mijn buurtgenoten als we elkaar tegenkomen.

Aantal Percentage
Helemaal eens 23 20,40 %

Eens 44 38,90 %

Neutraal 23 20,40 %

Oneens 13 11,50 %

Helemaal oneens 2 1,80 %

Ongeldig 8 5,30 %

Ik ga soms bij mijn buren op bezoek.

Aantal Percentage
Helemaal eens 22 19,50 %

Eens 33 29,20 %

Neutraal 19 13,30 %

Oneens 19 13,30 %

Helemaal oneens 16 14,20 %

Ongeldig 4 3,50 %

Ik ga soms bij buurtgenoten op bezoek.

Aantal Percentage
Helemaal eens 9 8,00 %

Eens 19 16,80 %

Neutraal 31 27,40 %

Oneens 36 31,90 %

Helemaal oneens 15 13,30 %

Ongeldig 3 2,70 %
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De mensen in deze buurt zijn goed op de hoogte van elkaar.

Aantal Percentage
Helemaal eens 4 3,50%

Eens 31 27,40 %

Neutraal 51 45,10 %

Oneens 17 15,00 %

Helemaal oneens 6 5,30 %

Ongeldig 4 3,50 %

In deze buurt wordt veel geroddeld over elkaar.

Aantal Percentage
Helemaal eens 5 4,40 %

Eens 13 11,50 %

Neutraal 51 45,10 %

Oneens 28 24,80 %

Helemaal oneens 9 8,00 %

Ongeldig 7 6,20 %

Soms schieten we als buren elkaar te hulp wanneer dat nodig is.

Aantal Percentage
Helemaal eens 30 26,50 %

Eens 38 33,60 %

Neutraal 32 28,30 %

Oneens 5 4,40 %

Helemaal oneens 5 4,40 %

Ongeldig 3 2,70 %

Soms schieten we als buurtgenoten elkaar te hulp wanneer dat nodig is.

Aantal Percentage
Helemaal eens 13 11,50 %

Eens 29 25,70 %

Neutraal 41 36,30 %

Oneens 19 16,80 %

Helemaal oneens 6 5,30 %

Ongeldig 4 4,40 %
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Ik neem wel eens deel aan activiteiten in de buurt.

Aantal Percentage
Helemaal eens 11 9,70 %

Eens 23 20,40 %

Neutraal 24 21,30 %

Oneens 26 23,00 %

Helemaal oneens 24 21,20 %

Ongeldig 5 4,40 %

Aantal Contacten

Het aantal bewoners waarmee ik wel eens een praatje maak;

Aantal bewoners Aantal Percentage
0 2 1,80 %

1 - 2 8 7,10 %

3 - 5 19 16,80 %

6 - 10 38 33,60 %

11 - 15 9 8,00 %

16 – 20 15 13,30 %

20 - 30 8 7,10 %

Ongeldig 10 8,60 %

Het aantal bewoners dat ik regelmatig bezoek;

Aantal bewoners Aantal Percentage
0 29 25,70 %

1 - 2 21 18,60 %

3 - 4 25 22,10 %

5 - 6 11 9,70 %

7 - 8 9 8,00 %

9 - 10 9 8,00 %

10 + 2 1,80 %

Ongeldig 8 7,10 %
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Het aantal bewoners van wie ik wel eens wat leen en/of praktische hulp inroep;

Aantal bewoners Aantal Percentage
0 26 23,00 %

1 18 15,90 %

2 25 22,10 %

3 13 11,50 %

4 12 10,60 %

5 - 6 7 6,20 %

7 + 4 3,50 %

Ongeldig 7 6,20 %

Het aantal bewoners waarmee ik vriendschappelijke contacten onderhoudt;

Aantal bewoners Aantal Percentage
0 26 23,00 %

1 - 2 24 21,20 %

3 - 4 19 16,80 %

5 - 6 14 12,40 %

7 - 10 8 7,10 %

10 + 9 8,00 %

Ongeldig 13 11,50 %

Waardering van contact

Ik ervaar het contact dat ik met mijn buren heb in het algemeen als prettig.

