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Abstract  

Door de groei van de stad Groningen wordt wonen en leven duurder. Kansarmere inwoners worden 

verdreven naar goedkopere wijken aan de randen van de stad, waardoor sociale problemen zich hier 

kunnen gaan opstapelen. Om deze problemen te voorkomen wordt geïnvesteerd in de sociale 

wijkvernieuwing van deze wijken, waarbij sociale netwerken in de wijk als instrument worden gezien. 

In de wijkvernieuwingswijk Beijum wordt geprobeerd een sociaal netwerk te vormen door middel van 

Sterk Netwerk. Dit sociale netwerk staat echter pas aan de beginfase. Dit onderzoek gaat over deze 

beginfase. De centrale probleemstelling is: ‘Op welke wijze begint het nieuwe sociale netwerk dat 

bestaat uit individuen die organisaties vertegenwoordigen in de wijk Beijum, door middel van Sterk 

Netwerk Beijum, vorm te krijgen en op welke wijze kan de ontwikkeling verder versterkt worden?’ Voor 

het beantwoorden van de probleemstelling ligt de focus op de condities voor samenwerkingsrelaties, 

reputatie, vertrouwen en wederkerigheid, ervaringen van deelname en kenmerken die kunnen bijdragen 

aan de vorming van een sociaal netwerk tussen de individuen die organisaties in Beijum 

vertegenwoordigen. Er zijn mixed methods gebruikt. Ten eerste is een oriënterend onderzoek uitgevoerd 

aan de hand van kwalitatieve interviews met vier participanten die organisaties in de wijk 

vertegenwoordigen. Ten tweede is een kwantitatief vragenlijstonderzoek uitgevoerd om de condities 

voor samenwerkingsrelaties, ervaringen en kenmerken te onderzoeken. De vragenlijst is afgenomen bij 

individuen die een organisatie in Beijum vertegenwoordigen (n = 51). Uit de resultaten van het 

onderzoek komt naar voren dat het nieuwe sociale netwerk in Beijum vorm begint te krijgen door middel 

van Sterk Netwerk, maar in slechts geringe mate. De koffiedates, het leggen van verbinding, het leren 

kennen van andere actoren, de bespoediging van samenwerking en het op Beijum specifiek gerichte 

karakter zijn versterkende factoren. De invloed op de manier van werken, het ondernemen van (concrete) 

acties en de duidelijkheid op het gebied van communicatie en het doel op lange en korte termijn zijn 

factoren die verbeterd kunnen worden.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Ondanks de stijgende populariteit van de Randstad, blijft de stad Groningen groeien. Het is een baken 

in het noorden van Nederland, die voornamelijk aantrekkelijk is door het aanbod van hoger onderwijs. 

De groei van de stad brengt economische vooruitgang met zich mee, maar zorgt er ook voor dat wonen 

en leven duurder wordt. Inwoners die meer kans hebben op werk, een goed inkomen en een goede 

gezondheid zullen zich makkelijker rondom het centrum van Groningen kunnen vestigen. De inwoners 

die hier minder kans op hebben, worden verdreven naar goedkopere wijken aan de randen van de stad 

(Gemeente Groningen, 2018b; Gemeente Groningen, 2019a). Dit heeft een toenemende tweedeling van 

kansrijke en kansarme wijken in de stad Groningen als gevolg. Om de toenemende tweedeling te 

voorkomen is in het coalitieakkoord 2019 – 2022 van de gemeente Groningen (Gemeente Groningen, 

2019a) besloten miljoenen te investeren in de sociale wijkvernieuwing van de wijken aan randen van de 

stad, te beginnen met de wijkvernieuwingswijken De Wijert, Beijum, Selwerd en Indische Buurt/De 

Hoogte (Gemeente Groningen, 2018b).         

 In de kansarme wijken bestaat een grotere kans dat sociale problemen zich gaan opstapelen. Het 

doel van de sociale wijkvernieuwing is daarom het oplossen van sociale problemen die in elk van de 

wijken spelen. In het coalitieakkoord 2019 – 2022 van de gemeente Groningen (Gemeente Groningen, 

2018b; Gemeente Groningen, 2019a) staat beschreven dat het bestaan van een sociaal netwerk in de 

wijk tussen professionals, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers 

van bewonersorganisaties, ondernemers, vertegenwoordigers van woningcorporaties en 

vertegenwoordigers van de gemeente Groningen (ook: actoren die organisaties in de wijk 

vertegenwoordigen) een belangrijk instrument is voor de vermindering van deze sociale problemen. 

Daarom is aan beleidsmakers van de gemeente Groningen de opdracht gegeven om te zorgen voor de 

vorming van sociale netwerken in de wijkvernieuwingswijken. In de wijkvernieuwingswijk Beijum 

wordt dit geprobeerd door middel van Sterk Netwerk Beijum (hierna: Sterk Netwerk).    
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1.2 Onderwerp 

Sterk Netwerk is het middel voor de vorming van een sociaal netwerk tussen actoren die organisaties in 

de wijk Beijum te Groningen vertegenwoordigen. Op dit moment staat Sterk Netwerk pas aan het begin 

van de vorming van een nieuw sociaal netwerk. Dit onderzoek gaat over de beginfase van dit nieuwe 

sociale netwerk. Gezien het tijdsbestek van het onderzoek, is het niet mogelijk te onderzoeken of het 

ontwikkelen van een sociaal netwerk in de wijk daadwerkelijk bijdraagt aan het oplossen van de sociale 

problemen in de wijk. Om deze reden ligt de focus in dit onderzoek op de relaties tussen de individuen 

die de organisaties in de wijk vertegenwoordigen. Deze individuen worden ook actoren genoemd. Er 

wordt zowel gekeken naar de zaken die niet goed gaan en problematisch zijn, als naar de zaken die wel 

goed gaan en versterkend werken voor het nieuwe sociale netwerk. Hiermee hoop ik een evenwichtig 

beeld te schetsen van de ontwikkeling en fase van de vorming van het nieuwe sociale netwerk. Vanuit 

deze lijnen worden de conclusies en aanbevelingen geformuleerd.    

 Tot nu toe zijn er vier bijeenkomsten van Sterk Netwerk geweest. De eerste bijeenkomst vond 

plaats op 8 oktober 2019. Het doel van de eerste bijeenkomst was om de actoren kennis met elkaar te 

laten maken. Tijdens de tweede bijeenkomst op 26 november 2019 werden de sociale problemen in de 

wijk besproken. Op 4 februari 2020 was de derde bijeenkomst. Bij deze bijeenkomst is een sociale 

agenda opgesteld waarop het gezamenlijke streven van Sterk Netwerk staat beschreven, om zo de 

gezamenlijke doelen helder voor ogen te hebben. De vierde bijeenkomst vond plaats op 24 september 

2020. Tijdens deze bijeenkomst werd op een ludieke manier de inzet voor de sociale agenda getoond.  

In het achtergrondhoofdstuk worden de bijeenkomsten uitgebreider besproken. Daarnaast wordt met 

behulp van interviews en vragenlijsten geanalyseerd wat de actoren van de bijeenkomsten vonden.   

 Sterk Netwerk als onderwerp van dit onderzoek is naar voren gekomen door een stage bij de 

gemeente Groningen. De stage heeft inhoud en richting gegeven aan het onderwerp door mee te lopen 

met de sociaalgebiedsontwikkelaar in Beijum van de gemeente Groningen. Zo heb ik diverse afspraken 

bijgewoond met actoren die organisaties in de wijk vertegenwoordigen en ben ik bij de Sterk Netwerk 

bijeenkomst op 4 februari 2020 geweest. Door middel van participatie en observatie heb ik mij 

georiënteerd, wat geresulteerd heeft in dit onderwerp.    
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1.3 Probleemstelling en deelvragen 

In dit onderzoek ligt de focus op condities, ervaringen en kenmerken die kunnen bijdragen aan de 

vorming van een sociaal netwerk tussen actoren die organisaties vertegenwoordigen in Beijum. Er wordt 

ten eerste onderzocht in hoeverre de condities reputatie, vertrouwen en wederkerigheid aanwezig zijn 

binnen Sterk Netwerk. In de literatuur komt namelijk naar voren dat reputatie, vertrouwen en 

wederkerigheid belangrijke condities zijn voor actoren om samenwerkingsrelaties aan te gaan (Ostrom, 

2007). Ten tweede wordt nagegaan wat de ervaringen van de actoren van deelname aan Sterk Netwerk 

zijn. Dit is nog niet bekend, terwijl dit nuttige informatie op kan leveren. Ten slotte wordt onderzocht 

of er kenmerken te onderscheiden zijn die voorspellen hoe groot de bereidheid van de actoren is om deel 

te nemen aan Sterk Netwerk.  

 Dit onderzoek draagt dus bij aan de kennis over de relaties tussen de actoren die organisaties 

vertegenwoordigen in de wijk Beijum te Groningen. Deze kennis kan gebruikt worden voor de verdere 

ontwikkeling van het sociale netwerk dat in de wijk moet worden gevormd. Dit moet op den duur 

bijdragen aan het oplossen van de sociale problemen in Beijum. De volgende probleemstelling zal 

centraal staan:  

Op welke wijze begint het nieuwe sociale netwerk dat bestaat uit individuen die organisaties 

vertegenwoordigen in de wijk Beijum, door middel van Sterk Netwerk Beijum, vorm te krijgen en op 

welke wijze kan de ontwikkeling verder versterkt worden? 

Om een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling, zijn een vijftal deelvragen opgesteld. De 

eerste drie zijn opgesteld aan de hand van theorie. De deelvragen luiden als volgt:  

1. In hoeverre is de reputatie van individuen die een organisatie vertegenwoordigen van belang voor 

samenwerking met andere individuen binnen Sterk Netwerk?      

2. In hoeverre bestaat er binnen Sterk Netwerk vertrouwen tussen de individuen die een organisatie 

vertegenwoordigen?  

3. In hoeverre zijn de individuen die een organisatie vertegenwoordigen bereid wederkerig gedrag te 

vertonen binnen Sterk Netwerk?  
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4. Wat zijn de ervaringen van de individuen die een organisatie vertegenwoordigen van deelname aan 

Sterk Netwerk? 

5. Zijn er kenmerken te onderscheiden die voorspellen hoe groot de bereidheid is van de individuen 

die een organisatie vertegenwoordigen om deel te nemen aan Sterk Netwerk? 

1.4 Relevantie  

Onderzoek naar de relaties tussen actoren die organisaties in de wijk Beijum vertegenwoordigen is 

nuttig, omdat dit een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling en vorming van een sociaal 

netwerk tussen deze actoren en hun organisaties. Op deze manier kan indirect een bijdrage worden 

geleverd aan het oplossen van de sociale problemen in Beijum. De bestudering van sociale netwerken 

is een belangrijk onderwerp binnen de sociologie, omdat interacties tussen individuen met behulp van 

sociale netwerken duidelijk worden (Kadushin, 2012). Uit deze interacties komen sociale feiten voort 

die de sociologie bestudeert (Durkheim et al., 1982). In dit onderzoek worden de sociale feiten die 

voortkomen uit interacties tussen actoren in een sociaal netwerk bestudeerd. Aan de hand van deze 

informatie kan men uitspraken doen over de huidige situatie. Zo kan het onderzoek inzichten en 

mogelijke adviezen verschaffen over sterke en minder sterke punten in deze beginfase van de 

ontwikkeling van Sterk Netwerk. De beleidsmakers van de gemeente Groningen kunnen dit gebruiken 

bij het verder ontwikkelen van Sterk Netwerk.        

1.5 Leeswijzer   

Dit onderzoek is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt relevante achtergrondinformatie 

beschreven, waardoor de context van het onderzoek duidelijk is. In hoofdstuk 3 is het theoretische kader 

beschreven. Hier worden de condities reputatie, vertrouwen en wederkerigheid voor het aangaan van 

samenwerkingsrelaties tussen de actoren uiteen gezet. De methoden van het onderzoek worden in 

hoofdstuk 4 beschreven. De kwalitatieve methode bestaat uit oriënterende interviews en de 

kwantitatieve methode bestaat uit een vragenlijst. In hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken. Als 

laatste komen in hoofdstuk 6 de conclusie, discussie en aanbevelingen aan bod.  
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2. Achtergrond  

In dit hoofdstuk wordt relevante achtergrondinformatie gegeven om de context te schetsen waarbinnen 

geprobeerd wordt, door middel van Sterk Netwerk, een sociaal netwerk te vormen tussen actoren die 

organisaties vertegenwoordigen in Beijum. Dit is van belang, omdat de uitkomst van een interventie 

afhankelijk is van de context waarbinnen de interventie zich afspeelt (Pattyn & Verweij, 2014; Pawson 

& Tilley, 1997). Dit betekent dat de uitkomst van Sterk Netwerk afhankelijk is van onder andere de 

omgeving, de wijkbewoners en de organisaties in Beijum. In dit hoofdstuk worden eerst de 

wijkvernieuwingsaanpak in de stad Groningen, de wijkvernieuwingsaanpak in Beijum en de interventie 

Sterk Netwerk besproken. Hierna wordt informatie gegeven over de wijk Beijum, de sociale problemen 

in de wijk, de wijkbewoners en de organisaties die werkzaam zijn in de wijk. 

2.1 Wijkvernieuwingsaanpak in de stad Groningen 

Door de groei van de stad Groningen wordt wonen en leven in de stad duurder. Hierdoor kunnen 

inwoners die meer kans hebben op werk en een goed inkomen zich makkelijker vestigen rondom het 

centrum van de stad, terwijl inwoners die hier minder kans op hebben worden verdreven naar de randen 

van de stad. Onbedoeld kan dit leiden tot een tweedeling van kansrijke en kansarmere wijken in de stad. 

Dit proces gaat vaak ongemerkt, maar is ongewenst. De tweedeling kan leiden tot een opstapeling van 

problemen in de kansarmere wijken, omdat er meer kwetsbare mensen wonen, door bijvoorbeeld 

armoede of een slechtere gezondheid (Gemeente Groningen, 2018b). Om de toenemende tweedeling 

van kansrijke en kansarmere wijken tegen te gaan en te voorkomen is in het coalitieakkoord 2019 – 2022 

van de gemeente Groningen (Gemeente Groningen, 2019a) besloten te investeren in de sociale 

wijkvernieuwing van de wijken aan de randen van de stad.      

 De gemeente Groningen en de vijf woningcorporaties in Groningen hebben naar aanleiding van 

het coalitieakkoord 2019 – 2022 van de gemeente Groningen (Gemeente Groningen, 2019a) een 

gezamenlijke visie en aanpak geformuleerd voor wijkvernieuwing. De vijf woningcorporaties zijn 

Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium en Wierden en Borgen. De pijlen voor wijkvernieuwing 

zijn in eerste instantie gericht op de wijken Selwerd, Beijum, De Wijert en Indische Buurt/De Hoogte. 

Het doel van deze gezamenlijke visie en aanpak is het tegengaan en voorkomen van de tweedeling in de 
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stad Groningen door sociale en fysieke investeringen te doen in de kansarmere wijken. Zo moeten deze 

wijken aantrekkelijker worden voor kansrijke groepen en moet de verdeling van kansrijke en kansarme 

inwoners gelijker worden in de wijken. Op deze manier verwachten de gemeente Groningen en de vijf 

woningcorporaties dat de kansen van kansarmere inwoners in de stad zullen verhogen. Dit moet 

bijdragen aan het oplossen van de sociale problemen.      

 Eén van de sociale investeringen die wordt gedaan om bij te dragen aan het oplossen van de 

sociale problemen in de wijken is de vorming van een sociaal netwerk in de wijk tussen actoren die 

organisaties in de wijk vertegenwoordigen. Dit staat beschreven in het coalitieakkoord 2019-2022 van 

de gemeente Groningen (Gemeente Groningen, 2019a), waarin de vorming van een sociaal netwerk 

tussen organisaties in de wijk aangeduid wordt onder de naam ‘maatschappelijke coalitie’. Het is de 

bedoeling dat de actoren die organisaties in de wijk vertegenwoordigen meer met elkaar gaan 

samenwerken dankzij het bestaan van een sociaal netwerk tussen deze actoren. Dit moet ten goede 

komen aan het oplossen van de sociale problemen die in de wijk spelen, bijvoorbeeld bij de aanpak van 

armoede.            

 De actoren die organisaties in de wijk vertegenwoordigen kunnen hun aanbod en hulp aan de 

wijkbewoners beter op elkaar afstemmen wanneer zij met elkaar samenwerken binnen een sociaal 

netwerk. Ook is de verwachting dat de behoeftes van de wijkbewoners duidelijker zijn wanneer de 

actoren met elkaar samenwerken en kunnen deze behoeftes meer centraal komen te staan. Het beleid 

voor de oplossing van sociale problemen kan op deze manier beter afgestemd worden op de behoeftes 

die specifiek onder de bewoners in een wijk spelen. Beleid komt zo van onderaf vanuit de behoeftes van 

de wijkbewoners en minder, zoals voorheen, van bovenaf vanuit verwachtingen van beleidsmakers van 

de gemeente Groningen (Gemeente Groningen, 2018b). 

2.1.1 Wijkvernieuwingsaanpak in Beijum 

Beijum is één van de wijkvernieuwingswijken en onder de noemer Beijum Bruist! wordt de 

wijkvernieuwingsaanpak aangeduid. Wijkvernieuwing is niet nieuw in Beijum. Ten eerste is in 2003 

gestart met een wijkvernieuwingsaanpak in Beijum Oost die gericht was op de sociale wijkvernieuwing. 

Er zijn toen verschillende projecten gestart en de aanpak heeft geleid tot een afname van overlast en een 
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toename van het gevoel van veiligheid (Gemeente Groningen, 2018a). Na deze eerste 

wijkvernieuwingsaanpak bestonden echter nog steeds meer sociale en fysieke problemen in de wijk dan 

gemiddeld in Groningen. In 2011 is daarom gestart met een tweede wijkvernieuwingsaanpak, de 

zogenoemde heerdenaanpak. Een heerd is de benaming voor een straat of hofje in Beijum. Bij de 

heerdenaanpak lag de focus onder andere op de inrichting van de openbare ruimte, het verbeteren van 

de verkeersveiligheid en het tegengaan van jongerenoverlast (Gemeente Groningen, 2018a). 

 Ondanks de twee wijkvernieuwingsaanpakken in 2003 en 2011 bestaan er in Beijum nog steeds 

sociale en fysieke problemen. Met behulp van de wijkvernieuwingsaanpak Beijum Bruist! wordt sinds 

eind 2018 geprobeerd deze sociale en fysieke problemen op te lossen door nieuwe werkwijzen te 

hanteren. Dit betekent dat men het beleid voor de oplossing van sociale problemen deze keer zo goed 

mogelijk probeert af te stemmen op de behoeftes die vanuit de inwoners van Beijum specifiek naar voren 

komen. De wijkbewoners moeten centraal staan en er moet worden gekeken vanuit kansen en problemen 

in de wijk. In plaats van het beleid van bovenaf te ontwikkelen, moet deze aanpak zich onderscheiden 

door de ontwikkeling van beleid van onderaf (Gemeente Groningen, 2018a). Het sociale netwerk tussen 

actoren die organisaties in de wijk vertegenwoordigen moet hier aan bijdragen. In Beijum wordt door 

middel van Sterk Netwerk geprobeerd dit sociale netwerk te vormen. 

2.1.2 Sterk Netwerk  

Het nog te vormen sociale netwerk tussen de actoren die organisaties vertegenwoordigen in de wijk 

moet een belangrijke rol bij spelen bij de ontwikkeling van beleid van onderaf vanuit de behoeftes van 

de inwoners, omdat de actoren die de organisaties vertegenwoordigen in nauw contact staan met de 

wijkbewoners. Door middel van Sterk Netwerk wordt in de wijk Beijum geprobeerd een sociaal netwerk 

te vormen tussen de actoren die organisaties in Beijum vertegenwoordigen. De gezamenlijke ambitie 

van Sterk Netwerk voor de wijkvernieuwingsaanpak Beijum Bruist! staat hieronder beschreven en is 

afkomstig van de voorkant van de sociale agenda van Beijum Bruist! 2020-2021 (Gemeente Groningen, 

2019b).  