Aantal Percentage
Helemaal eens 42 37,20 %

Eens 42 37,20 %

Neutraal 19 16,80 %

Oneens 1 0,90 %

Helemaal oneens 2 1,80 %

Ongeldig 7 6,20 %

Ik ervaar het contact dat ik met andere bewoners heb in het algemeen als prettig.

Aantal Percentage
Helemaal eens 46 40,70 %

Eens 11 9,70 %

Neutraal 46 40,70 %

Oneens 3 2,70 %

Helemaal oneens 1 0,90 %

Ongeldig 6 5,30 %
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Ik ben tevreden met het aantal contacten dat ik heb met andere bewoners.

Aantal Percentage
Helemaal eens 47 41,60 %

Eens 20 17,70 %

Neutraal 32 28,30 %

Oneens 3 2,70 %

Helemaal oneens 4 3,50 %

Ongeldig 7 6,20 %

Ik zou graag meer andere bewoners willen leren kennen

Aantal Percentage
Helemaal eens 9 8,00 %

Eens 11 9,70 %

Neutraal 50 44,20 %

Oneens 29 25,70 %

Helemaal oneens 7 6,20 %

Ongeldig 7 6,20 %

Ik ben tevreden met het soort contact dat ik heb met andere bewoners.

Aantal Percentage
Helemaal eens 48 42,50 %

Eens 21 18,60 %

Neutraal 33 29,20 %

Oneens 1 0,90 %

Helemaal oneens 3 2,70 %

Ongeldig 6 5,30 %

In deze buurt bestaan veel spanningen tussen (groepen) bewoners

Aantal Percentage
Helemaal eens 7 6,20 %

Eens 2 1,80 %

Neutraal 26 23,00 %

Oneens 39 34,50 %

Helemaal oneens 32 28,30 %

Ongeldig 7 6,20 %
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Ik voel me thuis tussen de andere bewoners in deze buurt.

Aantal Percentage
Helemaal eens 48 42,50 %

Eens 20 17,70 %

Neutraal 35 31,00 %

Oneens 4 3,50 %

Helemaal oneens 0 0,00 %

Ongeldig 6 5,30 %

Houding van bewoners tegenover de buurt

Ik erger me aan de onverschilligheid van  andere bewoners.

Aantal Percentage
Helemaal eens 14 12,40 %

Eens 26 23,00 %

Neutraal 33 29,20 %

Oneens 23 20,40 %

Helemaal oneens 6 5,30 %

Ongeldig 11 9,70 %

Ik spreek andere bewoners er op aan wanneer zij overlast veroorzaken.

Aantal Percentage
Helemaal eens 13 11,50 %

Eens 41 36,60 %

Neutraal 37 32,70 %

Oneens 12 10,60 %

Helemaal oneens 4 3,50 %

Ongeldig 6 5,30 %

In de buurt houden bewoners genoeg rekening met elkaar.

Aantal Percentage
Helemaal eens 10 8,80 %

Eens 39 34,50 %

Neutraal 38 33,60 %

Oneens 17 15,00 %

Helemaal oneens 2 1,80 %

Ongeldig 7 6,20 %
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Het is goed dat bewoners zich actief bezighouden met wat er speelt in de buurt.

Aantal Percentage
Helemaal eens 27 23,90 %

Eens 62 54,90 %

Neutraal 18 15,90 %

Oneens 1 0,90 %

Helemaal oneens 0 0,00 %

Ongeldig 5 4,40 %

Het is goed dat bewoners klussen verrichten om de buurt op te knappen.

Aantal Percentage
Helemaal eens 29 25,70 %

Eens 55 48,70 %

Neutraal 20 17,70 %

Oneens 4 3,50 %

Helemaal oneens 1 0,90 %

Ongeldig 4 3,50 %

Ontwikkelingen in de buurt 

Is het contact tussen bewoners de afgelopen jaren volgens u;

Aantal Percentage
Toegenomen 16 14,20 %

Gelijkgebleven 69 61,10 %

Afgenomen 24 21,20 %

Ongeldig 4 3,50 %

De anonimiteit in de buurt is de afgelopen jaren;

Aantal Percentage
Toegenomen 18 15,90 %

Gelijkgebleven 78 69,00 %

Afgenomen 12 10,60 %

Ongeldig 5 4,40 %
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Zijn bewoners de afgelopen jaren prettiger met elkaar omgegaan;

Aantal Percentage
Prettiger 14 12,40 %

Gelijkgebleven 84 74,30 %

Minder prettig 11 9,70 %

Ongeldig 4 3,50 %

De betrokkenheid van bewoners bij de buurt is de afgelopen jaren volgens u;

Aantal Percentage
Toegenomen 14 12,40 %

Gelijkgebleven 70 61,90 %

Afgenomen 26 23,00 %

Ongeldig 3 2,70 %

De mate waarin bewoners rekening met elkaar houden is de afgelopen jaren;

Aantal Percentage
Toegenomen 9 8,00 %

Gelijkgebleven 83 73,50 %

Afgenomen 18 15,90 %

Ongeldig 3 2,70 %

De mate waarin bewoners zich actief inzetten voor de buurt is de afgelopen jaren;

Aantal Percentage
Toegenomen 16 14,20%

Gelijkgebleven 73 64,60%

Afgenomen 21 18,60%

Ongeldig 3 2,7%

De mate waarin u zich thuisvoelt tussen de andere bewoners is;

Aantal Percentage
Toegenomen 10 8,80 %

Gelijkgebleven 85 75,20 %

Afgenomen 13 11,50 %

Ongeldig 5 4,40 %
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De spanningen tussen bewoners in de buurt zijn de afgelopen jaren;

Aantal Percentage
Toegenomen 8 7,10 %

Gelijkgebleven 77 68,10 %

Afgenomen 18 15,90 %

Waren / zijn er niet 7 6,20 %

Ongeldig 3 2,70 %

Participatie in de buurt 

Ik help mee tijdens activiteiten die in de buurt georganiseerd worden.

Aantal Percentage
Ja 36 31,90 %

Nee 74 65,50 %

Ongeldig 8 7,10 %

Ik help mee / heb meegeholpen met de organisatie van activiteiten in de buurt.

Aantal Percentage
Ja 27 23,90 %

Nee 82 72,60 %

Ongeldig 4 3,50 %

Ik heb zelf deelgenomen aan de gezamenlijke  klusacties in de buurt.(incl. vakgroepleden)

Aantal Percentage
Ja 34 30,10 %

Nee 76 67,30 %

Ongeldig 3 2,70 %

Ik heb zelf deelgenomen aan de gezamenlijke klusacties in de buurt.(excl. vakgroepleden)

Aantal Percentage
Ja 22 22,40 %

Nee 73 74,50 %

Ongeldig 3 3,10 %

Bent u bekend met het bestaan van de vakgroep in uw straat?(incl. vakgroepleden)

Aantal Percentage
Ja 53 46,90 %

Nee 58 51,30 %

Ongeldig 2 1,80 %
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Bent u bekend met het bestaan van de vakgroep in uw straat?(excl. vakgroepleden)

Aantal Percentage
Ja 38 38,80 %

Nee 58 59,20 %

Ongeldig 2 2,00 %

Ik ben actief lid van de vakgroep in mijn straat.

Aantal Percentage
Ja 15 13,30 %

Nee 94 83,20 %

Ongeldig 4 3,50 %

Als actief lid van de vakgroep in mijn straat heb ik contact met de leden van andere vakgroepen.

Aantal Percentage
Ja 12 80,00 %

Nee 3 20,00 %

Ongeldig 0 0,00 %

Als actief lid van mijn vakgroep heb ik contact met diverse instanties over wat er speelt in de buurt.