‘Wij – Sterk Netwerk Beijum – dragen bij aan: “een prachtwijk waarin iedereen meetelt en doet. Een 

plek waar ieders talent tot volle bloei komt en waar mensen uit verschillende culturen en met 
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verschillende achtergronden elkaar verrijken. Een wijk met voor ieder kind gelijke kansen op 

ontplooiing en waar niemand arm of eenzaam is. Een wijk waar je je leven lang wilt en kunt blijven 

wonen met voldoende voorzieningen”’(Gemeente Groningen, 2019b). 

Het is de bedoeling dat alle actoren die een organisatie in Beijum vertegenwoordigen en onderdeel 

uitmaken van het sociale netwerk streven naar dezelfde uitkomsten voor de wijkvernieuwingsaanpak 

Beijum Bruist! Daarom is de sociale agenda opgesteld, waarin staat beschreven waar het sociale netwerk 

gezamenlijk naar streeft  aan de hand van vier thema’s. De thema’s van de agenda zijn afgeleid van de 

sociale problemen die in de wijk spelen. Bij elk van deze thema’s zijn een aantal doelen opgesteld. De 

thema’s en doelen luiden als volgt (Gemeente Groningen, 2019b): 

1. Thema iedereen doet mee: 

1.1 Minder mensen voelen zich eenzaam; 

1.2 Mensen weten beter welke activiteiten er zijn waar je aan mee kunt doen of waar je aan kunt 

bijdragen; 

1.3 Meer verbinden van formele en informele initiatieven. 

2. Thema aanpak armoede – toekomst met perspectief: 

2.1 Meer jongvolwassenen hebben een startkwalificatie; 

2.2 Er is minder stress bij Beijumers die in armoede leven; 

2.3 Regelingen zijn beter bekend bij en toegankelijker voor Beijumers die in armoede leven; 

2.4 Er zijn meer passende activiteiten voor Beijumers gericht op vergroten toekomstperspectief. 

3. Thema opgroeien in kindvriendelijk Beijum: 

3.1 Alle kinderen hebben een kansrijke start;  

3.2 Meer kinderen spelen vaker buiten; 

3.3 Meer kinderen in de wijk weten wat er voor hen te doen is.  

4. Thema ouder worden in Beijum: 

4.1 Minder ouderen voelen zich eenzaam; 

4.2 De leefomgeving in Beijum is prettig en toegankelijk met goede voorzieningen en 

beweegmogelijkheden; 
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4.3 In Beijum zijn meer geschikte woningen voor ouderen; 

4.4 Er is meer verbinding tussen jong en oud.  

Door de sociale agenda moet het voor de actoren die een organisatie in Beijum vertegenwoordigen 

helder zijn wat de ambitie, het gezamenlijke streven en de bijbehorende doelen zijn van de 

wijkvernieuwingsaanpak Beijum Bruist! Op deze manier moet de sociale agenda een leidraad vormen 

voor de wijkvernieuwingsaanpak.        

 Er zijn vier bijeenkomsten van Sterk Netwerk geweest op 8 oktober 2019, 26 november 2019, 

4 februari 2020 en 24 september 2020. De vierde bijeenkomst stond oorspronkelijk gepland op 4 juni 

2020, maar door de omstandigheden rondom het coronavirus is de bijeenkomst verplaatst naar 

september. Voor de bijeenkomsten van Sterk Netwerk zijn alle actoren die de organisaties in de wijk 

vertegenwoordigen uitgenodigd. Niet alle actoren zijn aanwezig geweest bij elk van de vier 

bijeenkomsten. Er is geen aanwezigheidslijst bijgehouden tijdens de bijeenkomsten, dus het precieze 

aantal bezoekers per bijeenkomst is onbekend. Daarnaast ben ik aanwezig geweest bij de bijeenkomst 

op 4 februari 2020. Van elke bijeenkomst is door een beleidsmedewerker van de gemeente Groningen 

een korte terugblik geschreven. Aan de hand hiervan wordt een korte samenvatting gegeven van de 

bijeenkomsten.            

 De eerste bijeenkomst vond plaats op 8 oktober 2019. Het doel van de eerste bijeenkomst was 

de actoren die organisaties in de wijk vertegenwoordigen kennis met elkaar te laten maken. Er kwam 

naar voren dat de aanwezige actoren het prettig vonden elkaar te leren kennen. Er werd aangegeven dat 

de actoren wel af en toe mailcontact met elkaar hadden, maar elkaar niet vaak persoonlijk ontmoetten. 

De actoren vonden het dan ook een goed idee met elkaar te blijven netwerken. Tijdens de bijeenkomst 

hadden de actoren ook de mogelijkheid elkaar op de hoogte stellen van hetgeen dat zij nodig hebben en 

van hetgeen dat zij een andere actor te bieden hebben. Er bleek dat de aanwezige actoren allemaal met 

het probleem zaten dat het als organisatie lastig is een specifieke doelgroep wijkbewoners te bereiken 

(Gemeente Groningen, 2019d). Daarnaast zijn de actoren tijdens de eerste bijeenkomst aangemoedigd 

zogenoemde ‘koffiedates’ met elkaar te plannen om elkaar een-op-een beter te leren kennen. 

 Tijdens de tweede bijeenkomst op 26 november 2019 werden de vier sociale thema’s besproken 
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die de leidraad vormen bij de sociale wijkvernieuwingsaanpak Beijum Bruist! Deze vier thema’s zijn 

afgeleid van de sociale problemen die in de wijk spelen, welke beschreven worden in paragraaf 2.2.1. 

Het doel van de bijeenkomst was om samen knelpunten en problemen die rondom de thema’s spelen te 

onderscheiden en samen mogelijke oplossingen hiervoor te bedenken. De actoren hebben ervaring uit 

de praktijk, waardoor een goed beeld kon worden geschetst van de huidige situatie van de thema’s en 

de bijbehorende aandachtspunten. Bij het thema ‘ouder worden in Beijum’ kwam bijvoorbeeld naar 

voren dat de woningen geschikt moeten worden gemaakt om ook op oudere leeftijd in te wonen. De 

beschikbaarheid van informatie over allerlei regelingen en voorzieningen waar mensen gebruik van 

kunnen maken kwam onder andere naar voren als aandachtspunt bij het thema ‘toekomst met perspectief 

– aanpak armoede’. Bij het thema ‘opgroeien in kindvriendelijk Beijum’ kwam naar voren dat het 

belangrijk is onder andere te zorgen voor verkeersveiligheid en bij het thema ‘iedereen doet mee’ werd 

aangekaart dat een duidelijk overzicht van activiteiten en initiatieven in de wijk ontbreekt (Gemeente 

Groningen, 2019c). Daarnaast werden de actoren ook weer aangemoedigd op ‘koffiedate’ met elkaar te 

gaan.            

 Op 4 februari 2020 was de derde bijeenkomst van Sterk Netwerk. Bij deze bijeenkomst is de 

sociale agenda Beijum Bruist! 2020 – 2021 vastgesteld. Hier staat het gezamenlijke streven van Sterk 

Netwerk beschreven, samen met de thema’s en bijbehorende doelen, welke eerder in de paragraaf staan 

beschreven. De doelen die bij de thema’s zijn opgesteld zijn gebaseerd op de uitkomsten van de tweede 

bijeenkomst. Ook zijn per thema werkgroepen opgesteld. Deze werkgroepen bestaan uit actoren die 

organisaties in de wijk vertegenwoordigen en affiniteit hebben met het thema. Het doel van de 

werkgroepen is het concreet uitwerken van uitvoerbare plannen voor het behalen van de doelen op de 

sociale agenda Beijum Bruist! 2020 – 2021 (Gemeente Groningen, 2020). Door de omstandigheden 

rondom het coronavirus zijn de werkgroepen echter niet direct van start gegaan zoals gepland. 

 De vierde bijeenkomst vond plaats op 24 september 2020. Door de omstandigheden rondom het 

coronavirus kon deze bijeenkomst niet worden ingericht volgens plan, bijvoorbeeld doordat de 

werkgroepen nog geen concreet uitvoerbare plannen hadden uitgewerkt. Ook hadden de actoren die 

organisaties vertegenwoordigen in de wijk elkaar een relatief lange tijd niet gezien. Daarom lag de focus 
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in de vierde bijeenkomst op elkaar ontmoeten. Het doel van de bijeenkomst was het gezamenlijk 

uitspreken van de inzet voor de sociale agenda. Dit werd gedaan middels een percussiesessie.   

2.2 De wijk Beijum 

De wijk Beijum bevindt zich aan de noordoostelijke rand van de stad Groningen. Het is een grote wijk 

met zo’n 6000 woningen. Ruim 40 jaar geleden werd de wijk gebouwd met het doel meer aantrekkelijke 

woningen te realiseren in de stad Groningen en zo de trek naar omliggende dorpen te verminderen 

(Gemeente Groningen, 2018b). De wijk is gebouwd volgens het principe van de bloemkoolwijk. Tussen 

1970 en 1980 zijn in Nederland een hoop wijken in deze vorm gebouwd. Een bloemkoolwijk dankt de 

naam aan de complexe structuur waarin de wijk is opgebouwd. Deze structuur lijkt op de doorsnede van 

een bloemkool. De complexe structuur wordt gekenmerkt door veel groen en water, kleine weggetjes en 

vele woonerven. In een bloemkoolwijk is meestal één hoofdweg, die vertakt naar kleinere wegen en 

doodlopende hofjes (Gemeente Groningen, 2018b; Van der Leun, Oskam, Van der Steeg, & Ubink, 

2008).             

 De idealen van de bloemkoolwijk zijn het terugbrengen van de menselijke maat, 

kleinschaligheid en de creatie van een omgeving waarin wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten 

(Gemeente Groningen, 2018b; Van der Leun et al., 2008). In de praktijk blijken echter niet alle 

bloemkoolwijken die in Nederland gebouwd zijn succesvol (Van der Leun et al., 2008). Beijum is één 

van deze wijken. De idealen die de grond vormden van de bloemkoolwijk zijn anno 2020 niet meer goed 

zichtbaar. De openbare ruimte is verouderd of veranderd in parkeerterrein en het beeld in de wijk wordt 

bepaald door slechtonderhouden groen en water, auto’s en schuttingen. Ook voelen wijkbewoners zich 

op sommige plekken in de wijk niet veilig en is oriëntatie in de wijk lastig door onduidelijke routes 

(Gemeente Groningen, 2018b).    

2.2.1 De sociale problemen 

In Beijum is sprake van meer sociale problematiek dan gemiddeld in de stad Groningen. Ten eerste komt 

er veel armoede voor in Beijum. Eén op de vier kinderen groeit bijvoorbeeld op in armoede en 26% van 

de huishoudens in Beijum zijn minimahuishoudens. Het gemiddelde in de stad is 14%. Ook zijn 13% 

van de gezinnen eenoudergezinnen, terwijl het gemiddelde in de stad 5,6% is (Gemeente Groningen, 
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2018b). Ten tweede wonen er relatief veel jongeren met problemen in de wijk. Zo zitten relatief veel 

kinderen in de jeugdhulpverlening en heeft 25% van de 18 tot en met 27-jarigen in Beijum geen 

startkwalificatie. Het gemiddelde in de gemeente Groningen is 8%. Ook komt 12% van de kinderen uit 

kwetsbare gezinnen, terwijl het gemiddelde in de gemeente Groningen 9% is (persoonlijke 

communicatie, 26 februari 2020). Ten derde heeft 50% van de wijkbewoners overgewicht en heeft 15% 

van de bewoners obesitas, terwijl de gemiddeldes in de gemeente Groningen respectievelijk 40% en 

11% zijn. Als laatste is ook sprake van vergrijzing in Beijum (persoonlijke communicatie, 26 februari 

2020). Bovendien is er concentratie en opstapeling van sociale problemen in een aantal gebieden in de 

wijk (Gemeente Groningen, 2018b). 

2.2.2 De wijkbewoners 

 Er wonen rond de 13.000 mensen in Beijum. Zeven op de tien wijkbewoners hebben een Nederlandse 

achtergrond. De meeste wijkbewoners zijn tussen de 35 en 64 jaar oud en vier op de tien wijkbewoners 

leven alleen (persoonlijke communicatie, 26 februari 2020). Van de volwassenen heeft 48% een 

middelbaar opleidingsniveau en 24% van de wijkbewoners heeft geen startkwalificatie. Dit betekent dat 

24% van de wijkbewoners alleen de basisschool, VMBO of MBO niveau 1 als opleidingsniveau heeft. 

Van de wijkbewoners zegt 88% een goede eigen ervaren gezondheid te hebben. Veel wijkbewoners 

wonen met plezier in de wijk en geven aan er graag oud te willen worden. Daarnaast zijn er veel actieve 

wijkbewoners, die onder andere actief zijn bij de kerk en buurtaccommodaties. Er wonen relatief veel 

kwetsbare mensen in de wijk, zoals in de paragraaf hierboven is beschreven (persoonlijke communicatie, 

26 februari 2020). 

2.2.3 De organisaties 

Er zijn rond de 65 organisaties werkzaam in Beijum. Dit zijn zowel formele organisaties, waarbinnen 

voornamelijk betaalde professionals werkzaam zijn, als informele organisaties, waarbinnen 

voornamelijk vrijwilligers werkzaam zijn. De organisaties vervullen een breed scala aan 

werkzaamheden in de wijk. Het zijn bijvoorbeeld scholen, de kinderopvang, huisartsen of de 

bibliotheek, maar bijvoorbeeld ook een muziek- en dansorganisatie, een organisatie waar wijkbewoners 

voor anderen koken of organisaties waar wijkbewoners vrijwillig klusjes doen voor anderen.  
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3. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader beschreven. Allereerst wordt beschreven waarom een nieuw 

sociaal netwerk, dat bestaat uit relaties tussen actoren die organisaties vertegenwoordigen in de wijk 

Beijum, zal ontstaan door middel van Sterk Netwerk. Daarna wordt beargumenteerd dat de sterkte van 

de relaties tussen de actoren die organisaties vertegenwoordigen in Beijum afhankelijk is van de 

condities reputatie, vertrouwen en wederkerigheid (Ostrom, 2007). De mate van samenwerking tussen 

actoren is  afhankelijk van deze condities. Met behulp van de theorie van Ostrom (2007) worden de 

relaties tussen de condities beschreven en aan de hand van diverse literatuur worden de condities 

besproken. Uiteindelijk worden aan de hand van de informatie over de condities deelvragen opgesteld 

over de mate waarin de condities al aanwezig zijn binnen het sociale netwerk dat gevormd moet worden 

door middel van Sterk Netwerk. Deze deelvragen moeten helpen antwoord te geven op de centrale 

probleemstelling van het onderzoek.  

3.1 Nieuw sociaal netwerk 

Om te beginnen zal een nieuw sociaal netwerk door middel van Sterk Netwerk ontstaan, omdat Sterk 

Netwerk een plek van ontmoeting is. Er is een grotere kans dat sociale relaties ontstaan tussen actoren 

die met elkaar verbonden zijn via een ontmoetingsplek, dan tussen actoren die niet met elkaar verbonden 

zijn via een ontmoetingsplek (Feld, 1981). Mensen worden door Sterk Netwerk actief samengebracht 

om elkaar te ontmoeten en met elkaar te interacteren, waardoor Sterk Netwerk bijdraagt aan het ontstaan 

van sociale relaties tussen actoren die organisaties in Beijum vertegenwoordigen (Feld, 1981).  

 Bovendien zullen actoren meer dezelfde normen en waarden krijgen wanneer zij elkaar vaker 

ontmoeten, zoals het geval is bij Sterk Netwerk. Dit wordt ook wel het principe van homofilie genoemd 

in de wetenschap die sociale netwerken bestudeert (Kadushin, 2012). Wanneer actoren binnen een groep 

gelijkere normen en waarden hebben, is er ook een grotere kans dat actoren sociale relaties met elkaar 

aangaan. Actoren kunnen namelijk gemakkelijker met elkaar communiceren en hebben beter begrip 

voor elkaar wanneer zij meer dezelfde normen en waarden hebben (Healy et al., 2001).   

 Sterk Netwerk zorgt dus voor het ontstaan van een nieuw sociaal netwerk, dat bestaat uit sociale 

relaties tussen actoren die organisaties in de wijk vertegenwoordigen, omdat het een plek van 
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ontmoeting is. In dit onderzoek is het doel te onderzoeken in hoeverre de condities voor samenwerking 

aanwezig zijn binnen Sterk Netwerk om zo de sociale relaties tussen de actoren die een organisatie in 

de wijk vertegenwoordigen in kaart te brengen. Daarom worden in de volgende paragraaf de condities 

reputatie, vertrouwen en wederkerigheid besproken die invloed hebben op de mate van samenwerking. 

3.2 Condities voor samenwerking 

De verwachting bestaat dat de sterkte van de sociale relaties tussen de actoren die organisaties 

vertegenwoordigen in Beijum afhankelijk is van de condities reputatie, vertrouwen en wederkerigheid, 

omdat deze condities invloed hebben op de mate waarin actoren samenwerkingsrelaties met elkaar 

aangaan (Ostrom, 2007). Wanneer actoren in hoge mate bereid zijn samenwerkingsrelaties met elkaar 

aan te gaan, zullen meer sociale relaties tussen actoren bestaan. Dit heeft als gevolg dat een sterker 

sociaal netwerk kan ontstaan (Healy et al., 2001).       

 De condities reputatie, vertrouwen en wederkerigheid hebben op een verschillende manier 

invloed op de mate waarin actoren samenwerkingsrelaties met elkaar aangaan, maar er bestaat ook een 

wisselwerking tussen de condities (Ostrom, 2007). In figuur 1 zijn de relaties tussen de drie condities 

en samenwerking en de onderlinge wisselwerking schematisch weergegeven. Er is te zien dat de 

reputatie van actor Pj invloed heeft op de mate van vertrouwen dat een andere actor Pi in deze persoon 

heeft. Wanneer de andere actor Pi vertrouwen heeft dat actor Pj wederkerig gedrag zal vertonen, zal actor 

Pi sneller bereid zijn samen te werken met actor Pj. Dit heeft een positieve invloed op de mate van 

samenwerking. Bovendien zal actor Pi sneller zelf wederkerig gedrag vertonen wanneer hij er 

vertrouwen in heeft dat actor Pj ook wederkerig gedrag vertoont. Dit heeft vervolgens ook een positieve 

invloed op de mate van samenwerking (Ostrom, 2010).   
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In de volgende paragrafen worden de condities reputatie, vertrouwen en wederkerigheid afzonderlijk 

van elkaar verder uitgewerkt.        

3.2.1 Reputatie 

Om te beginnen kan de conditie reputatie beschreven worden als het beeld dat anderen van een actor 

hebben. Dit beeld kan worden verbeterd of verslechterd door herhaalde interacties met andere actoren. 

De reputatie van een actor heeft invloed op de mate van samenwerking tussen actoren op twee manieren. 

Ten eerste kan aan de hand van de reputatie van een actor informatie herleid worden over eerdere 

handelingen van deze actor (Ostrom, 2010). Op basis van deze informatie kan een andere actor besluiten 

wel of niet samen te werken, omdat hij een inschatting kan maken of hij er vertrouwen in heeft dat de 

ander ook zal samenwerken. De voorwaarde voor het kunnen ontstaan van een reputatie is dat er 

herhaalde interacties plaatvinden tussen actoren (Ostrom, 2010) en dat het gedrag van een actor 

zichtbaar is voor anderen (Kraft-Todd, Yoeli, Bhanot, & Rand, 2015).    

 Ten tweede kan samenwerking ook ontstaan, omdat actoren een goede reputatie op willen 

bouwen (Janssen, 2006). In dit geval besluit een actor niet om te samenwerken op basis van de reputatie 

van een ander, maar besluit een actor samen te werken, om zijn eigen reputatie te verbeteren. Op lange 

termijn zijn de baten van een goede reputatie vaak hoger dan de kosten van samenwerking op dat 

moment (Kraft-Todd et al., 2015; Nowak & Sigmund, 1998). Hierbij is de voorwaarde dat het voordeel 

van samenwerking op lange termijn voor actoren wel voldoende waarschijnlijk moet zijn (Seabright, 

1993).             

Figuur 1: de relatie tussen de kernelementen en het niveau van samenwerking (Ostrom, 2007) 
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 Het bestaan van reputatie alleen is echter niet voldoende om de mate van samenwerking tussen 

actoren te bevorderen. De aan- of afwezigheid van vertrouwen tussen de actoren is essentieel (Cook & 

Hardin, 2001; Seabright, 1993). Dit is ook te zien in figuur 1: de invloed van de reputatie van een actor 

op de mate van samenwerking tussen actoren loopt via de mate van vertrouwen dat een actor heeft dat 

andere actoren ook zullen samenwerken.   

3.2.2 Vertrouwen 

Vertrouwen is een veelzijdig begrip en kan betrekking hebben op verschillende zaken. Zo bestaat 

institutioneel vertrouwen, vertrouwen in de goedheid van de mens in het algemeen en interpersoonlijk 

vertrouwen (Kaats & Opheij, 2012). In dit onderzoek wordt met de conditie vertrouwen het 

interpersoonlijke vertrouwen bedoeld. Dit vertrouwen is het geloof in de integriteit en capaciteit van een 

ander (Covey, 2006) en is essentieel voor de mate waarin actoren bereid zijn samenwerkingsrelaties met 

elkaar aan te gaan (Ostrom, 2010; Seabright, 1993). Wanneer een actor besluit samen te werken, moet 

hij er geloof in hebben dat de ander ook zal samenwerken. Wanneer een actor er niet in gelooft dat de 

ander zal samenwerken, zal hij niet willen samenwerken met de ander.     

 De mate van interpersoonlijk vertrouwen dat een actor in een ander heeft kan onderscheiden 

worden in drie varianten: vertrouwen in overtuigingen, vertrouwen in bedoelingen en 

vertrouwenwekkend gedrag (Kaats & Opheij, 2012). Ten eerste heeft de mate waarin een actor verwacht 

dat een ander rekening houdt met zijn belangen invloed op de mate waarin de actor vertrouwen heeft in 

andermans overtuigingen. Ten tweede wordt de mate waarin een actor vertrouwen heeft in de 

bedoelingen van een ander bepaald door de reputatie van de ander, zoals in paragraaf 3.2.1 wordt 

beschreven. Als laatste kan het vertrouwen van een actor in een ander toenemen, wanneer de andere 

actor vertrouwenwekkend gedrag vertoont. Dit is gedrag waarbij de ander zich afhankelijk opstelt (Kaats 

& Opheij, 2012).         

 Daarnaast is het verschil tussen vertrouwen en wantrouwen relevant. De begrippen zijn niet per 

definitie elkaars tegenpolen, maar kunnen juist naast elkaar bestaan (Kaats & Opheij, 2012). Wanneer 

actoren vertrouwen hebben in elkaar, wegen zij vaak voortdurend af in hoeverre zij de ander kunnen 

vertrouwen en in hoeverre zij wantrouwend moeten zijn naar de ander. In dit geval betekent wantrouwen 
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waakzaam zijn voor eventuele nadelen als gevolgen voor een te groot vertrouwen in een ander. 

Samenwerkrelaties binnen een sociaal netwerk kunnen bijvoorbeeld bestaan tussen concurrenten of 

actoren met verschillende belangen. In zulke gevallen is het een logische beslissing om een andere actor 

zowel te vertrouwen, als te wantrouwen. Wanneer er echter te gering vertrouwen bestaat en te veel 

wantrouwen, zal het bijna niet mogelijk zijn samenwerkingsrelaties aan te gaan (Kaats & Opheij, 2012).

 Er is in de literatuur veel geschreven over het bevorderen van vertrouwen tussen actoren. Zo 

beschrijft Covey (2006) in zijn boek ‘The speed of trust’ dertien gedragingen waarmee een actor het 

vertrouwen dat anderen in hem of haar hebben kan vergroten. Een aantal van deze gedragingen zijn 

bijvoorbeeld rechtdoorzee zijn, respect tonen, loyaliteit tonen, luisteren en toezeggingen nakomen 

(Covey, 2006). Weisfelt (2005) beschrijft daarentegen dat vertrouwen tussen actoren in groepen in fases 

verloopt en dat wantrouwen de stimulans voor actoren is om vertrouwen te winnen. Fase één is het 

vertrouwen erbij te horen en de laatste fase is het vertrouwen in het systeem en de betekenis van het 

systeem (Weisfelt & Andel, 2005). Als laatste wordt in de literatuur daarentegen ook beschreven dat 

investeren in infrastructuur, productie, gemeenschap en leiderschap vier elementen zijn waarmee 

vertrouwen gestimuleerd kan worden (Buitendijk, Hoekstra, & Timmerman, 2008).   

 Er valt dus te concluderen dat er geen eenduidige literatuur bestaat over het bevorderen van 

vertrouwen tussen actoren. Het belang van vertrouwen voor het bestaan van samenwerkingsrelaties 

tussen actoren wordt daarentegen wel eenduidig ondersteund door de literatuur (Kaats & Opheij, 2012; 

Kadushin, 2012; Kraft-Todd et al., 2015; Ostrom, 2010; Seabright, 1993). Naast deze directe relatie 

tussen vertrouwen en het bestaan van samenwerkingsrelaties, is in figuur 1 ook te zien dat er een 

indirecte relatie tussen vertrouwen en de mate van samenwerking bestaat. Deze loopt via wederkerigheid 

(Ostrom, 2010).      

3.2.3 Wederkerigheid  

Wederkerig gedrag is gedrag waarbij een actor verwacht dat een ander dit terug zal doen (Cox, 2004; 

Trivers, 1971). Wanneer een actor er vertrouwen in heeft dat een ander wederkerig gedrag zal vertonen, 

zal deze actor ook sneller zelf wederkerig gedrag vertonen. Wanneer actoren wederkerig gedrag 

vertonen zal de mate van samenwerking tussen de actoren toenemen (Ostrom, 2010). Er kan onderscheid 
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worden gemaakt tussen twee soorten wederkerigheid, namelijk directe en indirecte wederkerigheid 

(Nowak, 2006).           

 Directe wederkerigheid kan het beste omschreven worden met het spreekwoord ‘oog om oog, 

tand om tand’. Directe wederkerigheid vindt plaats tussen twee dezelfde actoren die herhaaldelijk met 

elkaar interacteren. Binnen deze interactie hebben actoren de keuze om wel of niet met elkaar samen te 

werken. Samenwerken leidt uiteindelijk meestal tot de beste uitkomst. Wanneer een actor op een 

gegeven moment echter besluit niet samen te werken, zal de samenwerking hoogstwaarschijnlijk niet 

meer tot stand komen. De andere actor besluit in zo’n geval vaak om ook niet meer samen te werken, 

onder het mom van ‘oog om oog, tand om tand’. Zo ontstaat een situatie waarin samenwerking niet meer 

waarschijnlijk is (Nowak, 2006).        

 Interacties tussen actoren zijn echter vaak asymmetrisch. Dit betekent dat er een kleine kans is 

dat precies dezelfde actor in de toekomst iets terug zal doen. Ondanks deze asymmetrie zijn actoren toch 

vaak bereid iets voor een ander te doen. Dit wordt indirecte wederkerigheid genoemd: de wederkerigheid 

vindt niet plaats tussen twee dezelfde actoren die herhaaldelijk met elkaar interacteren, maar tussen twee 

willekeurige actoren (Nowak, 2006). Een actor is bereid tot indirecte wederkerigheid, omdat de 

verwachting bestaat dat een ander hem of haar ook zal helpen wanneer de actor zich in een soortgelijke 

situatie bevindt.           

 Indirecte wederkerigheid kan leiden tot de vorming van sociale normen, zoals de sociale norm 

van samenwerking in een sociaal netwerk (Nowak, 2006). Wanneer actoren vertrouwen hebben dat 

anderen wederkerig gedrag vertonen, zullen zij ook wederkerig gedrag vertonen. Dit vertrouwen baseren 

zij aan de hand van de reputatie van anderen. Wanneer een actor de reputatie heeft dat hij geen 

wederkerig gedrag vertoont, zullen andere actoren in het netwerk niet met hem willen samenwerken. 

Hierdoor heeft deze actor niet de voordelen van samenwerking op lange termijn en wordt hij in zekere 

zin gestraft door het sociale netwerk. Op deze manier ontstaat een sociale norm tussen de actoren in het 

sociale netwerk dat actoren geacht worden wederkerig gedrag te vertonen. Dit komt ten goede aan de 

mate van samenwerking tussen actoren in een sociaal netwerk.  
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3.3 Deelvragen 

Al met al kan de conclusie worden getrokken dat de condities reputatie, vertrouwen en wederkerigheid 

belangrijke elementen zijn voor de mate van samenwerking tussen actoren. Aangezien 

samenwerkingsrelaties tussen actoren kunnen zorgen voor de groei van een sociaal netwerk, is het voor 

dit onderzoek nuttig om te weten in hoeverre de condities al aanwezig zijn binnen het sociale netwerk 

dat gevormd moet worden door middel van Sterk Netwerk. Daarom zijn de volgende deelvragen 

opgesteld voor dit onderzoek:  

1. In hoeverre is de reputatie van individuen die een organisatie vertegenwoordigen van belang voor 

samenwerking met andere individuen binnen Sterk Netwerk?   

2. In hoeverre bestaat er binnen Sterk Netwerk vertrouwen tussen de individuen die een organisatie 

vertegenwoordigen?  

3. In hoeverre zijn de individuen die een organisatie vertegenwoordigen bereid wederkerig gedrag te 

vertonen binnen Sterk Netwerk?  

Aan de hand van het theoretisch kader en de deelvragen is een deductief conceptueel raamwerk 

opgesteld, welke wordt weergegeven in figuur 2. Dit raamwerk bevat de centrale concepten in het 

onderzoek en de verwachte relaties tussen de concepten, gebaseerd op theorie. Het raamwerk is 

opgesteld, omdat het focus en structuur geeft, helderheid verschaft over de concepten die onderzocht 

worden, een manier is waarop onderzoeksvragen verfijnd kunnen worden, het theoretische assumpties 

en concepten reflecteert die in de studie worden aangenomen en omdat het de verwachte relaties tussen 

concepten weergeeft (Hennink, Hutter, & Bailey, 2011).      

 In het deductieve conceptuele raamwerk in figuur 2 is te zien dat, binnen de context van de wijk 

Beijum, verwacht wordt dat Sterk Netwerk invloed heeft op de samenwerkingsrelaties tussen de actoren 

die een organisatie in de wijk vertegenwoordigen. De mate waarin de actoren bereid zijn 

samenwerkingsrelaties binnen Sterk Netwerk aan te gaan, hangt af van de condities reputatie, 

vertrouwen en wederkerigheid. De samenwerkingsrelaties hebben daarna invloed op de mate waarin een 

nieuw sociaal netwerk gevormd wordt in de wijk tussen de actoren die organisaties vertegenwoordigen.  



Samen werken aan een prachtwijk  Jildou Sijtsma 

 

27 

 

  

 

 

  

Figuur 2: Deductieve conceptuele raamwerk 
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4. Onderzoeksmethoden 

In dit hoofdstuk zijn de gebruikte onderzoeksmethoden te lezen. Er zijn in dit onderzoek mixed methods 

gebruikt, omdat zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden beperkingen kennen. Door 

mixed methods te gebruiken wordt gecompenseerd voor deze beperkingen (Watkins & Gioia, 2015). 

Ten eerste is een oriënterend onderzoek uitgevoerd aan de hand van kwalitatieve interviews met vier 

participanten die organisaties in de wijk vertegenwoordigen. Ten tweede is een kwantitatief 

vragenlijstonderzoek uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre de condities reputatie, vertrouwen en 

wederkerigheid aanwezig zijn binnen Sterk Netwerk. Ook is met behulp van de vragenlijsten gekeken 

naar de ervaringen van deelname en is gekeken of er kenmerken onderscheiden kunnen worden die 

voorspellen hoe groot de bereidheid is van actoren die organisaties vertegenwoordigen om deel te nemen 

aan Sterk Netwerk.          

 Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 4.1 wordt allereerst de onderzoekspopulatie 

beschreven. Daarna wordt in paragraaf 4.2 de oriëntatie beschreven die voorafgaand aan het onderzoek 

heeft plaatsgevonden. In paragraaf 4.3 wordt de keuze voor de dataverzamelingsmethoden toegelicht. 

Hierna wordt in paragraaf 4.4 beschreven hoe de oriënterende interviews zijn uitgevoerd en wordt in 

paragraaf 4.5 beschreven hoe het vragenlijstonderzoek is uitgevoerd. Tot slot is in paragraaf 4.6 de 

analyseopzet te lezen.   

4.1 Onderzoekspopulatie  

De actoren die een organisatie in Beijum vertegenwoordigen binnen Sterk Netwerk zijn de 

onderzoekspopulatie in dit onderzoek. Per organisatie is uitgegaan van één vertegenwoordiger, 

waardoor er in dit onderzoek 65 actoren zijn die een organisatie vertegenwoordigen. Een lijst van de 

namen en e-mailadressen van deze actoren is verkregen via de gemeente Groningen. Er is veel diversiteit 

onder de actoren. Zo zijn zij werkzaam bij organisaties met diverse werkzaamheden en zijn het zowel 

vrijwilligers als betaalde werknemers. Voor de oriënterende interviews heb ik zes participanten 

benaderd. In verband met tijdgebrek konden twee participanten niet meewerken aan het interview. 

Uiteindelijk is een oriënterend interview afgenomen bij vier participanten. De vragenlijst is naar 61 

actoren die een organisatie vertegenwoordigen verstuurd. Uiteindelijk is de vragenlijst ingevuld door 51 
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actoren. In paragraaf 4.5 is een beschrijving te lezen van de onderzoekspopulatie van het 

vragenlijstonderzoek.  

 4.2 Oriëntatie  

Voor aanvang van het onderzoek heb ik kennisgemaakt met de wijkvernieuwingsaanpak Beijum Bruist! 

en de interventie Sterk Netwerk middels een stage bij de gemeente Groningen. De  kennis die gedurende 

de stage is opgedaan heeft richting en inhoud gegeven aan dit onderzoek. Aan de hand van deze kennis 

is het onderwerp van het onderzoek geconcretiseerd en is de probleemstelling geformuleerd. 

 Allereerst heb ik informatie vergaard over de diverse sociale problemen die in de wijk spelen 

door het bijwonen van gesprekken met professionals. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek over het grote 

aantal jongeren zonder startkwalificaties in Beijum op 6 februari 2020 met professionals op het gebied 

van onderwijs van de gemeente Groningen en tijdens een gesprek met de projectleider van Kansrijk 

Oost, een buddyproject voor mensen in armoede in de wijk Beijum, op 12 februari 2020. 

 Daarnaast heb ik tijdens de stage de bijeenkomst van Sterk Netwerk op 4 februari 2020 

bijgewoond, waardoor meer inzicht is verkregen in het verloop van de bijeenkomsten en in de sfeer die 

tussen de actoren die organisaties in de wijk vertegenwoordigen heerst. Ook zijn gedurende deze fase 

diverse beleidsdocumenten gelezen van de gemeente Groningen, zoals het coalitieakkoord 2019-2022 

(2019a), het koersdocument wijkvernieuwing Beijum (2018a) en het wijkvernieuwingsplan Beijum 

(2018b).            

 Als laatste heb ik veel gesprekken gevoerd met de sociaalgebiedsontwikkelaar in Beijum van 

de gemeente Groningen, Els Bruinewoud. Deze gesprekken hebben onder andere inzicht gegeven in de 

wijkvernieuwingsaanpakken die in 2003 en 2011 zijn gestart en de elementen waarmee de 

wijkvernieuwingsaanpak Beijum Bruist! zich onderscheidt van de voorgaande. Deze elementen zijn 

bijvoorbeeld meer aandacht voor de bewoners, de focus op het ontwikkelen van beleid van onderaf en 

de focus op de bevordering van samenwerkingsrelaties tussen de actoren die organisaties in de wijk 

vertegenwoordigen. 
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4.3 Dataverzamelingsmethoden 

In dit onderzoek is gebruikgemaakt van twee methoden voor dataverzameling, namelijk kwalitatieve 

oriënterende interviews en kwantitatief vragenlijstonderzoek. Er is gekozen om eerst oriënterende 

interviews te houden, omdat nog niet genoeg bekend was over de percepties en ervaringen van de actoren 

die namens een organisatie deelnemen aan Sterk Netwerk om hier de vragenlijst op te baseren. Met 

behulp van de interviews kunnen belangrijke concepten die meegenomen moeten worden als variabelen 

in de vragenlijst geïdentificeerd worden. Ook kunnen de operationalisaties in de vragenlijst van de 

condities reputatie, vertrouwen en wederkerigheid verder uitgebreid en verdiept worden dankzij de 

interviews. Daarnaast kan door middel van oriënterend onderzoek betekenis en context aan concepten 

worden gegeven, bijvoorbeeld hoe vragen het beste gesteld kunnen worden (Hennink et al., 2011).  

 Aan de hand van de informatie uit de oriënterende interviews wordt het deductieve conceptuele 

raamwerk, die te zien is in figuur 2, toegespitst tot een inductief conceptueel raamwerk. Deze is 

weergegeven in figuur 3. Dit betekent dat inductieve inferenties zijn toegevoegd aan het conceptuele 

raamwerk, waardoor de theorie wordt toegespitst op de percepties en ervaringen van de participanten. 

Middels deze informatie wordt de vragenlijst voor het vragenlijstonderzoek beter afgestemd op de 

onderzoekspopulatie (Hennink et al., 2011).       

 Er is in het inductieve conceptuele raamwerk in figuur 3 te zien dat, met behulp van de 

oriënterende interviews, verwacht wordt dat ook het wel of niet ontvangen van subsidie van de gemeente 

Groningen invloed heeft op de mate waarin actoren bereid zijn samenwerkingsrelaties met elkaar aan te 

gaan. Daarnaast zijn de percepties en ervaringen van Sterk Netwerk en de samenwerkingsrelaties die uit 

de interviews naar voren kwamen en van belang zijn voor het vragenlijstonderzoek toegevoegd.  

Figuur 3: Inductieve conceptuele raamwerk 
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4.4 Oriënterende interviews 

In de week van 6 juli 2020 heb ik vier interviews afgenomen bij actoren die organisaties 

vertegenwoordigen in de wijk. De actoren zijn gekozen met behulp van de kennis van de 

sociaalgebiedsontwikkelaar in Beijum van de gemeente Groningen, Els Bruinewoud. Zij kan worden 

gezien als een gatekeeper (Hennink et al., 2011). Dit betekent dat zij kennis heeft over de 

karakteristieken van alle actoren die een organisatie in Beijum vertegenwoordigen en deelnemen aan 

Sterk Netwerk. Haar is gevraagd welke actoren volgens haar het meest relevant zijn om te interviewen. 

Hier is een lijst van tien mogelijke participanten uitgekomen.      

 Op basis van diversiteit heb ik zes participanten geselecteerd voor de interviews. Er is besloten 

de participanten te selecteren op basis van diversiteit om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van 

meningen, ervaringen en referentiekaders. De gatekeeper is niet op de hoogte gebracht van de 

geselecteerde participanten, om zo de anonimiteit van de participanten te waarborgen. Het precieze 

aantal interviews dat is afgenomen is bepaald aan de hand van het principe van informatiesaturatie: 

wanneer de verzamelde informatie zichzelf gaat herhalen, is het niet van toegevoegde waarde meer 

interviews af te leggen (Hennink et al., 2011). Uiteindelijk zijn er vier interviews afgenomen. In bijlage 

A is de mail te lezen die in de week van 15 juni 2020 naar de participanten is gestuurd om te vragen 

naar hun medewerking aan het onderzoek.       