Aantal Percentage
Ja 8 53,30 %

Nee 7 46,70 %

Ongeldig 0 0,00 %

Beschrijving reden deelname activiteiten of reden geen deelname;

Deelname

Reden Aantal
Sociale samenhang 9

Leefbaarheid verbeteren 10

Contacten opbouwen 5

Gezamenlijk problemen oplossen 3

Elkaar helpen 4

Voortouw nemen 1

Image van de wijk verbeteren 2
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Non-deelname

Reden Aantal
Geen tijd 16

Geen behoefte 12

Bestaan onbekend 5

Nooit benaderd 1

Leeftijd / gezondheid 12

Gebrek aan vaardigheden 3

Geen zin 6

Irritatie / ruzie met andere bewoners 3

Andere bewoners doen niets 7

Dienstverlening van instanties

De woningbouwvereniging luistert naar de wensen van bewoners.

Aantal Percentage
Helemaal eens 4 3,50 %

Eens 21 18,60 %

Neutraal 31 27,40 %

Oneens 16 14,20 %

Helemaal oneens 5 4,40 %

Niet van toepassing 23 20,30 %

Ongeldig 13 11,50 %

De woningbouwvereniging doet beloften die zij niet na kan komen.

Aantal Percentage
Helemaal eens 5 4,40 %

Eens 16 14,20 %

Neutraal 46 40,70 %

Oneens 13 11,50 %

Helemaal oneens 1 0,90 %

Niet van toepassing 23 20,30 %

Ongeldig 9 8,00 %
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De woningbouwvereniging gaat snel met klachten / verzoeken aan de slag.

Aantal Percentage
Helemaal eens 4 3,50 %

Eens 12 10,60 %

Neutraal 40 35,40 %

Oneens 20 17,70 %

Helemaal oneens 6 5,30 %

Niet van toepassing 23 20,30 %

Ongeldig 8 7,10 %

De dienstverlening van de woningbouwvereniging is de afgelopen jaren;

Aantal Percentage
Verslechterd 10 8,80 %

Hetzelfde gebleven 53 46,90 %

Verbeterd 11 9,70 %

Niet van toepassing 18 15,90 %

Ongeldig 20 17,70 %

De gemeente luistert naar de wensen van bewoners.

Aantal Percentage
Helemaal eens 3 2,70 %

Eens 12 10,60 %

Neutraal 45 39,80 %

Oneens 29 25,70 %

Helemaal oneens 6 5,30 %

Ongeldig 18 15,90 %

De gemeente doet beloften die ze niet na kan komen.

Aantal Percentage
Helemaal eens 11 9,70 %

Eens 21 18,60 %

Neutraal 54 47,80 %

Oneens 9 8,00 %

Helemaal oneens 2 1,80 %

Ongeldig 16 14,20 %
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De gemeente luistert naar de wensen van bewoners.

Aantal Percentage
Helemaal eens 3 2,70%

Eens 6 5,30%

Neutraal 49 43,40%

Oneens 28 24,80%

Helemaal oneens 10 8,80%

Ongeldig 17 15,00%

De gemeente gaat snel met klachten / verzoeken aan de slag.

Aantal Percentage
Helemaal eens 3 2,00%

Eens 6 5,30 %

Neutraal 49 43,40 %

Oneens 28 24,80 %

Helemaal oneens 10 8,80 %

Ongeldig 17 15,00 %

De dienstverlening van de gemeente is de afgelopen  jaren;

Aantal Percentage
Verslechterd 24 21,20 %

Hetzelfde gebleven 60 53,10 %

Verbeterd 12 10,60 %

Ongeldig 17 15,00 %

De gemeente laat teveel klussen liggen voor bewoners.

Aantal Percentage
Helemaal eens 20 17,70 %

Eens 34 30,10 %

Neutraal 34 30,10 %

Oneens 7 6,20 %

Helemaal oneens 0 0,00 %

Ongeldig 18 15,90 %
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Bekendheid Wijkbelangen

Bent u bekend met het bestaan van de Vereniging voor Wijkbelangen Emmerhout?(incl. vakgroepleden)

Aantal Percentage
Ja 103 91,20 %

Nee 9 8,00 %

Ongeldig 1 0,90 %

Bent u bekend met het bestaan van de Vereniging voor Wijkbelangen Emmerhout?(excl.. vakgroepleden)

Aantal Percentage
Ja 88 89,80 %

Nee 9 9,20 %

Ongeldig 1 1,00 %

Bent u bekend met de activiteiten van Wijkbelangen?