 Voorafgaand aan de interviews is een semigestructureerd interviewschema opgesteld, welke te 

zien is in bijlage B. Een semigestructureerd interviewschema houdt in dat van tevoren vragen zijn 

opgesteld, maar dat hier wel van afgeweken mag worden. De interviewster mag naar eigen inzicht de 

vragen formuleren, terwijl de vraagformuleringen bij gestructureerde interviews zijn voorgeschreven. 

Het voordeel van een semigestructureerd interviewschema is dat de manier van vragen stellen afgestemd 

kan worden op de participant (Emans, 2002). Op deze manier hebben de participanten meer ruimte hun 

eigen percepties en ervaringen te vertellen, omdat zij niet beperkt worden door een strikt 

interviewschema. Zo kunnen eventuele elementen of concepten naar voren komen waar vooraf niet aan 

was gedacht (Hennink et al., 2011).         

 Het interviewschema is gebaseerd op het deductieve conceptuele raamwerk dat is weergegeven 

in figuur 2. Dat betekent dat het interviewschema gebaseerd is op de verkregen inzichten uit de theorie, 
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namelijk op de condities voor samenwerkingsrelaties tussen actoren. Dit zijn reputatie, vertrouwen en 

wederkerigheid.          

 De opbouw van de interviews, zoals weergegeven in bijlage B, is als volgt: ten eerste wordt de 

participant welkom geheten en wordt het doel van het onderzoek uitgelegd. Ook wordt de participant 

erop gewezen dat de resultaten anoniem verwerkt worden en dat de participant op elk moment vrij is 

een vraag over te slaan of te stoppen met het interview. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de 

participant goed geïnformeerd is. Daarnaast wordt toestemming gevraagd voor het opnemen van het 

interview. Ten tweede worden een aantal kennismakingsvragen gesteld om meer over de participant te 

weten te komen. De kennismakingsvragen dienen er tevens toe de participant op zijn of haar gemak te 

stellen. Hierna komen de sleutelvragen aan bod, waarin de theorie is geïntegreerd. Deze vragen gaan 

over Sterk Netwerk in het algemeen en over de condities reputatie, vertrouwen en wederkerigheid. Tot 

slot worden een aantal afsluitende vragen gesteld om ervoor te zorgen dat het interview niet plotseling 

beëindigd wordt. Ook wordt de participant bedankt voor zijn of haar medewerking en wordt gevraagd 

of de participant geïnteresseerd is in het ontvangen van het uiteindelijke onderzoek.  

 Na afloop van de oriënterende interviews zijn de interviews uitgeschreven met behulp van het 

programma Word en zijn de belangrijkste elementen en concepten die naar voren kwamen eruit gehaald. 

In bijlage C is een samenvatting te lezen van de antwoorden van de participanten tijdens de oriënterende 

interviews. In verband met de waarborging van de privacy van de participanten is besloten de interviews 

niet apart van elkaar te beschrijven. In plaats hiervan zijn de antwoorden samengevoegd en zijn ze in 

één geheel beschreven. Na verwerking van de resultaten zijn de geluidsopnames en uitgeschreven 

interviews verwijderd. 

4.4.1 Resultaten oriënterende interviews  

Het doel van de oriënterende interviews is het in kaart brengen van percepties en ervaringen van 

deelname aan Sterk Netwerk van de actoren die een organisatie in de wijk vertegenwoordigen, het 

identificeren van belangrijke concepten die meegenomen moeten worden als variabelen in de vragenlijst 

en het uitbreiden van de operationalisaties van de condities reputatie, vertrouwen en wederkerigheid. De 

resultaten van de interviews zijn verwerkt in het inductieve conceptuele raamwerk, welke weergegeven 



Samen werken aan een prachtwijk  Jildou Sijtsma 

 

33 

 

is in figuur 3. Hieronder is een korte toelichting gegeven van de resultaten van de oriënterende 

interviews. In bijlage C is een meer uitgebreide samenvatting te lezen van de antwoorden van de 

participanten.            

 Ten eerste zijn de percepties en ervaringen van deelname aan Sterk Netwerk wisselend. Het 

korte termijn doel van Sterk Netwerk is vrij duidelijk, maar het doel van Sterk Netwerk op de lange 

termijn wordt betwijfeld. Ook hebben participanten uiteenlopende ervaringen van de bijeenkomsten. 

Het kennismaken met andere actoren in de wijk wordt gezien als iets positiefs, maar het ontbreken van 

concrete acties wordt beschouwd als een gebrek. Om deze reden is het interessant in het 

vragenlijstonderzoek in te gaan op het doel van Sterk Netwerk en op de ervaring van de bijeenkomsten.

 Ten tweede komen de communicatie met de gemeente Groningen en het ontvangen van subsidie 

van de gemeente Groningen naar voren als belangrijke concepten die meegenomen moeten worden in 

het vragenlijstonderzoek. Zo wordt er gesteld dat de samenwerking en communicatie met de 

beleidsmedewerkers van de gemeente Groningen beter zou kunnen en dat de beleidsmakers beter op de 

hoogte van elkaars werkzaamheden in de wijk zouden kunnen zijn. Ook blijkt dat een behoorlijk aantal 

organisaties afhankelijk is van subsidie van de gemeente Groningen. Het wel of niet ontvangen van 

subsidie van de gemeente zou een factor kunnen zijn voor actoren om wel of geen 

samenwerkingsrelaties met anderen aan te gaan of om wel of niet actief deel te nemen aan Sterk 

Netwerk.           

 Ten derde zijn de antwoorden van de participanten op de vragen over de condities reputatie, 

vertrouwen en wederkerigheid voor goede samenwerkingsrelaties over het algemeen positief. Om 

erachter te komen of dit geldt voor de gehele onderzoekspopulatie, worden de condities ook 

meegenomen in het vragenlijstonderzoek. Er komt daarentegen naar voren dat het hebben van een 

persoonlijke klik, raakvlakken op het gebied van werk en een ervaren gezamenlijk belang meespelen. 

Hier wordt bij het formuleren van de vragen rekening mee gehouden.      

 Aan de hand van bovenstaande resultaten van de oriënterende interviews is het inductieve 

conceptuele raamwerk opgesteld, welke weergegeven wordt in figuur 3. De theorie is op deze manier 

aangevuld met informatie van de actoren uit de praktijk. Op deze manier kan de vragenlijst voor het 

vragenlijstonderzoek beter afgestemd worden op de onderzoekspopulatie (Hennink et al., 2011). 
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4.4.2 Validiteit en betrouwbaarheid  

De begrippen geloofwaardigheid, overdraagbaarheid en betrouwbaarheid zijn van belang bij de 

inachtneming van validiteit en betrouwbaarheid (Shenton, 2004). Ten eerste is het principe bij 

geloofwaardigheid dat de bevindingen uit het interview in overeenstemming moeten zijn met de realiteit. 

In dit onderzoek probeer ik de geloofwaardigheid te waarborgen door veel achtergrondkennis te 

vergaren, vertrouwdheid te creëren met de actoren die organisaties vertegenwoordigen en door mixed 

methods te gebruiken. Ten tweede gaat overdraagbaarheid over de generaliseerbaarheid van de 

resultaten. Door de context uitvoerig te beschrijven kan rekening worden gehouden met 

overdraagbaarheid. In dit onderzoek probeer ik hier rekening mee te houden door de context van het 

onderzoek uitvoerig te beschrijven in hoofdstuk 2. Als laatste houdt het begrip betrouwbaarheid in dat 

gelijke resultaten behaald moeten worden als het onderzoek nogmaals wordt uitgevoerd in dezelfde 

context, met dezelfde methoden en participanten. Door het opstellen van een helder en overzichtelijk 

semi-gestructureerd interviewschema, welke te zien is in bijlage B, probeer ik de betrouwbaarheid in 

acht te nemen (Shenton, 2004).   

4.4.3 Ethische overwegingen 

Naast het belang van de inachtneming van betrouwbaarheid en validiteit, is het ook van belang te 

voldoen aan ethische principes (Hennink et al., 2011; Miracle, 2016; Sims, 2010). Op basis van het 

Belmont Report (1978) houd ik rekening met een vijftal overwegingen om aan de ethische principes te 

voldoen. Ten eerste is dat informed consent, wat inhoudt dat participanten voldoende informatie moeten 

krijgen om zelfstandig en weloverwogen een keuze te kunnen maken of zij willen deelnemen aan het 

onderzoek of niet. Ik probeer informed consent te waarborgen door het verschaffen van heldere en 

duidelijke informatie over het doel van het onderzoek en de verwerking van de resultaten in de mail 

voor de participantenwerving en tijdens de inleiding van het oriënterende interview.  

 Ten tweede is er het principe van zelfbeschikking. Dit betekent dat participanten zelf mogen 

beslissen hoe zij willen participeren in het onderzoek. Zo mogen participanten altijd besluiten dat ze 

geen antwoord willen geven op een vraag of dat ze willen stoppen met het onderzoek. Dit tracht ik te 

waarborgen door tijdens de inleiding van het oriënterende interview expliciet te noemen dat de 
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participant altijd een vraag mag overslaan en te allen tijde het interview mag beëindigen. 

 Het derde principe is risicominimalisatie. Dat is het gegeven dat de onderzoekster de participant 

nooit fysieke of mentale schade mag aanbrengen of in gevaar mag brengen. Door het opstellen van een 

semigestructureerd interviewschema, welke te zien is in bijlage B, heb ik van tevoren nagedacht over 

de vragen die ik zou gaan stellen. Hierbij heb ik rekening gehouden met het perspectief van de 

geïnterviewde. Ook zijn de vragen van tevoren besproken met de eerste en externe scriptiebegeleider. 

Hierdoor wordt het aanbrengen van mentale schade aan de participant beperkt. Daarnaast probeer ik ook 

de schade te beperken door de waarborging van privacy. Op deze manier wordt voorkomen dat de 

participant schade kan ondervinden van iets wat hij of zij heeft gezegd tijdens het interview. Als laatste 

zijn de interviews afgenomen op locatie van de organisatie van de participant of middels een 

videogesprek. Hierdoor heb ik getracht ervoor te zorgen dat de participanten geen fysieke schade konden 

oplopen.           

 Het principe van anonimiteit is het vierde ethische principe en betekent dat onderzoekster de 

identiteit van de participanten te allen tijde moeten beschermen. Hier hou ik rekening mee door de 

antwoorden van de participanten te anonimiseren en vervolgens samen te voegen tot één samenvatting. 

Op deze manier zijn de resultaten niet te herleiden tot de participanten.    

 Het laatste principe is vertrouwelijkheid. Dit houdt in dat de onderzoekster te allen tijde 

vertrouwelijk moet omgaan met de verkregen data. Ik ben hierop bedacht door niemand anders toegang 

te geven tot de opnames en transcripten van de oriënterende interviews en door deze te verwijderen na 

verwerking van de resultaten (Hennink et al., 2011; Miracle, 2016; Sims, 2010).  

4.5 Vragenlijstonderzoek 

De tweede methode van dataverzameling in dit onderzoek bestaat uit een vragenlijstonderzoek. De 

vragenlijsten zijn ten eerste afgenomen om te onderzoeken in hoeverre de drie condities voor 

samenwerkingsrelaties, dit zijn reputatie, vertrouwen en wederkerigheid, aanwezig zijn binnen Sterk 

Netwerk. Zo kan een antwoord worden gegeven op de eerste, tweede en derde deelvraag die op basis 

van theorie zijn geformuleerd. Ook wordt met behulp van de vragenlijsten gekeken naar de ervaringen 

van deelname en wordt gekeken of er kenmerken onderscheiden kunnen worden die voorspellen hoe 
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groot de bereidheid is van actoren die organisaties vertegenwoordigen om deel te nemen aan Sterk 

Netwerk. Zo kunnen de vierde en vijfde deelvraag worden beantwoord.    

 De vragenlijst is opgesteld met behulp van het inductieve conceptuele raamwerk dat is 

weergegeven in figuur 3. Dit betekent dat de vragenlijst is gebaseerd op zowel verkregen inzichten uit 

de theorie, als verkregen inzichten uit de oriënterende interviews. Daarnaast is voor het opstellen van de 

vragen voor de vragenlijst informatie gebruikt uit het boek van Billiet en Waege (2006) en zijn diverse 

bronnen geraadpleegd (Bereczkei, Birkas, & Kerekes, 2010; Brehm & Rahn, 1997; Cox, 2004; Healy et 

al., 2001; Sampson, Morenoff, & Earls, 1999; Stolle, 1998; Van Vugt & Hardy, 2010).   

 Er is gebruikgemaakt van een gestructureerde vragenlijst die bestaat uit voornamelijk 

meerkeuzevragen en een aantal open vragen. In bijlage E is de vragenlijst te lezen. Er is voor gekozen 

om een aantal open vragen mee te nemen in de vragenlijst, om zo meer inzicht te krijgen waarom de 

respondenten bepaalde dingen vinden (De Groot & Mateman, 2014). De gesloten vragen zijn 

geanalyseerd met behulp van het programma SPSS. De uitgevoerde bewerkingen en analyses zijn 

weergegeven in bijlage F. De open vragen zijn in het programma Word uitgewerkt en met elkaar 

vergeleken. In bijlage G is het codeboek met de gegeven toelichtingen en antwoorden te lezen. Om de 

privacy van de respondenten te waarborgen zijn de resultaten van het vragenlijstonderzoek 

geanonimiseerd. Op deze manier is het niet mogelijk om de resultaten te koppelen aan personen. 

 De vragenlijst is digitaal afgenomen via http://rug.eu.qualtrics.com. Er is gekozen om de 

vragenlijst digitaal af te nemen, omdat de actoren zo zelf een tijdstip kunnen kiezen waar zij in de 

gelegenheid zijn de vragenlijst in te vullen. De mail die aan de respondenten is gestuurd voor deelname 

aan het vragenlijstonderzoek is te lezen in bijlage D. Een lijst van de mailadressen van de actoren is 

verkregen via de gemeente Groningen.         

 Op 18 augustus 2020 zijn 61 actoren via mail voor de eerste keer benaderd met de vraag de 

vragenlijst in te vullen. Per organisatie is uitgegaan van één vertegenwoordigende actor. De actoren 

waar een oriënterend interview bij is afgenomen zijn niet opnieuw benaderd. Op 25 augustus, 1 

september en 7 september 2020 is een herinneringsmail gestuurd naar de actoren die de vragenlijst nog 

niet hadden ingevuld. Op 10 september 2020 heb ik telefonisch contact gezocht met vijf actoren die 

organisaties in de wijk vertegenwoordigen om hen te vragen de vragenlijst in te vullen. Alleen de actoren 
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van wie het telefoonnummer bekend was zijn gebeld, waardoor ik niet met alle actoren die de vragenlijst 

nog niet hadden ingevuld telefonisch contact heb gezocht.     

 Uiteindelijk is de vragenlijst door 84% (n = 51) van de benaderde actoren die een organisatie 

vertegenwoordigen in Beijum ingevuld. Er is geen eenduidige reden aan te wijzen om de non-respons 

te verklaren. Van de respondenten is 29,4% (n = 15) bij geen enkele bijeenkomst, 27,5% (n = 14) bij 

één bijeenkomst, 23,5% (n = 12) bij twee bijeenkomsten en 19,6% (n = 10) bij drie bijeenkomsten 

geweest. Aangezien de data verzameld is voordat de vierde bijeenkomst plaatsvond, zijn hier geen data 

van beschikbaar. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is ongeveer 50 jaar en er zijn meer 

respondenten vrouw (n = 21) dan man (n = 14). Ook zijn er meer respondenten die betaald in dienst zijn 

(n = 25) dan vrijwilligers (n = 11) en ontvangen meer vertegenwoordigde organisaties wel (n = 19) dan 

geen (n = 16) subsidie van de gemeente Groningen.      

 Doordat een groot deel van de respondenten die bij geen enkele bijeenkomst is geweest geen 

antwoord heeft gegeven op de overige vragen in de vragenlijst, is sprake van missende waarden op de 

gebruikte variabelen. Doordat deze respondenten echter ook geen waardevolle antwoorden op de vragen 

hadden kunnen geven, zal dit naar verwachting niet leiden tot vertekening van de resultaten. Daarnaast 

kunnen selectie-effecten mogelijk een rol hebben gespeeld tijdens de dataverzameling. De resultaten 

kunnen hier mogelijk door beïnvloed zijn, dus het is belangrijk dit bij de interpretatie van de resultaten 

in acht te nemen. In hoofdstuk 6 worden de selectie-effecten uitgebreider besproken. 

4.5.1 Operationalisaties  

In deze paragraaf worden de operationalisaties van de variabelen besproken. De focus ligt in dit 

onderzoek op condities, ervaringen en kenmerken die kunnen bijdragen aan de vorming van een sociaal 

netwerk tussen actoren die organisaties vertegenwoordigen in Beijum. De vragenlijst, welke te zien is 

in bijlage E, is opgedeeld aan de hand van drie onderdelen. Deze worden in de structuur van de paragraaf 

aangehouden. Ten eerste komen in het onderdeel ‘achtergrondkenmerken’ kenmerken van actoren en 

hun organisaties naar voren. Ten tweede worden in het onderdeel ‘onderlinge contact deelnemers Sterk 

Netwerk’ de condities voor het aangaan van samenwerkingsrelaties besproken. Tot slot wordt in het 

onderdeel ‘Sterk Netwerk’ ingegaan op de ervaringen van de actoren van deelname aan Sterk Netwerk.
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 Een aantal variabelen zijn statistisch bewerkt met behulp van het programma SPSS. In bijlage 

F staat weergegeven hoe deze bewerkingen precies zijn uitgevoerd. Daarnaast kregen de respondenten 

bij elke gesloten vraag de mogelijkheid een kwalitatieve toelichting te geven. Dit heeft kwalitatieve data 

opgeleverd. De data zijn in het programma Word gezet en geanalyseerd. Alle toelichtingen en het 

codeboek zijn te lezen in bijlage G.  

4.5.1.1 Achtergrondkenmerken 

Ten eerste zijn vragen gesteld over de persoonlijke kenmerken van de respondenten en de kenmerken 

van de organisatie die zij vertegenwoordigen. Ook de variabele die duidt of de organisatie subsidie 

vanuit de gemeente Groningen ontvangt of niet is in dit onderdeel opgenomen. In tabel 1 is te lezen met 

welke vragen en antwoordcategorieën de variabelen zijn gemeten die achtergrondkenmerken van de 

respondenten en de vertegenwoordigde organisaties meten. Er zijn geen statistische bewerkingen 

uitgevoerd op deze variabelen. Daarom worden ze niet nader toegelicht.   

Tabel 1: Operationalisatie achtergrondkenmerken 

Variabele Vragen Antwoordcategorie 

Geslacht Wat is uw geslacht? 0) Man 
1) Vrouw 

2) Anders 

Leeftijd Wat is uw leeftijd? Leeftijd in jaren 

Opleidingsniveau Wat is uw hoogst behaalde opleiding? 1) Geen  
2) Basisschool 

3) VMBO  

4) HAVO 
5) VWO 

6) MBO 

7) HBO 

8) WO 
9) Anders, namelijk… 

Organisatie Bij welke organisatie bent u werkzaam? Respondent geeft naam van de 

organisatie 

Soort werk Bent u betaald in dienst of op vrijwillige basis 

werkzaam bij deze organisatie? 

0) Betaald in dienst 

1) Op vrijwillige basis 

Tijd werkzaam 

organisatie 

Hoe lang bent u al werkzaam bij deze 

organisatie? 