Aantal Percentage
Ja 87 77,00 %

Nee 24 21,20 %

Ongeldig 2 1,80 %

Ik ben lid van Wijkbelangen.

Aantal Percentage
Ja 69 61,10 %

Nee 42 37,20 %

Ongeldig 2 1,80 %

Bent u bekend met de nieuwsbrief van de Vereniging voor Wijkbelangen Emmerhout?

Aantal Percentage
Ja 105 92,90 %

Nee 6 5,30 %

Ongeldig 2 1,80 %
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Wanneer u deze nieuwsbrief kent, leest u deze dan;

Aantal Percentage
Altijd 71 62,80 %

Vaak 25 22,10 %

Soms 10 8,80 %

Zelden 0 0,00 %

Nooit 0 0,00 %

Niet van toepassing 6 5,30 %

Ongeldig 1 0,90 %

Bent u bekend met de website van Wijkbelangen?

Aantal Percentage
Ja 31 27,40 %

Nee 78 69,00 %

Ongeldig 4 3,50 %

Wanneer u deze website kent, bekijkt u deze site dan;

Aantal Percentage
Vaak 4 11,40 %

Soms 17 48,60 %

Zelden 7 20,00 %

Nooit 3 8,60 %

Wijkeigenaarschap

Bent u bekend met het wijkeigenaarschap?

Aantal Percentage
Ja 34 30,10 %

Nee 78 69,00 %

Ongeldig 2 1,80 %
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Wanneer u bekend bent met het wijkeigenaarschap, op welke manier heeft u het dan leren kennen?

Aantal
Nieuwsbrief 25

Website Wijkbelangen 5

Website Emmen Revisited 6

Bekenden 3

Anders 13

 - Vakgroeplid 7
 - Meehelpen org. Wijkeig. Sch. 1
 - Vergadering wijkvereniging 4
 - Bestuur wijkbelangen 1
 - Via Emmen Revisited 1
Niet bekend met wijkeig. sch. 77

Ongeldig 4

Neemt u zelf deel of heeft u deelgenomen aan het wijkeigenaarschap?

Aantal Percentage
Ja 14 12,40 %

Nee 90 79,60 %

Ongeldig 9 8,00 %

Kent u andere bewoners die deelnemen aan het wijkeigenaarschap?

Aantal Percentage
Ja 23 20,40 %

Nee 80 70,80 %

Ongeldig 10 8,80 %
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Wat zijn uw  redenen om wel of juist niet deel te nemen aan het wijkeigenaarschap? 

Deelname

Aantal
Leefomgeving verbeteren 3

Imago van wijk verbeteren 2

Anders blijft het liggen / gebeurt er niets 2

Sneller oplossen door gezamenlijk inzet 1

Sociale samenhang verbeteren 2

Betrokken bij wijk 2

Nieuwe contacten 1

Non - deelname

Aantal
Geen tijd 17

Geen behoefte 9

Ouderdom / Ziekte 6

Niet laten gebruiken voor achterstallig 
onderhoud gemeente

1

Bestaan onbekend 10

Merkt niet dat veel gedaan wordt 2

Heeft u ideeën over hoe aan het wijkeigenaarschap nog meer bekendheid kan worden gegeven?

Aantal
Plaatselijke krant 3

Brief aan bewoners i.p.v. vakgroepleden 1

Persoonlijke benadering 2

Nieuwsbrief Wijkbelangen 2

Nog meer gezamenlijke projecten/zichtbaarheid 3

Advertentie plaatsen 1

Plaatselijke radio / tv 2

Website; meer info / bekendheid geven 1

Flyers op school 1
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Opmerkingen en aanvullingen van respondenten
Hieronder samengevat de belangrijkste en meest voorkomende opmerkingen en aanvullingen van 
respondenten op de gestelde vragen:

− Te weinig parkeerplaatsen in de wijk.
− Drugsoverlast, te weinig politie rond het winkelcentrum.
− Verpaupering van de wijk. Vooral rond het winkelcentrum.
− Slecht onderhouden voetpaden zorgen voor gevaarlijke situaties. 
− Wanneer de gemeente wordt benaderd gebeurt er niets, wanneer bewoners zich inzetten gaat het 

veel sneller.
− Bewoners zelf klussen laten opknappen mag geen excuus zijn voor de gemeente om 

achterstallig onderhoud aan bewoners over te laten.
− Behoefte aan een wijk/buurtwinkel. 
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Bijlage 3: Vragenlijsten interviews

Interviewvragen deelnemende bewoners

Achtergrond
Kunt u iets vertellen over u zelf. Achtergrondkenmerken?

Hoe lang woont u al in deze wijk?

Hoe wist u van het bestaan van het wijkeigenaarschap/hoe bent u er bij terecht gekomen?

Was u voordat u er aan begon al actief in de wijk of nog niet? 

Belevenis van de buurt
Hoe bevalt u het wonen in die buurt?

Is de situatie in de buurt de afgelopen jaren  ten goede of ten slechte veranderd? Waarom?

Verwachtingen en resultaten

Kunt u iets vertellen over het project waar u mee bezig bent?

Waarom besloot u deel te nemen aan het wijkeigenaarschap? Wat was uw motivatie?

Wat waren van tevoren uw verwachtingen toen u ging deelnemen?

Was uw tevreden met het resultaat van uw deelname/heeft deelname aan uw verwachtingen 
voldaan?
Ja/nee. Waarom wel niet?

Was u tevreden met de tijd waarin u dit resultaat hebt behaald? Voldeed dit aan uw verwachtingen?
Ja/nee. Waarom wel/niet?

Waarom denkt u dat het resultaat wel of juist iet is bereikt? 

Samenwerking

Kende u de andere deelnemende bewoners al voordat u aan het wijkeigenaarschap begon?

Hoe verliep de samenwerking met de andere bewoners tijdens het project?

Hoe verliep de samenwerking met de medewerkers van het projectbureau? 

Kreeg u voldoende ondersteuning vanuit het projectbureau?

Hoe verliep de samenwerking met de gemeente?

Hoe verliep de samenwerking met de woningbouwcorporaties?
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Randvoorwaarden
Vindt u dat aan het wijkeigenaarschap veel bewoners deelnemen?

Hoe komt het volgens u dat bewoners wel of juist niet deelnemen?

Denkt u dat het wijkeigenaarschap hoog of juist laagdrempelig is om aan deel te nemen?

Kan iedereen deelnemen of moet je wel bepaalde capaciteiten/vaardigheden in huis hebben? Wat 
dan precies?

Effecten
Welke effecten denkt u dat het wijkeigenaarschap heeft op uw buurt? Waarom treden deze effecten 
wel/niet op?

Bent u door deelname meer betrokken geraakt bij de buurt?

Heeft u meer bewoners leren kennen door deelname?

Bent u door deelname actiever geworden in de buurt? Vereniging Wijkbelangen?

Heeft u reacties gekregen van andere buren/bewoners op uw deelname aan het wijkeigenaarschap?

Heeft u reacties gekregen op de resultaten die u met het wijkeigenaarschap heeft behaald van andere 
bewoners?

Suggesties voor verbetering
Wat zou er verbeterd kunnen worden aan de opzet van het project om het effect op de buurt te 
vergroten/meer bewoners te bereiken/over de streep te trekken mee te doen?

Interviewvragen medewerkers gemeente/woningbouwcorporatie

Achtergrond
Kunt u iets vertellen over u functie en achtergrond?

In hoeverre bent u vanuit deze functie betrokken (geweest) bij het wijkeigenaarschap?

Verwachtingen

In hoeverre bent u bekend met het wijkeigenaarschap/de doelstellingen ervan?

Wat vindt u van deze manier van werken?

Welke verwachtingen had u bij het project voordat u er aan begon?

Heeft deelname aan het wijkeigenaarschap aan die verwachtingen voldaan?

Samenwerking

Hoe verliep de samenwerking met de bewoners tijdens het project?

Hoe verliep de samenwerking met het projectbureau van Emmen Revisited?
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Kreeg u/de groep voldoende ondersteuning vanuit Emmen Revisited?

Hoe verliep de samenwerking met de medewerkers van de woningbouwcorporatie/andere 
gemeentelijke afdelingen?

Effecten

In hoeverre bent u bekend met de Emmerhout?

Welke effecten denkt u dat het wijkeigenaarschap heeft op de Emmerhout? Waarom treden deze 
effecten wel/niet op?

In hoeverre is de situatie in de Emmerhout ten positieve of ten negatieve veranderd ten opzichte van 
een paar jaar geleden? 

Welke bijdrage levert het wijkeigenaarschap daar volgens u aan?

Wat zou er verbeterd kunnen worden aan de opzet van het wijkeigenaarschap?

Slaagt Emmen Revisited er in veel bewoners te bereiken met het wijkeigenaarschap? Waarom 
wel/niet? Merkt u daarin verschil met een paar jaar geleden?
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Bijlage 4: Overzicht respondenten interviews

Vanwege de vertrouwelijkheid van de gesprekken met onderstaande respondenten, zijn de 
uitgewerkte interviews niet aan dit onderzoeksverslag toegevoegd. In het kader van dit onderzoek 
zijn de volgende betrokkenen geïnterviewd:

Naam Functie
Michael en Margot Braam Initiatiefnemers project herstraten tegelpad. 

Mevrouw W. Middeljans Initiatiefnemer en vakgroeplid.

Mevrouw J. Bakker        Voorzitster Vereniging Wijkbelangen Emmerhout.

Mevrouw L. Kroeze Project aanleg parkeerplaatsen – Tegenstandster van aanleg.

Mevrouw M. Briggeman Wijkcoördinator Emmerhout/Medewerkster Emmen Revisited. 
Organisatorische ondersteuning van deelnemers wijkeigenaarschap.

De heer S. Meulman Initiatiefnemer aanleg mini-containeropstelplaats.

De heer K. van der Velde Initiatiefnemer aanleg mini-containeropstelplaats.

De heer M. Meulman Initiatiefnemer aanleg mini-containerstelplaats en achterpadverlichting. 
Bestuurslid Vereniging Wijkbelangen.

De Heer R. Struijk Teamleider Dienst gebied gemeente Emmen. 
Praktische/technische ondersteuning deelnemers wijkeigenaarschap. 

De heer van Mil Tegenstander aanleg parkeerplaatsen.

Mevrouw P.C. Van Vliet Initiatiefneemster aanleg parkeerplaatsen. 
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Bijlage 5: Geraadpleegde bronnen

Websites:

-  www.emmenrevisited.nl
-  www.wijkbelangenemmerhout.nl

Achtergrondinformatie:

− Informatiebrochure “Tijdens de verbouw gaat de verkoop door – Wijkvernieuwing als blijvende 
inspanning”. Emmen Revisited. 2006.

− Nieuwsbrief Wijkbelangen Emmerhout. Jaargang 16, nummer 3.
− Woonbelevingsonderzoek Angelslo, Emmerhout en Bargeres. Een vergelijkende rapportage met 

de eerdere metingen in 2001 en 2003. O&S gemeente Deventer. Augustus 2006. 
− Woonbelevingsonderzoek Gemeente Emmen 2003. O&S gemeente Deventer. Oktober 2003.
− Onderzoek Wonen en Leefbaarheid 2007. Gemeente Emmen. Companen. Juli 2007. 
− Presentatie Wijkeigenaarschap, Vereniging Wijkbelangen Emmerhout. 
− Overzicht prioriteiten wijkschouw maart 2003.
− Besluit uitbouw Wijkeigenaarschap Emmerhout. Januari 2006. Gemeente Emmen. 

Literatuur:

− Emmen Revisited. Een intensief vernieuwingsproces in drie wijken. Ton van der Pennen. TU 
Delft. Januari 2007.

− Artikel: Top-down wordt bedacht dat het Bottom-Up moet. Auteur: Joop Hofman. 
Participatieladder Sherry Arnstein en David Thomas. 
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