Werkzame tijd in jaren 

Tijd in Beijum 

 

Tijd in Beijum 
duur 

Bent u voor uw werkzaamheden bij deze 

organisatie ook al werkzaam geweest in de 

wijk Beijum? 
Zo ja, hoe lang bent u in totaal in jaren al 

werkzaam in de wijk Beijum? 

0) Ja 

1) Nee 

Tijd in jaren.  
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Tabel 1: Operationalisatie achtergrondkenmerken (vervolg) 

Thema 
werkzaam 

Binnen welk thema is uw organisatie 
voornamelijk werkzaam? Er zijn meerdere 

antwoorden mogelijk.  

1) Thema iedereen doet mee 
2) Thema aanpak armoede / 

toekomst met perspectief 

3) Thema opgroeien in 

kindvriendelijk Beijum 
4) Thema ouder worden in 

Beijum 

5) N.v.t 

Subsidie Ontvangt uw organisatie subsidie vanuit de 
gemeente Groningen 

0) Ja 
1) Nee 

 

4.5.1.2 Onderlinge contact deelnemers Sterk Netwerk 

In het tweede onderdeel van de vragenlijst zijn gegevens verzameld om de samenwerkingsrelaties tussen 

de actoren die een organisatie in de wijk vertegenwoordigen in kaart te brengen. Ook zijn gegevens 

verzameld om te onderzoeken in hoeverre de drie condities voor samenwerkingsrelaties, reputatie, 

vertrouwen en wederkerigheid, aanwezig zijn binnen Sterk Netwerk. Voor het opstellen van de vragen 

voor dit tweede onderdeel van de vragenlijst is gebruikgemaakt van diverse bronnen.   

 Ten eerste zijn de vragen over het belang van de reputatie om samenwerking aan te gaan 

opgesteld aan de hand van de artikelen van Bereczkei, Birkas & Kerekes (2010) en Van Vugt & Hardy 

(2010). In deze artikelen komen geen vragen naar voren die de auteurs zelf gebruikt hebben om het 

concept reputatie te meten, maar ik heb informatie uit de artikelen gehaald voor het opstellen van de 

vragen die in de vragenlijst zijn verwerkt.        

 Ten tweede zijn de artikelen van Stolle (1998), Brehm & Rahn (1997) en Healy et al. (2001) 

gebruikt als bron voor het opstellen van de vragen waarmee het vertrouwen tussen de actoren die 

organisaties vertegenwoordigen binnen Sterk Netwerk wordt gemeten. In deze artikelen komen vragen 

naar voren die zijn gebruikt om het vertrouwen van individuen en tussen individuen te meten. Deze 

vragen hebben de basis gevormd voor de vragen over vertrouwen in de vragenlijst van dit onderzoek. 

 Ten derde zijn vragen opgesteld om te meten in hoeverre de actoren die een organisatie 

vertegenwoordigen bereid zijn wederkerig gedrag te vertonen binnen Sterk Netwerk aan de hand van de 

artikelen van Cox (2004) en Sampson, Morenoff & Earls (1999). In het artikel van Cox (2004) komen 

geen vragen naar voren waarmee de auteur het concept zelf gemeten heeft, maar door de uitvoerige 

beschrijving van het concept wederkerigheid in dit artikel kon ik dit als bron voor de vragen gebruiken. 
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Bovendien komen in het artikel van Sampson et al. (1999) vragen naar voren waar het concept 

wederkerigheid mee is gemeten. Op deze manier zijn ook de vragen voor de variabele wederkerigheid 

gebaseerd op theorie.            

 Als laatste zijn de vragen om samenwerkingsrelaties te meten gebaseerd op de resultaten uit de 

oriënterende interviews, welke in bijlage C zijn te lezen. Tijdens de interviews werd door de 

participanten genoemd dat zij eigenbelang, het hebben van een persoonlijke klik en raakvlakken 

belangrijk achtten voor het aangaan van een samenwerking met een andere actor die een organisatie 

vertegenwoordigt in Beijum. Met behulp van de vragenlijst wordt gemeten of de andere actoren die 

organisaties binnen Sterk Netwerk vertegenwoordigen dit ook belangrijk vinden voor het aangaan van 

een samenwerkingsrelatie.    

De gemeten variabelen met bijbehorende vragen en antwoordcategorieën staan weergegeven in tabel 2. 

Voor de verwerking van de resultaten zijn alleen statistische bewerkingen uitgevoerd op de variabelen 

reputatie, wederkerigheid, vertrouwen en samenwerking. Daarom worden alleen deze variabelen 

hieronder nader toegelicht.          

 De variabele reputatie is opgesteld aan de hand van een vraag bestaande uit vier items die 

worden gemeten op een vijfpuntsschaal. Om ervoor te zorgen dat een hoge waarde duidt op een hoge 

mate waarin de reputatie van andere actoren van belang is binnen Sterk Netwerk, is besloten de waardes 

te spiegelen. Met behulp van de Cronbach’s Alpha bleek dat de vier items samen geen hoge 

betrouwbaarheid hebben (α = .56). De schaal wordt als betrouwbaar beschouwd wanneer de Cronbach’s 

Alpha groter of gelijk is aan .70. De betrouwbaarheid neemt toe (α = .59) wanneer het item ‘Ik weet 

waar de andere deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum zich mee bezig houden’ niet mee wordt 

genomen. Aangezien de toename van betrouwbaarheid echter slechts gering is, is besloten dit item wel 

mee te nemen in de uiteindelijke variabele. Ondanks de lage betrouwbaarheid worden de items toch bij 

elkaar opgeteld en gedeeld door vier om een gemiddelde score te krijgen voor de variabele reputatie. 

Een hogere score duidt op een hogere mate waarin de reputatie van andere actoren van belang is binnen 

Sterk Netwerk.            

 De variabele vertrouwen is opgesteld aan de hand van een vraag bestaande uit twee items die 
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worden gemeten op een vijfpuntsschaal, waarbij 1 = zeer eens tot 5 = zeer oneens. Aangezien de twee 

items duiden op een hogere mate van vertrouwen wanneer de respondenten het niet met de stellingen 

eens zijn, is ervoor gekozen de waardes niet te spiegelen. Oorspronkelijk bevatte de vraag een derde 

item, maar na controle met de Cronbach’s Alpha bleek dat de drie items samen geen betrouwbare schaal 

vormen (α = .42). Door het weglaten van het item ‘mijn meningen, normen en waarden komen overeen 

met die van individuen in de wijk die andere organisaties vertegenwoordigen’ wordt de schaal 

betrouwbaarder (α = .65). De twee items zijn bij elkaar opgeteld en van deze som is het gemiddelde 

genomen. Een hogere waarde duidt op een hogere mate van vertrouwen.    

 De variabele wederkerigheid wordt gemeten aan de hand van een vraag met drie items. Ten 

eerste zijn de antwoordcategorieën van de items gespiegeld, waardoor een hoge waarde duidt op een 

hoge mate van wederkerigheid. De oorspronkelijke variabele bevatte ook het item ‘ik vind dat de meeste 

deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum voornamelijk aan hun eigen belang denken’, maar na controle 

met de Cronbach’s Alpha bleek dat de vier stellingen samen geen betrouwbare schaal vormden (α = 

.60). Na het weglaten van de bovengenoemde item vormen de overige items een meer betrouwbare 

schaal met een Cronbach’s Alpha van .64. De drie items zijn bij elkaar opgeteld en het gemiddelde 

hiervan is berekend. Een hogere score duidt op een hogere mate van wederkerigheid.   

 Tot slot is te zien dat de variabele samenwerking ook wordt gemeten aan de hand van een drietal 

items. Deze hebben samen een Cronbach’s Alpha van .75 en vormen dus samen een betrouwbare schaal. 

De oorspronkelijke variabele bevatte een vierde item, namelijk ‘het onderlinge contact tussen de 

deelnemers van Sterk Netwerk Beijum is prettig’, maar deze is weggelaten omdat de vier items samen 

een minder betrouwbare schaal vormden (α = .61). De drie uiteindelijke items zijn bij elkaar opgeteld. 

Van deze som is het gemiddelde genomen. Een hogere score duidt op een hogere mate van 

samenwerking.   
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Tabel 2: Operationalisatie samenwerkingsrelaties 

Variabele Vragen Antwoordcategorie 

Reputatie 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende 

stellingen?  

• Ik vind het belangrijk mij naar andere deelnemers van 

Sterk Netwerk Beijum te verantwoorden. 

• Ik voel mij verplicht contact te hebben met de deelnemers 

binnen Sterk Netwerk Beijum. 

• Ik weet met welke deelnemers je prettig kunt 
samenwerken en met welke deelnemers dit moeizamer 

gaat. 

• Ik weet waar de andere deelnemers binnen Sterk Netwerk 

Beijum zich mee bezig houden. 

1) Zeer oneens 

2) Oneens 

3) Neutraal 

4) Eens 
5) Zeer eens 

 

 
 

 

 

 

Reputatie cijfer 

 

Op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer geeft u de mate waarin 

anderen binnen Sterk Netwerk Beijum positief over elkaar 
denken? Hierbij is 1 zeer negatief en 10 zeer positief. 

Schaal van 1 tot 10. 

Vertrouwen Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende 

stellingen? 

• Ik denk dat deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum van 
mij zullen proberen te profiteren wanneer zij de kans 

krijgen. 

• Ik ben op mijn hoede wanneer ik contact heb met andere 

deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum. 

1) Zeer eens 

2) Eens 
3) Neutraal 

4) Oneens 

5) Zeer oneens 

Vertrouwen 
cijfer 

Op een schaal van 1 tot 10, hoeveel vertrouwen heeft u over 
het algemeen in de deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum 

die andere organisaties in de wijk vertegenwoordigen? Hier is 

1 zeer weinig vertrouwen en 10 zeer veel vertrouwen. 
 

Schaal van 1 tot 10. 

Wederkerigheid Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende 

stellingen?  

• De meeste deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum zijn 
behulpzaam. 

• Wanneer ik iets doe voor een ander binnen Sterk Netwerk 

Beijum, weet ik dat dit individu in de toekomst ook iets 

voor mij zal doen wanneer dit nodig is.  

• Wanneer ik hulp nodig heb, kan ik erop rekenen dat 

anderen binnen Sterk Netwerk Beijum mij hulp bieden. 

1) Zeer oneens 

2) Oneens 
3) Neutraal 

4) Eens 

5) Zeer eens 

Wederkerigheid 

frequentie 

 

Hoe vaak doet u iets voor een andere deelnemer binnen Sterk 

Netwerk Beijum? 

1) Nooit 

2) Zelden 

3) Soms 

4) Vaak 
5) Erg vaak 
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Tabel 2: Operationalisatie samenwerkingsrelaties (vervolg) 

Variabele Vragen Antwoordcategorie 

Wederkerigheid 

cijfer 

Op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer geeft u de wederkerigheid 

tussen de deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum? Dat is de 

mate waarin er sprake is van een wisselwerking tussen de 

deelnemers. Hier is 1 zeer weinig wederkerigheid en 10 zeer veel 
wederkerigheid. 

Schaal van 1 tot 10. 

 

Samenwerking 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Samenwerking 
cijfer 

 

 

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende 

stellingen?  

• Ik ga alleen een samenwerking aan met anderen binnen 

Sterk Netwerk Beijum wanneer ik een duidelijk 
eigenbelang heb.  

• Het hebben van een persoonlijke klik is essentieel voor 

het aangaan van samenwerking. 

• Raakvlakken, bijvoorbeeld op het gebied van inhoud, 

werk of doelgroep, zijn een belangrijke voorwaarde voor 

mij om een samenwerking met een andere deelnemer aan 

te gaan. 

Op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer geeft u de samenwerking 

met de andere deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum? Hier is 
1 zeer slechte samenwerking en 10 zeer goede samenwerking. 

1) Zeer oneens 

2) Oneens 

3) Neutraal 
4) Eens 

5) Zeer eens 

 

 
 

 

 

Schaal van 1 tot 10. 

Samenwerkings- 

relatie  

Bent u sinds de eerste bijeenkomst van Sterk Netwerk Beijum op 

8 oktober 2019 (een) nieuwe samenwerkingsrelatie(s) aangegaan 

met (een) deelnemer(s) van Sterk Netwerk Beijum?  

0) Ja 

1) Nee 

Samenwerkings- 

relatie naam 

Zo ja, bij welke organisatie(s) is/zijn deze deelnemer(s) 

werkzaam?  

Naam / namen noemen van 

organisatie(s) 

Contact 

maandelijks 

Zijn er deelnemers van Sterk Netwerk Beijum met wie u sinds de 

start van de bijeenkomsten maandelijks contact heeft?  

0) Ja 

1) Nee 

Contact naam Zo ja, bij welke organisatie(s) is/zijn deze deelnemer(s) 
werkzaam?  

Naam / namen noemen van 
organisatie(s) 

Contact vaker Zo ja, zijn er ook deelnemers met wie u vaker dan maandelijks 

contact heeft?  

0) Ja 

1) Nee 

Contact 
frequentie 

 

 

Relaties cijfer 

Kunt u aangeven hoe frequent het contact met deze deelnemer(s) 
is?  

 

 

Op een schaal van 1 tot 10, in hoeverre bent u van mening dat 
deelname aan Sterk Netwerk Beijum nieuwe contacten in de wijk 

oplevert? Hierbij is 1 helemaal geen nieuwe contacten en 10 

helemaal wel nieuwe contacten. 

1) Eens in de drie weken 
2) Eens in de twee weken 

3) Wekelijks 

4) Dagelijks 

Schaal van 1 tot 10.  

 

4.5.1.3 Sterk Netwerk  

Om de ervaringen van deelname aan Sterk Netwerk van de actoren die organisaties in de wijk 

vertegenwoordigen in beeld te brengen, zijn eerst gegevens verzameld over de ervaring van deelname 

aan de bijeenkomsten van Sterk Netwerk, de ervaring van eventuele ‘koffiedates’ en de ervaring van 
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deelname aan eventuele werkgroepen. Ook heb ik vragen gesteld over het doel van Sterk Netwerk. Dit 

is gedaan om in kaart te brengen hoe de actoren de deelname aan Sterk Netwerk over het algemeen 

ervaren. Dit onderzoek richt zich alleen op Sterk Netwerk en daarom zijn de vragen alleen hierop gericht. 

Er worden dus geen vragen gesteld over bijvoorbeeld eventuele andere bijeenkomsten of vergaderingen 

waar actoren elkaar kunnen treffen in de wijk. Daarnaast zijn geen gegevens verzameld over de vierde 

bijeenkomst, omdat de dataverzameling hiervoor heeft plaatsgevonden.    

 De gemeten variabelen met bijbehorende vragen en antwoordcategorieën staan weergegeven in 

tabel 3. Er is één statistische bewerking uitgevoerd, namelijk het spiegelen van de waardes voor de 

variabelen koffiedate ervaring, doel duidelijk en deelname algemeen. Verder zijn geen statistische 

bewerkingen uitgevoerd op de variabelen. Daarom worden deze variabelen niet verder toegelicht. 

 De variabelen doel sterk netwerk, succesfactor en verbeterpunt zijn gemeten aan de hand van 

een open vraag. Hierdoor hebben deze variabelen kwalitatieve resultaten opgeleverd. De data zijn in het 

programma Word gezet en met behulp van een codeboek geanalyseerd. Alle toelichtingen en het 

codeboek zijn te lezen in bijlage G.  

Tabel 3: Operationalisatie Sterk Netwerk  

Variabele Vragen Antwoordcategorie 

Bijeenkomst 
frequentie 

Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk 
bent u geweest? 

 

1) 1 bijeenkomst 
2) 2 bijeenkomsten 

3) 3 bijeenkomsten 

4) Geen bijeenkomsten 

Bijeenkomst 
ervaring 

Wat was over het algemeen uw ervaring van de 
bijeenkomst(en)? 

1) Zeer negatief 
2) negatief 

3) Noch positief noch negatief 

4) Positief 
5) Zeer positief 

Bijeenkomst 

actieve 

inbreng 

Op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer geeft u de 

mate waarin het mogelijk was een actieve inbreng 

te geven tijdens de bijeenkomsten? Hierbij is 1 
helemaal niet mogelijk en 10 helemaal wel 

mogelijk. 

Schaal van 1 tot 10 

Koffiedate Hebt u naar aanleiding van de bijeenkomst(en) 
(een) ‘koffiedate(s)’ gehad? 

0) Ja 
1) Nee 
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Tabel 3: Operationalisatie Sterk Netwerk (vervolg) 

Variabele Vragen Antwoordcategorie 

Koffiedate 

ervaring 

Hoe heeft u deze ‘koffiedate(s)’ ervaren? 1) Zeer negatief 

2) negatief 

3) Noch positief noch negatief 

4) Positief 
5) Zeer positief 

Werkgroepen Binnen Sterk Netwerk Beijum zijn de sociale 

opgaven in de wijk verdeeld in een viertal 

thema’s, namelijk: thema iedereen doet mee, 
thema aanpak armoede / toekomst met 

perspectief, thema opgroeien in kindvriendelijk 

Beijum en thema ouder worden in Beijum. Bent 
u betrokken bij de uitwerking van één van deze 

thema’s? 

0) Ja 

1) Nee 

Werkgroep 

thema 

 

Indien ja, bij welk thema bent u betrokken? Er 

zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
 

1) Thema iedereen doet mee  

2) Thema aanpak armoede / toekomst 
met perspectief  

3) Thema opgroeien in 

kindvriendelijk Beijum 

4) Thema ouder worden in Beijum 

Werkgroep 

ervaring 

 

Indien ja, wat is uw ervaring van het verloop 

van de uitwerking van dit/deze thema(‘s) 

 

1) Zeer negatief 

2) negatief 

3) Noch positief noch negatief 

4) Positief 

5) Zeer positief 

Manier van 

werken cijfer 

Op een schaal van 1 tot 10, in hoeverre heeft 

deelname aan Sterk Netwerk Beijum uw manier 
van werken beïnvloed? Hierbij is 1 helemaal 

niet en 10 helemaal wel beïnvloed. 

Schaal van 1 tot 10. 

Doel Sterk 

Netwerk 

 

Doel duidelijk  

 

 

 

 

Doel lange 

termijn 

Wat is volgens u het doel van Sterk Netwerk? 
 

 

Hoe duidelijk vindt u het doel van Sterk 

Netwerk Beijum? 
 

 

 

 

Hoe ziet u het doel van Sterk Netwerk Beijum 

op de langere termijn voor u? 

Geschreven antwoord 

 

 

1) Zeer onduidelijk 
2) Onduidelijk 

3) Noch duidelijk noch onduidelijk 

4) Duidelijk 

5) Zeer duidelijk 

Geschreven antwoord 

Deelname 

algemeen 

Hoe ervaart u over het algemeen de deelname 

aan Sterk Netwerk Beijum? 

1) Zeer negatief 

2) negatief 

3) Noch positief noch negatief 
4) Positief 

5) Zeer positief 

Succesfactor 

 

Wat zou u omschrijven als (een) 

succesfactor(en) van Sterk Netwerk Beijum?  

Geschreven antwoord 

Verbeterpunt Wat zou u omschrijven als (een) 

verbeterpunt(en) van Sterk Netwerk Beijum? 

Geschreven antwoord 
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Daarnaast zijn in dit onderdeel ook gegevens verzameld over de ervaring van de actoren met de 

samenwerking en communicatie met de betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente Groningen. 

Dit kwam als aandachtspunt uit de oriënterende interviews naar voren. In tabel 4 is de toelichting te 

lezen van de gestelde vragen en antwoordcategorieën voor de variabelen ervaring ambtenaren gemeente 

en gemeente cijfer. De variabele ervaring ambtenaren gemeente wordt gemeten aan de hand van een 

vraag die wordt gemeten aan de hand van drie items. De items worden gemeten aan de hand van een 

vijfpuntsschaal en de waardes zijn gespiegeld, waardoor een hogere waarde duidt op een betere 

samenwerking en communicatie met de beleidsmedewerkers van de gemeente Groningen. Met behulp 

van de Cronbach’s Alpha is gekeken of de items samen een betrouwbare schaal vormen. De drie items 

samen hebben een Cronbach’s Alpha van .91. De schaal wordt als betrouwbaar beschouwd bij een 

Cronbach’s Alpha vanaf .70, dus de items vormen samen een betrouwbare schaal. Op de vraag die de 

variabele gemeente cijfer meet zijn geen statistische bewerkingen uitgevoerd. 

Tabel 4: Operationalisatie gemeente Groningen 

Variabele Vragen Antwoordcategorie 

Ervaring 
ambtenaren 

gemeente 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Gemeente 

cijfer 

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent 
met de volgende stellingen?  

• Ik vind de samenwerking met de betrokken 

ambtenaren van de gemeente Groningen 

binnen Sterk Netwerk Beijum prettig. 

• Ik vind de communicatie met de betrokken 

ambtenaren van de gemeente Groningen 
binnen Sterk Netwerk Beijum soepel 

verlopen. 
• Ik vind het een goede zaak dat de 

ambtenaren van de gemeente Groningen de 

rol van medeorganisator en facilitator 
aannemen binnen Sterk Netwerk Beijum. 

Op een schaal van 1 tot 10, kunt u aangeven in 

hoeverre de rol die de ambtenaren van de 
gemeente Groningen tot nu toe hebben vervuld 

binnen Sterk Netwerk Beijum voldoet aan uw 

verwachtingen? Hierbij is 1 helemaal niet 
voldaan aan mijn verwachtingen en 10 helemaal 

wel voldaan in mijn verwachtingen. 

1) Zeer oneens 
2) Oneens 

3) Neutraal 

4) Eens 

5) Zeer eens 

 

 

 

 

Schaal van 1 tot 10. 

4.6 Analyseopzet 

In het resultatenhoofdstuk worden de resultaten van het vragenlijstonderzoek besproken. De 

beschrijvende statistieken van diverse variabelen worden gepresenteerd en geïnterpreteerd om zo 
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antwoord te geven op de eerder geformuleerde deelvragen. Ten eerste wordt een beeld geschetst van de 

onderzoekspopulatie met behulp van achtergrondkenmerken. Ten tweede worden de eerste drie 

deelvragen beantwoord met behulp van de variabelen die gaan over samenwerking en de condities voor 

samenwerking reputatie, vertrouwen en wederkerigheid. De vierde deelvraag wordt vervolgens 

beantwoord aan de hand van de beschrijvende statistieken van de variabelen die gemeten zijn aan de 

hand van open en gesloten vragen en gaan over de ervaringen van deelname aan Sterk Netwerk van de 

respondenten. Tot slot wordt de laatste deelvraag beantwoord door een lineaire regressieanalyse uit te 

voeren met afhankelijke variabele bijeenkomst frequentie en onafhankelijke variabelen 

opleidingsniveau, tijd werkzaam organisatie, leeftijd, geslacht, soort werk en subsidie. Er is een correctie 

voor de eindige populatie uitgevoerd in de complex sample module van SPSS om te corrigeren voor 

mogelijk te groot geschatte standaardfouten en voor mogelijk onterecht als niet significant gedefinieerde 

effecten.  
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5. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vragenlijstonderzoek gepresenteerd. De opbouw van het 

hoofdstuk is als volgt. Ten eerste worden de achtergrondkenmerken van de onderzoekspopulatie 

beschreven in paragraaf 5.1. Ten tweede wordt in paragraaf 5.2 ingegaan op de condities voor 

samenwerkingsrelaties, dit zijn vertrouwen, reputatie en wederkerigheid. In het theoretisch kader zijn 

de condities aan de hand van diverse literatuur besproken en zijn de relaties tussen de condities 

beschreven aan de hand van de theorie van Ostrom (2007). De eerste drie deelvragen worden in deze 

paragraaf beantwoordt. Ten derde worden in paragraaf 5.3 de ervaringen van deelname aan Sterk 

Netwerk van de respondenten weergegeven om zo de vierde deelvraag te beantwoorden. Tot slot wordt 

beschreven of er kenmerken te onderscheiden zijn die voorspellen hoe groot de bereidheid is van actoren 

om deel te nemen aan Sterk Netwerk. Zo kan de vijfde deelvraag worden beantwoord.  

 Dit hoofdstuk ligt in het verlengde van hoofdstuk 4, waar de onderzoeksmethoden worden 

besproken. In dat hoofdstuk zijn reeds de kwalitatieve resultaten van de oriënterende interviews 

gepresenteerd. Het vragenlijstonderzoek is naast de theorie ook gebaseerd op deze kwalitatieve 

resultaten, welke inzicht hebben gegeven in de praktijk. Een samenvatting van de kwalitatieve resultaten 

is te lezen in bijlage C. Wanneer de resultaten van het vragenlijstonderzoek overeenkomen of juist 

verschillen van de kwalitatieve resultaten wordt dit kort beschreven.  

5.1 Achtergrondkenmerken 

In tabel 5 zijn de beschrijvende statistieken weergegeven van de achtergrondkenmerken van de 

onderzoekspopulatie. Het aantal respondenten is per variabele verschillend. Er is te zien dat er meer 

vrouwen (58.3%) in de onderzoekspopulatie zitten dan mannen (38.9%). De gemiddelde leeftijd is 50.2 

jaar, met een minimum van 32 jaar en een maximum van 70 jaar. Opvallend is dat de meeste 

respondenten aangeven dat hun hoogst behaalde opleidingsniveau HBO (66.7%) of WO (13.9%) is. Dit 

betekent dat het opleidingsniveau van de onderzoekspopulatie vrij hoog is. Ook zijn de meeste 

respondenten betaald in dienst bij de organisatie die zij vertegenwoordigen (69.4%). Bij de interpretatie 

van de resultaten is het van belang deze informatie mee te nemen, omdat hierdoor bijvoorbeeld 

verschillen in opvattingen kunnen bestaan (Bovens, 2012). In hoofdstuk 6 wordt dit verder besproken.
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 De gemiddelde tijd dat de respondenten werkzaam zijn bij de organisatie is 11.2 jaar met een 

minimum van 1 en een maximum van 40 jaar. Er is een aanzienlijke standaarddeviatie van 9.5 jaar. De 

score van tenminste 32% van de respondenten ligt dus 9.5 jaar hoger of lager dan het gemiddelde. 

Daarnaast zijn er 15 respondenten die al werkzaam waren in Beijum voordat ze werkzaam waren bij 

hun huidige organisatie. De gemiddelde tijd dat deze respondenten al in Beijum werkzaam zijn is 14.9 

jaar (s.d. = 10.7 jaar). Verder zijn de meeste respondenten werkzaam binnen de thema’s ‘iedereen doet 

mee’ en ‘aanpak armoede / toekomst met perspectief’ (respectievelijk 33.3% en 31.4%). Het aantal 

respondenten dat een organisatie vertegenwoordigt die wel subsidie ontvangt van de gemeente 

Groningen is bijna gelijk aan het aantal respondenten dat een organisatie vertegenwoordigt die geen 

subsidie ontvangt van de gemeente Groningen, respectievelijk 54.3% en 45.7%. In onderstaande tabel 

staan de beschrijvende statistieken van de achtergrondkenmerken weergegeven.  

Tabel 5: beschrijvende statistieken achtergrondkenmerken 

Variabele    

Geslacht 

  

Man  

Vrouw 

Anders 

38.9%  

58.3%  

2.8%  

N = 36 

Leeftijd 

 

Gem. (S.D) 

Min. – max. 

50.2 (11.3) 

32 – 70  

N = 33 

Opleidingsniveau 
 

MBO 
HBO 

WO 

Anders 

11.1% 
66.7% 

13.9% 

8.3% 

N = 36 

Soort werk Betaald in dienst  
Op vrijwillige basis 

69.4%  
30.6%  

N = 36 

Tijd werkzaam organisatie Gem. (S.D) 

Min. – max. 

11.2 (9.5) 

1 – 40  

N = 32 

Tijd in Beijum  Ja 
Nee 

42.9% 
57.1% 

N = 35 

Tijd in Beijum duur Gem. (S.D) 

Min. – max. 

14.9 (10.7) 

2 – 40  

N = 15 

Thema werkzaam (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

Iedereen doet mee 
Aanpak armoede / toekomst met perspectief 

Opgroeien in kindvriendelijk Beijum 

Ouder worden in Beijum 
Anders 

33.3% 
31.4% 

17.6% 

19.6% 
19.6% 

N = 17 
N = 16 

N = 09 

N = 10 
N = 10 

Subsidie  

 

Ja 

Nee 

54.3%  

45.7%  

N = 35 
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In tabel 5 is te zien dat de respons op de meeste variabelen tussen de 32 en 36 ligt. In totaal hebben 51 

respondenten de vragenlijst ingevuld, waarvan 36 respondenten op zijn minst bij één bijeenkomst 

aanwezig zijn geweest. Daarom is de respons op de variabelen representatief. Alleen de 36 respondenten 

die tenminste één bijeenkomst hebben bezocht kunnen namelijk waardevolle antwoorden geven op de 

vragen in de vragenlijst. De respons op de variabelen tijd in Beijum duur en thema werkzaam wijkt af. 

Dit is te verklaren doordat de variabele tijd in Beijum duur onderdeel is van een tweetrapsvraag en 

doordat de variabele thema werkzaam een meerkeuzevraag betreft.  

5.2 Condities voor samenwerking 

In de komende paragraaf wordt onderzocht in hoeverre de condities voor het aangaan van 

samenwerkingsrelaties, dit zijn reputatie, vertrouwen en wederkerigheid, aanwezig zijn binnen Sterk 

Netwerk. Zo kan antwoord worden gegeven op de eerste drie deelvragen, welke als volgt luiden: In 

hoeverre is de reputatie van individuen die een organisatie vertegenwoordigen van belang voor 

samenwerking met andere individuen binnen Sterk Netwerk?; In hoeverre bestaat er binnen Sterk 

Netwerk vertrouwen tussen de individuen die een organisatie vertegenwoordigen?; In hoeverre zijn de 

individuen die een organisatie vertegenwoordigen bereid wederkerig gedrag te vertonen binnen Sterk 

Netwerk?            

 De paragraaf is opgebouwd in drie delen. Eerst wordt de samenwerking binnen Sterk Netwerk 

in beeld gebracht in paragraaf 5.2.1. Vervolgens wordt in paragraaf 5.2.2 besproken in hoeverre 

reputatie, vertrouwen en wederkerigheid aanwezig zijn binnen Sterk Netwerk. In paragraaf 5.2.3 wordt 

ten slotte antwoord gegeven op de eerste drie deelvragen.  

5.2.1 Samenwerking 

Voordat de drie condities onderzocht worden is eerst de samenwerking binnen Sterk Netwerk in beeld 

gebracht. In tabel 6 zijn de afzonderlijke scores weergegeven op de drie stellingen die de variabele 

samenwerking meten. Er is te zien dat de meeste respondenten (55.9%) het oneens zijn met de stelling 

‘Ik ga alleen een samenwerking aan met anderen binnen Sterk Netwerk Beijum wanneer ik een duidelijk 

eigenbelang heb’. Daarnaast is ook te zien dat de meeste respondenten het eens zijn met de stellingen 

‘Het hebben van een persoonlijke klik is essentieel voor het aangaan van samenwerking’ en 
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‘Raakvlakken, bijvoorbeeld op het gebied van inhoud, werk of doelgroep, zijn een belangrijke 

voorwaarde voor mij om een samenwerking met een andere deelnemer aan te gaan’, respectievelijk 

42.2% en 63.3%. Onderstaand is tabel 6 te lezen.  

Tabel 6: scores op de stellingen over samenwerking 

 Stelling Zeer 

eens 

Eens Neutraal Oneens Zeer 

oneens 

Samenwerking Ik ga alleen een samenwerking aan 

met anderen binnen Sterk Netwerk 
Beijum wanneer ik een duidelijk 

eigenbelang heb. 

0%  

(N = 0) 

8.8%  

(N = 3) 

32.4%  

(N =11) 

55.9% 

(N = 
19) 

2.9% 

(N = 1) 

 Het hebben van een persoonlijke klik 
is essentieel voor het aangaan van 

samenwerking. 

6.1%  
(N = 2) 

42.2% 
(N = 

14) 

30.3% 
(N = 10) 

21.2% 
(N = 7) 

0% 
(N = 0) 

 Raakvlakken, bijvoorbeeld op het 

gebied van inhoud, werk of 
doelgroep, zijn een belangrijke 

voorwaarde voor mij om een 

samenwerking met een andere 

deelnemer aan te gaan. 

9.1%  

(N = 3) 

63.3% 

(N = 
21) 

12.1% 

(N = 4) 

15.2% 

(N = 5) 

0% 

(N = 0) 

In tabel 7 zijn de beschrijvende statistieken te lezen van de variabelen samenwerking, samenwerking 

cijfer, samenwerkingsrelatie, contact maandelijks, contact vaker en contact frequentie. De gemiddelde 

score op de variabele samenwerking is 3.5 (s.d. = .4). Respondenten konden antwoord geven op een 

schaal van 1 tot 5, waarbij een hogere waarde duidt op een hogere mate van samenwerking. De score 3 

betekent dat de respondenten neutraal zijn over de stellingen. Een gemiddelde van 3.5 betekent dat er 

wel samenwerking bestaat tussen de actoren binnen Sterk Netwerk, maar dat de mate van samenwerking 

niet zeer hoog is. De variabele samenwerking cijfer geeft het gemiddelde cijfer weer dat de respondenten 

aan de samenwerking binnen Sterk Netwerk hebben gegeven. Het gemiddelde van 6.2 (s.d. = 1.6) 

bevestigt de bewering dat de respondenten aangeven dat er wel een zekere mate van samenwerking 

bestaat tussen de actoren binnen Sterk Netwerk, maar dat de mate waarin niet zeer hoog is. 

 Daarnaast is aan de hand van de variabele samenwerkingsrelatie te zien dat 28.6% van de 

respondenten aangeeft een nieuwe samenwerkingsrelatie te zijn aangegaan sinds de start van Sterk 

Netwerk. Tevens geeft 29.4% aan maandelijks contact te hebben met andere deelnemers van Sterk 

Netwerk en hiervan geeft de helft (50%) aan ook vaker dan maandelijks contact te hebben. Van de 



Samen werken aan een prachtwijk  Jildou Sijtsma 

 

52 

 

respondenten die vaker dan maandelijks contact hebben heeft 40% eens in de drie weken en 60% 

wekelijks contact met een andere deelnemer binnen Sterk Netwerk. Onderstaand is tabel 7 weergegeven. 

Tabel 7: beschrijvende statistieken variabelen samenwerking en samenwerking cijfer 

Variabele    

Samenwerking Gem. (S.D) 
Min. – max. 

3.5 (0.4) 
2.7 - 4 

 N = 33 

Samenwerking cijfer Gem. (S.D) 

Min. – max. 

6.2 (1.6) 

3 – 10  

N = 25 

Samenwerkingsrelatie Ja  

Nee 

28.6% 

71.4% 

N = 35 

Contact maandelijks Ja  

Nee 

29.4% 

70.6% 

N = 34 

Contact vaker Ja 
Nee 

50% 
50% 

N = 10 

Contact frequentie Eens in de drie weken 
Eens in de twee weken 

Wekelijks 

Dagelijks 

40% 
0% 

60% 

0% 

N = 5 

 

5.2.2 Reputatie, vertrouwen en wederkerigheid 

Vervolgens is in tabel 8 weergegeven wat de afzonderlijke scores zijn op de stellingen die gaan over de 

condities voor samenwerkingsrelaties, namelijk de variabelen reputatie, vertrouwen en wederkerigheid. 

In deze tabel is het opvallend dat weinig respondenten hebben aangegeven dat ze ergens zeer eens of 

zeer oneens mee zijn. Bij de variabele wederkerigheid heeft zelfs geen enkele respondent dit 

aangegeven.            

 Daarnaast is in de tabel te lezen dat het merendeel van de respondenten aangeeft het eens te zijn 

met of neutraal te zijn over de stellingen die de variabele reputatie meten. Bij de stelling ‘Ik vind het 

belangrijk mij naar andere deelnemers van Sterk Netwerk Beijum te verantwoorden’ geeft iets meer dan 

de helft van de respondenten aan hier neutraal over te zijn, namelijk 58.8%. Ook is 29.4% het ermee 

eens en 11.8% het ermee oneens. Verder geven de meeste respondenten (41.2%) aan het eens te zijn met 

de stelling ‘Ik voel mij verplicht contact te hebben met de deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum.’ 

Respectievelijk 2.9%, 35.5%, 17.6% en 2.9% van de respondenten geeft aan het zeer eens, neutraal, 

oneens of zeer oneens te zijn met de stelling. De helft van de respondenten (50%) is neutraal over de 
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stelling ‘Ik weet met welke deelnemers je prettig kunt samenwerken en met welke deelnemers dit 

moeizamer gaat’, terwijl 1 respondent (2.9%) aangeeft het er zeer eens mee te zijn, 9 respondenten 

(26.5%) aangeven het ermee eens zijn, 5 respondenten (14.7%) aangeven het ermee oneens te zijn en 2 

respondenten (5.9%) aangeven het hier zeer oneens mee te zijn. Als laatste zijn zowel 14 respondenten 

(41.2%) het eens met als 14 respondenten neutraal over de stelling ‘Ik weet waar de andere deelnemers 

binnen Sterk Netwerk Beijum zich mee bezig houden.’      

 Ook is te zien dat de meeste respondenten (35.5%) het eens zijn met de eerste stelling over 

vertrouwen, namelijk ‘Ik denk dat deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum van mij zullen proberen te 

profiteren wanneer zij de kans krijgen.’ Het verschil met het aantal respondenten dat echter neutraal 

(32.3%) of oneens (26.5%) heeft geantwoord op deze stelling is klein. Ook is 1 respondent (2.9%) het 

zeer eens met de stelling en 1 respondent (2.9%) het zeer oneens met de stelling. Op de tweede stelling 

‘Ik ben op mijn hoede wanneer ik contact heb met andere deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum’ 

hebben de meeste respondenten oneens geantwoord (41.2%). Er is slechts een klein verschil met het 

aantal respondenten dat neutraal heeft geantwoord (38.2%). Verder geeft 14.7% van de respondenten 

aan het ermee eens te zijn en 5.9% van de respondenten het er zeer mee oneens te zijn.  

 Tot slot is bij de stellingen over wederkerigheid te zien dat geen enkele respondent het oneens 

is met de stelling ‘De meeste deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum zijn behulpzaam’. 58.8% geeft 

aan het ermee eens te zijn en 41.2% is neutraal. Opvallend is dat een hoog percentage (69.7%) van de 

respondenten neutraal zegt te zijn over de stelling ‘Wanneer ik iets doe voor een ander binnen Sterk 

Netwerk Beijum, weet ik dat dit individu in de toekomst ook iets voor mij zal doen wanneer dit nodig is. 

Slechts 6.1% is het oneens met de stelling en 24.2% is het ermee eens. Als laatste is ook iets meer dan 

de helft van de respondenten (51.5%) neutraal over de stelling ‘Wanneer ik hulp nodig heb, kan ik erop 

rekenen dat anderen binnen Sterk Netwerk Beijum mij hulp bieden’. Respectievelijk 36.4% en 12.1% 

van de respondenten zijn het eens en oneens met de stelling. Tabel 8 staat op de volgende pagina 

weergegeven.  
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Tabel 8: scores op de stellingen over reputatie, vertrouwen en wederkerigheid 

Variabele Stelling Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer 
oneens 

Reputatie Ik vind het belangrijk mij naar andere 

deelnemers van Sterk Netwerk Beijum te 

verantwoorden. 

0%  

(N = 0) 

29.4%  

(N = 10) 

58.8%  

(N =20) 

11.8% 

(N = 4) 

0% 

(N = 0) 

 Ik voel mij verplicht contact te hebben 

met de deelnemers binnen Sterk Netwerk 

Beijum. 

2.9% 

(N = 1) 

41.2% 

(N = 14) 

35.3% 

(N = 12) 

17.6% 

(N = 6) 

2.9% 

(N = 1) 

 Ik weet met welke deelnemers je prettig 

kunt samenwerken en met welke 
deelnemers dit moeizamer gaat. 

2.9% 

(N = 1) 

26.5% 

(N = 9) 

50.0% 

(N = 17) 

14.7% 

(N = 5) 

5.9% 

(N = 2) 

 Ik weet waar de andere deelnemers 

binnen Sterk Netwerk Beijum zich mee 
bezig houden. 

0% 

(N = 0) 

41.2% 

(N = 14)  

41.2% 

(N = 14) 

17.6% 

(N = 6) 

0% 

(N = 0) 

Vertrouwen Ik denk dat deelnemers binnen Sterk 

Netwerk Beijum van mij zullen proberen 
te profiteren wanneer zij de kans krijgen. 

2.9%  

(N = 1) 

35.3%  

(N = 12) 

32.4%  

(N =11) 

26.5% 

(N = 9) 

2.9% 

(N = 1) 

 Ik ben op mijn hoede wanneer ik contact 

heb met andere deelnemers binnen Sterk 

Netwerk Beijum. 

0% 

(N = 0) 

14.7% 

(N = 5) 

38.2% 

(N = 13) 

41.2% 

(N = 14) 

5.9% 

(N = 2) 

Wederkerig- 

heid 

De meeste deelnemers binnen Sterk 

Netwerk Beijum zijn behulpzaam. 

0%  

(N = 0) 

58,8%  

(N = 20) 

41,2%  

(N =14) 

0% 

(N = 0) 

0% 

(N = 0) 

 Wanneer ik iets doe voor een ander 

binnen Sterk Netwerk Beijum, weet ik 

dat dit individu in de toekomst ook iets 
voor mij zal doen wanneer dit nodig is. 

0% 

(N = 0) 

24,2% 

(N = 8) 

69,7% 

(N = 23) 

6,1% 

(N = 2) 

0% 

(N = 0) 

 Wanneer ik hulp nodig heb, kan ik erop 
rekenen dat anderen binnen Sterk 

Netwerk Beijum mij hulp bieden. 

0% 
(N = 0) 

36,4% 
(N = 12) 

51,5% 
(N = 17) 

12,1% 
(N = 4) 

0% 
(N = 0) 

In tabel 9 zijn de beschrijvende statistieken weergegeven van de variabelen reputatie, vertrouwen en 

wederkerigheid. Voor deze variabelen is het gemiddelde genomen van de som van de scores op de 

stellingen uit bovenstaande tabel. De respondenten konden bij elk van de drie variabelen antwoord geven 

op een schaal van 1 tot 5, waarbij een hogere waarde duidt op een hogere mate waarin de variabele 

aanwezig is binnen Sterk Netwerk. De waarde 3 duidt aan dat de respondenten neutraal zijn over de 

genoemde stellingen. Ook zijn in de tabel de beschrijvende statistieken weergegeven van de variabelen 

reputatie cijfer, vertrouwen cijfer en wederkerigheid cijfer. Deze variabelen geven het gemiddelde cijfer 

weer dat de respondenten hebben gegeven aan de desbetreffende variabele op een schaal van 1 tot 10.

 Voor de variabele reputatie betekent een hogere waarde een hoge mate waarin de reputatie van 

andere actoren van belang is voor het aangaan van samenwerking. Er is te lezen dat het gemiddelde 3.2 
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is (s.d. = 0.5) met een minimum van 1.8 en een maximum van 4. Dit betekent dat de reputatie van andere 

actoren voor respondenten wel van belang is, maar slechts in geringe mate. Dit wordt ook bevestigd 

door de variabele reputatie cijfer, waarvan het gemiddelde 6.3 (s.d. = 1.3), het minimum 3 en maximum 

8 is.            

 Een hogere waarde op de variabele vertrouwen betekent dat er een hogere mate van vertrouwen 

bestaat tussen de actoren die een organisatie binnen Sterk Netwerk vertegenwoordigen. Het gemiddelde 

van de variabele vertrouwen is 3.1 (s.d. = 0.8) met een minimum van 2 en maximum van 5. Het 

gemiddelde van de variabele vertrouwen cijfer is 6.7 (s.d. = 1.5), met een minimum van 2 en maximum 

van 10. Dit betekent dat de respondenten aangeven dat er wel enige mate van vertrouwen bestaat tussen 

de actoren die een organisatie binnen Sterk Netwerk vertegenwoordigen. Dit vertrouwen is echter niet 

groot.            

 Bij de variabele wederkerigheid duidt een hogere waarde op een hogere bereidheid van de 

actoren die organisaties vertegenwoordigen binnen Sterk Netwerk om wederkerig gedrag te vertonen. 

Het gemiddelde is 3.3 (s.d = 0.4) met een minimum van 2.7 en een maximum van 4. Het gemiddelde 

dat de respondenten hebben gegeven aan de variabele wederkerigheid cijfer is 5.6 (s.d = 1.5). Het laagst 

gegeven cijfer is een 1 en het hoogst gegeven cijfer is een 8. De respondenten geven dus aan dat er ook 

een zekere mate van bereidheid tot het vertonen van wederkerig gedrag is. Wederom is de mate waarin 

niet hoog. Tabel 9 is hieronder te lezen.  

Tabel 9: beschrijvende statistieken variabelen reputatie, reputatie cijfer, vertrouwen, vertrouwen cijfer, wederkerigheid en 
wederkerigheid cijfer 

Variabele Gem. (S.D) Minimum Maximum N 

Reputatie 3.2 (0.5) 1.8 4 34 

Reputatie cijfer 6.3 (1.3) 3 8 27 

Vertrouwen 3.1 (0.8) 2 5 34 

Vertrouwen cijfer 6.7 (1.5) 2 10 31 

Wederkerigheid 3.3 (0.4) 2.7  4 33 

Wederkerigheid cijfer 5.6 (1.5) 1 8 24 

 

5.2.3 Beantwoording deelvragen 1, 2 en 3 

Aan de hand van de resultaten die worden beschreven in paragraaf 5.2.2 kan antwoord worden gegeven 

op de eerste drie deelvragen die in dit onderzoek zijn geformuleerd. Deze resultaten beschrijven de mate 
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waarin de condities voor samenwerking, volgens de respondenten, aanwezig zijn binnen Sterk Netwerk.  

 Ten eerste luidt het antwoord op de eerste deelvraag dat de respondenten aangeven dat de 

reputatie van andere actoren die organisaties vertegenwoordigen binnen Sterk Netwerk wel van belang 

is voor het aangaan van samenwerking. De mate waarin dit van belang is, is echter niet hoog. Vervolgens 

luidt het antwoord op de tweede deelvraag dat de respondenten aangeven dat er wel vertrouwen bestaat 

tussen de individuen die organisaties vertegenwoordigen binnen Sterk Netwerk. De mate van 

vertrouwen is daarentegen niet hoog. Als laatste luidt het antwoord op de derde deelvraag dat de 

respondenten aangegeven dat er wel bereidheid tot het vertonen van wederkerigheid bestaat binnen Sterk 

Netwerk. Wederom is de mate waarin dit van belang is niet hoog.     

 Samenvattend kan worden gezegd dat de respondenten aangeven dat de condities voor 

samenwerking wel aanwezig zijn binnen Sterk Netwerk, maar slechts in geringe mate. De geringe 

aanwezigheid van de condities kan mogelijk verklaard worden na analyse van de kwalitatieve 

toelichtingen die de respondenten hebben gegeven bij de gestelde vragen en gepresenteerde stellingen. 

Een behoorlijk aantal respondenten geeft aan nog te weinig ervaring te hebben met Sterk Netwerk. Ook 

geeft een behoorlijk aantal respondenten aan dat meer tijd nodig is om reputatie, vertrouwen en 

wederkerigheid op gang te laten komen binnen Sterk Netwerk. Alle gegeven kwalitatieve toelichtingen 

van de respondenten staan weergegeven in het codeboek in bijlage G.  

5.3 Ervaringen deelname  

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op deelvraag 4, welke luidt: ‘Wat zijn de ervaringen van de 

individuen die een organisatie vertegenwoordigen van deelname aan Sterk Netwerk?’ Voor de 

beantwoording van deze deelvraag worden verschillende variabelen gebruikt die zijn gemeten aan de 

hand van zowel open als gesloten vragen. Daarnaast kregen de respondenten de mogelijkheid een 

schriftelijke toelichting te geven bij de gesloten vragen. Hier zijn aanvullende kwalitatieve resultaten 

uitgekomen. In bijlage G zijn alle gegeven kwalitatieve toelichtingen en antwoorden te lezen. 

 Deze paragraaf is als volgt opgedeeld. Ten eerste worden in paragraaf 5.3.1 de beschrijvende 

statistieken besproken van de variabelen die gemeten zijn aan de hand van een gesloten vraag. Ten 

tweede worden in paragraaf 5.3.2 de belangrijkste kwalitatieve resultaten besproken die naar voren zijn 
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gekomen uit de toelichtingen bij de gesloten vragen. Ten derde worden in paragraaf 5.3.3 de variabelen 

besproken die zijn gemeten aan de hand van een open vraag. Tot slot wordt in paragraaf 5.3.4 antwoord 

gegeven op de vierde deelvraag.  

5.3.1 Beschrijvende statistieken gesloten vragen    

De beschrijvende statistieken van de variabelen waarmee de ervaringen over de bijeenkomsten, 

koffiedates en werkgroepen in kaart zijn gebracht staan weergegeven in tabel 10. Ook staan in deze tabel 

de variabelen manier van werken cijfer, doel duidelijk, deelname algemeen en relaties cijfer 

weergegeven.           

 In de tabel is aan de hand van de variabele bijeenkomst frequentie te zien dat de meeste 

respondenten op geen enkele (29.4%) of één (27.5%) bijeenkomst zijn geweest. De minste respondenten 

zijn op drie bijeenkomsten geweest (19.6%). De variabele bijeenkomst ervaring heeft een gemiddelde 

van 3.5 (s.d. = .7) met een minimum van 1 en maximum van 4. Een hogere waarde duidt op een 

positievere ervaring en de waarde 3 staat voor ‘neutraal’. De gemiddelde waarde van 3.5 duidt dat de 

respondenten gemiddeld genomen wel positief zijn over de bijeenkomsten, maar dat de mate waarin niet 

zeer hoog is. De gemiddelde waarde voor de variabele bijeenkomst actieve inbreng is een 6.6 (s.d. = 

2.0). Dit bevestigt de uitspraak dat de respondenten wel positief zijn over de bijeenkomsten, maar dat 

de mate waarin niet zeer hoog is. Dit resultaat komt ook overeen met het resultaat uit de oriënterende 

interviews, welke te lezen is in bijlage C. Hier kwam naar voren dat de bijeenkomsten wisselend zijn 

ervaren.            

 Ten tweede is te zien dat 28.2% van de respondenten aangeeft een koffiedate te hebben gehad. 

Deze respondenten hebben de koffiedate een gemiddelde beoordeling gegeven van 4.2 (s.d. = .40) op 

een schaal van 1 tot 5. Een hogere waarde duidt op een positievere ervaring van de koffiedates, dus er 

kan worden gezegd dat de koffiedates over het algemeen positief zijn ervaren. Dit komt overeen met het 

resultaat uit de oriënterende interviews, welke te lezen is in bijlage C. Hier werden de koffiedates 

omschreven als een simpele, maar voorspoedige ontwikkeling binnen Sterk Netwerk.  

 In de tabel is ook informatie gegeven over de werkgroepen. Van de respondenten geeft 51.2% 

aan betrokken te zijn bij de uitwerking van één van de thema’s van de sociale agenda die opgesteld is 
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bij Sterk Netwerk. De variabele werkgroep ervaring is gemiddeld beoordeeld met een 3.4 (s.d. = .6). Dit 

betekent dat de ervaring met de uitwerking van de thema’s wel positief wordt beoordeeld, maar dat deze 

positieve ervaring niet zeer sterk is. De meeste respondenten geven aan betrokken te zijn bij de 

uitwerking van de thema’s ‘iedereen doet mee’ (33.3%) en ‘aanpak armoede / toekomst met perspectief’ 

(31.4%).           

 Vervolgens is aan de respondenten gevraagd aan te geven op een schaal van 1 tot 10 in hoeverre 

deelname aan Sterk Netwerk hun manier van werken heeft beïnvloed. De gemiddelde score op de 

variabele manier van werken cijfer is 4 met een vrij grote standaarddeviatie van 2.6. Deze 

standaarddeviatie betekent dat het antwoord van tenminste 32% van de respondenten 2.6 punten hoger 

of lager ligt dan het gemiddelde. Het gemiddelde van 4 duidt erop dat de meeste respondenten aangeven 

dat deelname aan Sterk Netwerk hun manier van werken niet heeft beïnvloed. De respondenten uit de 

oriënterende interviews gaven aan dat deelname aan Sterk Netwerk wel invloed had op hun manier van 

werken. Het resultaat uit het vragenlijstonderzoek komt hier dus niet mee overeen.  

 Ook is aan de respondenten gevraagd aan te geven hoe duidelijk het doel van Sterk Netwerk 

volgens hen is. Het gemiddelde op de variabele doel duidelijk is 3.6 (s.d. =.6) met een minimum van 2 

en maximum van 5. De waarde 3 weergeeft de waarde noch duidelijk, noch onduidelijk. Hoe hoger de 

waarde hoe duidelijker het doel. Het gemiddelde weergeeft dus dat het doel in zekere zin wel duidelijk 

is, maar niet zeer duidelijk. Dit komt overeen met het resultaat uit de oriënterende interviews. 

 Daarnaast is de respondenten gevraagd hoe zij deelname aan Sterk Netwerk over het algemeen 

ervaren. De respondenten konden antwoord geven op een vijfpuntsschaal, waarbij de waarde 3 duidt dat 

de respondent noch positief noch negatief is. Het gemiddelde van de variabele deelname algemeen is 

3.5 (s.d. = .6). Hieruit kan worden opgemaakt dat de respondenten gemiddeld genomen wel positief zijn 

over de deelname aan Sterk Netwerk, maar dit is niet zeer sterk.     

 Tot slot is voor het meten van de variabele relaties cijfer aan de respondenten gevraagd in 

hoeverre zij, op een schaal van 1 tot 10, van mening zijn dat deelname aan Sterk Netwerk nieuwe 

contacten in de wijk oplevert. Het gemiddelde van de variabele is 6.3 (s.d. = 2.3). Dit betekent dat de 

respondenten gemiddeld genomen wel vinden dat de deelname aan Sterk Netwerk nieuwe contacten in 

de wijk oplevert, maar dit effect is niet zeer sterk. Op de volgende pagina staat tabel 10 weergegeven. 
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Tabel 10: beschrijvende statistieken variabelen bijeenkomst frequentie, bijeenkomst ervaring, bijeenkomst cijfer,  koffiedate, 
koffiedate ervaring, werkgroepen, werkgroepen ervaring, werkgroep thema, manier van werken cijfer, doel duidelijk en 
deelname algemeen 

Variabele     

Bijeenkomst frequentie Geen bijeenkomst 
Eén bijeenkomst 

Twee bijeenkomsten 

Drie bijeenkomsten 

29.4% 
27.5% 

23.5% 

19.6% 

N = 51 

Bijeenkomst ervaring Gem. (S.D) 

Min. – max. 

3.5 (.7) 

1 – 4  

N = 38 

Bijeenkomst actieve inbreng Gem. (S.D) 
Min. – max. 

6.6 (2.0) 
0 – 9  

N = 38 

Koffiedate Ja 
Nee 

28.2% 
71.8% 

N = 39 

Koffiedate ervaring Gem. (S.D) 

Min. – max. 

4.2 (.4) 

4 – 5  

N = 11 

Werkgroepen  Ja 

Nee 

51,2% 

48,8% 

N = 41 

Werkgroep thema (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

Iedereen doet mee 

Aanpak armoede / toekomst met perspectief 

Opgroeien in kindvriendelijk Beijum 
Ouder worden in Beijum 

33,3% 

31,4% 

17,6% 
19,6% 

N = 17 

N = 16 

 N = 09 
N = 10 

Werkgroep ervaring Gem. (S.D) 
Min. – max. 

3.4 (.6) 
2 – 4  

N = 21 

Manier van werken cijfer Gem. (S.D) 

Min. – max. 

4.0 (2.6) 

0 – 8 

N = 34  

Doel duidelijk Gem. (S.D) 

Min. – max. 

3.6 (.6) 

2 – 5 

N  = 40 

Deelname algemeen Gem. (S.D) 

Min. – max. 

3.5 (.6) 

2 – 4  

N = 38 

Relaties cijfer Gem. (S.D) 

Min. – max. 

6.3 (2.3) 

0 – 10  

N = 26 

Daarnaast is ook gekeken naar de ervaringen van de respondenten met de beleidsmedewerkers van de 

gemeente Groningen. In tabel 11 staan de drie stellingen weergegeven die samen de variabele ervaring 

ambtenaren gemeente vormen. Er is te zien dat de meeste respondenten (beide keren 58.3%) het eens 

zijn met de stellingen ‘Ik vind de samenwerking met de betrokken ambtenaren van de gemeente 

Groningen binnen Sterk Netwerk Beijum prettig’ en ‘Ik vind het een goede zaak dat de ambtenaren van 

de gemeente Groningen de rol van medeorganisator en facilitator aannemen binnen Sterk Netwerk 

Beijum.’ De verdeling tussen het aantal respondenten dat het eens is met of een neutrale houding heeft 

over de stelling ‘Ik vind de communicatie met de betrokken ambtenaren van de gemeente Groningen 
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binnen Sterk Netwerk Beijum soepel verlopen’ is gelijk, beide keren 38.9%. Tabel 11 is hieronder te 

lezen. 

Tabel 11: scores op de stellingen over de variabele gemeente 

Variabele Stelling Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer 

oneens 

Ervaring 

ambtenaren 

gemeente 

Ik vind de samenwerking met de 

betrokken ambtenaren van de gemeente 

Groningen binnen Sterk Netwerk 

Beijum prettig. 

13.9%  

(N = 5) 

58.3%  

(N = 21) 

25%  

(N = 9) 

0% 

(N = 0) 

2.8% 

(N = 1) 

 Ik vind de communicatie met de 

betrokken ambtenaren van de gemeente 

Groningen binnen Sterk Netwerk 
Beijum soepel verlopen. 

16.7% 

(N = 6) 

38.9% 

(N = 14) 

38.9% 

(N = 14) 

2.8% 

(N = 1) 

2.8% 

(N = 1) 

 Ik vind het een goede zaak dat de 

ambtenaren van de gemeente Groningen 

de rol van medeorganisator en facilitator 
aannemen binnen Sterk Netwerk 

Beijum. 

11.1% 

(N = 4) 

58.3% 

(N = 21) 

22.2% 

(N = 8) 

5.6% 

(N = 2) 

2.8% 

(N = 1) 

In tabel 12 staan de beschrijvende statistieken weergegeven van de variabelen ervaring ambtenaren 

gemeente en gemeente cijfer. Bij de variabele ervaring ambtenaren gemeente betekent een hogere 

waarde een hogere mate van tevredenheid over de communicatie met, samenwerking met en rol van de 

betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente Groningen. De waarde 3 geeft aan dat de respondent 

neutraal is over de stellingen. De variabele heeft een gemiddelde van 3.7 (s.d. = .8). Dit betekent dat de 

respondenten gemiddeld genomen een positieve score toekennen aan de variabele ervaring ambtenaren 

gemeente, maar dit is niet zeer hoog. Met de variabele gemeente cijfer wordt dit bevestigd. Met deze 

variabele wordt gemeten in hoeverre de rol die de betrokken beleidsmakers van de gemeente Groningen 

tot nu toe hebben vervuld voldeed aan de verwachtingen van de respondenten. Er kon antwoord gegeven 

worden op een schaal van 1 tot 10. Het gemiddelde van deze variabele is 6.0 (s.d. = 2.1). Dit betekent 

dat wel voldaan werd aan de verwachtingen, maar in geringe mate. Tabel 12 staat hieronder 

weergegeven. 

Tabel 12: beschrijvende statistieken variabelen ervaring ambtenaren gemeente en gemeente cijfer 

Variabele Gem. (S.D) Minimum Maximum N 

Ervaring ambtenaren gemeente 3.7 (0.8) 1 5 36 

Gemeente cijfer 6.0 (2.1) 0 9 32 
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5.3.2 Kwalitatieve resultaten gesloten vragen 

In deze paragraaf worden de meest relevante kwalitatieve resultaten besproken uit de toelichtingen die 

zijn gegeven bij de in paragraaf 5.3.1 beschreven variabelen. In bijlage G zijn alle gegeven toelichtingen 

te lezen.           

 Om te beginnen is bij de variabele bijeenkomst ervaring 1 toelichting gegeven van een 

respondent die had aangegeven de bijeenkomsten als zeer negatief te hebben ervaren. Deze respondent 

gaf aan dat de ervaring zeer negatief was, omdat hij of zij van mening is dat er teveel groepjes waren bij 

de bijeenkomsten die allemaal hun eigen ideeën hebben. Daarnaast zijn bij de variabele bijeenkomst 

actieve inbreng 11 toelichtingen gegeven. 2 respondenten lichten toe niet veel ruimte voor actieve 

inbreng te ervaren, omdat zij niet goed weten welke inbreng zij kunnen toevoegen namens hun 

organisatie. 1 respondent geeft aan dat er te veel groepjes bestaan tussen de individuen die een 

organisatie vertegenwoordigen en dat er te veel onderzoeken lopen om een actieve inbreng te kunnen 

geven. 5 respondenten lichten toe wel ruimte voor actieve inbreng te ervaren, doordat er een ‘open’ sfeer 

heerst en er genoeg ruimte is om iets in te brengen.       

 Bij de variabele manier van werken zijn 15 toelichtingen gegeven. Er lichten 12 respondenten 

toe dat deelname aan Sterk Netwerk de manier van werken (nog) niet heeft beïnvloed. 4 respondenten 

lichten toe dat dit volgens hen komt doordat er, mede door de omstandigheden rondom het coronavirus, 

nog te weinig actie is geweest. Ook geeft 1 respondent aan geen vertrouwen te hebben in de 

samenwerking met de gemeente en om deze reden geen verandering in de manier van werken heeft 

ervaren. Er lichten daarentegen 3 respondenten toe dat hun manier van werken wel is beïnvloed. Als 

voornaamste reden wordt aangegeven dat deelname aan Sterk Netwerk de kennis van Beijum en de 

organisaties die in de wijk werkzaam zijn heeft vergroot.      

 Vervolgens hebben 10 respondenten hun antwoord toegelicht bij de variabele deelname 

algemeen. 4 respondenten geven aan nog niet genoeg ervaring te hebben om de algemene ervaring van 

deelname te beoordelen. 1 respondent geeft aan het lastig te vinden om ertussen te komen binnen Sterk 

Netwerk en 1 respondent weet niet goed wat de toegevoegde rol van de organisatie die hij of zij 

vertegenwoordigt kan zijn. 3 respondenten lichten toe dat de ervaring prettig is.    

 Ten slotte hebben 20 respondenten een toelichting gegeven bij de vragen horende bij de 
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variabelen ervaring ambtenaren gemeente en gemeente cijfer. Hiervan geven 7 respondenten aan nog 

niet genoeg betrokken te zijn om goed te kunnen oordelen. 8 respondenten geven aan positieve 

ervaringen te hebben. De respondenten vinden de betrokken beleidsmedewerkers vriendelijk, betrokken 

en bereikbaar. 4 respondenten lichten toe geen positieve ervaringen te hebben. De verklaring die 

hiervoor wordt gegeven is dat er meer behoefte is aan persoonlijk contact. Daarnaast is het opvallend 

dat er wisselende toelichtingen worden gegeven over de rol die de betrokken beleidsmedewerkers 

moeten aannemen. 3 respondenten geven aan dat de faciliterende en organisatorische rol van de 

beleidsmedewerkers prettig is, terwijl ook 3 respondenten aangeven dat de beleidsmedewerkers de rol 

meer over zou moeten laten aan de organisaties in de wijk.   

5.3.3 Kwalitatieve resultaten open vragen 

In deze paragraaf worden de kwalitatieve resultaten besproken van de variabelen die gemeten zijn met 

behulp van een open vraag. Deze variabelen zijn doel Sterk Netwerk, doel lange termijn, succesfactor 

en verbeterpunt. In bijlage G staat het gebruikte codeboek vermeld samen met de antwoorden die de 

respondenten hebben gegeven op de open vragen. Aan sommige antwoorden zijn meerdere codes 

toegekend.           

 Om te beginnen is aan de respondenten gevraagd wat volgens hen het doel van Sterk Netwerk 

is op korte termijn en op lange termijn. In de oriënterende interviews kwam naar voren dat het doel op 

korte termijn vrij duidelijk is, maar dat het doel op de lange termijn wordt betwijfeld. Om te kijken of 

meer respondenten dit vinden, zijn hier open vragen over opgenomen in de vragenlijst.  

 De antwoorden op de vraag over het doel op korte termijn, zijn ingedeeld in 10 verschillende 

codes. In tabel 13 staan de gebruikte codes vermeld, samen met hoe vaak de code is toegekend. In totaal 

hebben 39 respondenten antwoord gegeven op de vraag. De code ‘doel verbinding / samenbrengen’ is 

het vaakst toegekend aan de gegeven antwoorden. Er is 17 keer aangegeven dat het doel van Sterk 

Netwerk is om individuen te verbinden of samen te brengen. Hierna is de code ‘doel samenwerking’ het 

vaakst toegekend. Er is 10 keer aangegeven dat het doel van Sterk Netwerk is om samenwerking te 

bevorderen. De code ‘doel bewoners’ is daarna het vaakst toegekend. Er hebben 9 respondenten 

aangegeven dat het doel van Sterk Netwerk is om de bewoners in Beijum te helpen. De overige 7 codes 
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zijn minder vaak toegekend. Opvallend is dat één respondent aangeeft dat het doel van Sterk Netwerk 

slechts is om het imago van de gemeente Groningen te verbeteren en dat drie respondenten aangeven 

dat het doel voor hen niet duidelijk is. De tabel is hieronder te lezen. 

Tabel 13: codes doel korte termijn en aantal keren genoemd 

Code Aantal 

Doel samenwerking 10 

Doel kennis delen 4 

Doel verbinding / samenbrengen 17 
Doel niet duidelijk 3 

Doel netwerken 4 

Doel bewoners 9 
Doel in kaart brengen 3 

Doel duidelijkheid 4 

Doel imago 1 
Doel ontmoeten 2 

De antwoorden op de vraag over het doel op lange termijn zijn ingedeeld in 7 codes. De gebruikte codes 

en aantallen staan vermeld in tabel 14. In totaal hebben 34 respondenten antwoord gegeven op deze 

vraag. Het is opvallend dat de code ‘doel lange termijn niet duidelijk’ het vaakst is toegekend aan de 

antwoorden, namelijk 11 keer. Er wordt dus relatief vaak aangegeven dat de respondent het doel op de 

lange termijn niet duidelijk vindt. Daarna is de code ‘doel lange termijn optimalisatie’ het vaakst 

toegekend. Er is 9 keer aangegeven dat het doel op de lange termijn van Sterk Netwerk is om te 

optimaliseren en ontwikkelen. De code ‘doel lange termijn samenwerking’ is hierna het vaakst 

toegekend. Er zijn 6 antwoorden gegeven waar naar voren komt dat het doel van Sterk Netwerk op lange 

termijn is om de samenwerking te bevorderen. Tabel 14 staat hieronder weergegeven.  

Tabel 14: codes doel lange termijn en aantal keren genoemd 

Code Aantal 

Doel lange termijn niet duidelijk 11 

Doel lange termijn duidelijkheid 2 
Doel lange termijn samenwerking  6 

Doel lange termijn bewoners 2 

Doel lange termijn betrokkenheid 1 
Doel lange termijn optimalisatie 9 

Doel lange termijn ontmoeten / netwerken 4 

Daarnaast zijn de respondenten gevraagd naar succesfactoren en verbeterpunten van Sterk Netwerk. 27 

respondenten hebben antwoord gegeven. In tabel 15 staan de toegekende codes en aantallen 

weergegeven voor de succesfactoren. Er is te zien dat de code ‘succesfactor verbinding’ het vaakst is 
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toegekend aan de gegeven antwoorden, namelijk 8 keer. Dit betekent dat het vaakst is aangegeven dat 

het leggen van verbinding en het leren kennen van anderen een succesfactor is van Sterk Netwerk. De 

codes ‘succesfactor samenwerking’ en ‘succesfactor in de wijk’ zijn hierna het vaakst toegekend. Er is 

5 keer genoemd dat de samenwerking een succesfactor van Sterk Netwerk is en er is 5 keer genoemd 

dat het feit dat Sterk Netwerk specifiek gericht is op Beijum een succesfactor is. Tot slot is het opvallend 

dat er 3 keer is aangegeven dat er geen succesfactoren bestaan rondom Sterk Netwerk. De tabel is 

hieronder te lezen.  

Tabel 15: codes succesfactoren en aantal keren genoemd 

Code Aantal 

Succesfactor samenwerking 5 
Succesfactor verbinding formeel en informeel 1 

Succesfactor geen 3 

Succesfactor verbinding 8 

Succesfactor in de wijk 5 
Succesfactor enthousiasme / betrokkenheid 3 

Succesfactor diversiteit 3 

Succesfactor duidelijkheid 2 

De toegekende codes en aantallen bij de verbeterpunten van Sterk Netwerk staan vermeld in tabel 16. 

De code ‘verbeterpunt duidelijkheid’ is het vaakst toegekend. Er is 9 keer aangegeven dat de 

duidelijkheid binnen Sterk Netwerk beter kan, voornamelijk op het gebied van communicatie en het 

gezamenlijke doel. De code ‘verbeterpunt actie’ is hierna het vaakst toegekend. Er is 7 keer aangegeven 

dat het sneller ondernemen van (concrete) actie(s) een verbeterpunt is. Het is opvallend dat zowel de 

communicatie met en van de beleidsmedewerkers van de gemeente Groningen, als het nemen van 

(concrete) acties ook in de oriënterende interviews naar voren kwamen als aandachtspunten. Hier kan 

uit worden afgeleid dat dit een concrete verbeterpunten kunnen zijn voor het vervolg van Sterk Netwerk. 

Tabel 16 is hieronder te lezen.  

Tabel 16: codes verbeterpunten en aantal keren genoemd 

Code Aantal 

Verbeterpunt geen 4 

Verbeterpunt actie 7 

Verbeterpunt duidelijkheid 9 
Verbeterpunt tijdstip 2 

Verbeterpunt betrokkenen 5 

Verbeterpunt ruimte 2 
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5.3.4 Beantwoording deelvraag 4  

Met behulp van de resultaten uit paragraaf 5.3 wordt een antwoord geformuleerd op de vierde deelvraag 

uit dit onderzoek. De resultaten zijn zowel kwantitatief als kwalitatief en beschrijven de ervaringen van 

deelname aan Sterk Netwerk van de individuen die een organisatie vertegenwoordigen in Beijum. 

 Ten eerste kan het antwoord op de vierde deelvraag geformuleerd worden aan de hand van de 

kwantitatieve resultaten. Het antwoord luidt dat de respondenten aangeven dat de ervaring met de 

bijeenkomsten, werkgroepen, ambtenaren van de gemeente Groningen en de algemene ervaring binnen 

Sterk Netwerk positief is. De mate waarin de respondenten positief zijn is echter gering. Ook geven de 

respondenten gemiddeld een geringe, positieve score aan de mate waarin een actieve inbreng mogelijk 

is, het doel duidelijk is, Sterk Netwerk nieuwe contacten oplevert en de mate waarin de rol die de 

betrokken beleidsmakers van de gemeente Groningen tot nu toe hebben vervuld voldeed aan de 

verwachtingen. Daarnaast geven de respondenten aan dat deelname aan Sterk Netwerk gemiddeld geen 

invloed heeft gehad op hun manier van werken. Daarentegen geven de 11 respondenten die een 

koffiedate hebben gehad aan dat hun ervaring hiermee positief is.     

 Ten tweede kan bovenstaand antwoord aangevuld worden met de kwalitatieve resultaten. De 

gematigd positieve ervaring van de respondenten kan na analyse van de kwalitatieve toelichtingen bij 

de kwantitatieve variabelen mogelijk worden verklaard, doordat deze toelichtingen vrij uiteen lopen. 

Bovendien zijn de antwoorden van de respondenten over de ervaringen met het doel van Sterk Netwerk 

op korte en lange termijn ook vrij divers. Het korte termijndoel individuen verbinden of samenbrengen 

wordt het vaakst genoemd. Bij het lange termijndoel wordt het vaakst aangegeven dat de respondent dit 

niet duidelijk voor ogen heeft. Daarnaast noemen de respondenten ook diverse succesfactoren en 

verbeterpunten. Het leggen van verbinding en het leren kennen van anderen komt het vaakst naar voren 

als succesfactor. Als voornaamste verbeterpunt wordt het verbeteren van de duidelijkheid, met name de 

communicatie en het gezamenlijke doel, binnen Sterk Netwerk genoemd. Alle kwalitatieve antwoorden 

staan weergegeven in het codeboek in bijlage G.     

 Uiteindelijk kan worden gezegd dat de respondenten aangeven dat de ervaringen van deelname 

aan Sterk Netwerk van de actoren die een organisatie vertegenwoordigen gemiddeld genomen positief 
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is, maar slechts in geringe mate. Uit de kwalitatieve resultaten blijkt bovendien dat de respondenten 

uiteenlopende ervaringen van deelname aan Sterk Netwerk hebben.  

5.4 Kenmerken voor deelname 

Tot slot worden in deze paragraaf de resultaten besproken waarmee een antwoord wordt geformuleerd 

op de laatste deelvraag van dit onderzoek. Deze luidt: ‘Zijn er kenmerken te onderscheiden die 

voorspellen hoe groot de bereidheid is van de individuen die een organisatie vertegenwoordigen om deel 

te nemen aan Sterk Netwerk?’          

 Voor de beantwoording van de deelvraag wordt ten eerste in paragraaf 5.4.1 naar de samenhang 

tussen de variabelen bijeenkomst frequentie, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, soort werk, tijd 

werkzaam organisatie, subsidie, reputatie, vertrouwen, wederkerigheid en samenwerking gekeken. Ten 

tweede is een lineaire regressieanalyse uitgevoerd met bijeenkomst frequentie als afhankelijke variabele 

en geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, soort werk, tijd werkzaam organisatie en subsidie als 

onafhankelijke variabelen. De resultaten van de regressieanalyse worden beschreven in paragraaf 5.4.2. 

Ten derde wordt in paragraaf 5.4.3 gekeken naar een mogelijke verklaring voor de significante effecten 

uit de eerste lineaire regressieanalyse met behulp van een exploratieve lineaire regressieanalyse. De 

variabele bijeenkomst frequentie is de afhankelijke variabele en leeftijd, soort werk, reputatie, 

vertrouwen, wederkerigheid en samenwerking zijn de onafhankelijke variabelen. In paragraaf 5.4.4 

wordt een antwoord geformuleerd op de laatste deelvraag.     

 De analyses in het onderzoek zijn gecorrigeerd met behulp van een eindige populatie correctie 

die is uitgevoerd in de complex sample module van SPSS. Dit onderzoek heeft namelijk een eindige 

populatie (n = 65) met een relatief grote steekproef (n = 51), waardoor standaardfouten mogelijk te groot 

zijn en gemeten effecten mogelijk onterecht als niet significant worden aangeduid. Door de eindige 

populatie correctie toe te passen wordt hiervoor gecorrigeerd. In bijlage F is te lezen hoe de analyses 

zijn gecorrigeerd en uitgevoerd.  

5.4.1 Bivariate statistieken  

In deze paragraaf wordt de samenhang tussen de variabelen besproken. Als eerste is de associatie tussen 

de continue variabelen bijeenkomst frequentie, leeftijd, opleidingsniveau, tijd werkzaam organisatie, 
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reputatie, vertrouwen, wederkerigheid en samenwerking berekend met behulp van correlaties. Daarna 

is de associatie tussen deze variabelen met de categorische variabelen geslacht, soort werk en subsidie 

onderzocht met behulp van gemiddelden per groep. Bij de variabele geslacht heeft slechts één actor 

aangegeven het geslacht als ‘anders’ te definiëren. Daarom is deze antwoordcategorie niet meegenomen. 

Als laatste is naar de associatie tussen de categorische variabelen gekeken met behulp van percentages 

per groep. De associaties staan weergegeven in tabel 17. De significantieniveaus van de associaties zijn 

uitgerekend door elk paar variabelen in de complex sample module van SPSS te analyseren. Wanneer 

de helling tussen de variabelen significant is, dan is de associatie tussen de variabelen ook significant.

 Ten eerste worden de correlaties tussen de continue variabelen besproken. Om te beginnen is te 

zien dat actoren vaker bij bijeenkomsten zijn geweest naarmate zij langer werkzaam zijn bij de 

organisatie die zij vertegenwoordigen (r = .12; p < .01), zij een hogere leeftijd hebben (r = .23; p < .01) 

en zij meer vertrouwen hebben (r = .14; p < .01). Actoren zijn minder vaak bij bijeenkomsten geweest 

naarmate zij een hoger opleidingsniveau hebben (r = -.14; p < .01) en naarmate zij hoger scoren op de 

variabelen reputatie (r = -.20; p < .01), wederkerigheid (r = -.07; p < .05) en samenwerking (r = -.09; p 

< .05). Ten tweede is het opvallend dat de correlatie tussen opleidingsniveau en de variabelen tijd 

werkzaam organisatie (r = -.38; p < .01) en samenwerking (r = -.20; p < .05) vrij sterk en negatief is. 

Dit betekent dat actoren langer werkzaam zijn bij de organisatie naarmate zij een lager opleidingsniveau 

of een lagere mate van samenwerking hebben. Ook de correlatie tussen tijd werkzaam organisatie en de 

variabelen leeftijd (r = .30; p < .01) en vertrouwen (r = .39; p < .01) is vrij sterk, maar de samenhang is 

positief. De samenhang met leeftijd is goed te verklaren met common sense en is daarom niet 

opmerkelijk. De samenhang met vertrouwen betekent daarentegen dat actoren die langer werkzaam zijn 

bij een organisatie ook een hogere mate van vertrouwen hebben. Daarnaast is de samenhang van 

reputatie met wederkerigheid (r = .32; p < .05) en samenwerking (r = .42; p < .01) vrij sterk en positief. 

Ook de samenhang tussen vertrouwen met wederkerigheid (r = -.32; p < .01) en samenwerking (r = .30; 

p < .01) is vrij sterk. Dit komt overeen met de bevindingen uit de theorie. Het is daarentegen opvallend 

dat de samenhang tussen reputatie en vertrouwen gering is (r = -.02; p < .01). Aan de hand van theorie 

werd dit niet verwacht.          

 Ten tweede kan de samenhang tussen de continue variabelen en de categorische variabelen 
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geslacht, soort werk en subsidie worden besproken met behulp van gemiddeldes per groep. Er is te zien 

dat mannen gemiddeld bij iets meer bijeenkomsten aanwezig zijn geweest dan vrouwen (gem = 1.79; p 

< .01; gem = 1.52; p < .01). Ook zijn actoren die betaald in dienst zijn bij de organisatie die zij 

vertegenwoordigen bij net iets meer bijeenkomsten aanwezig geweest dan de actoren die op vrijwillige 

basis in dienst zijn (gem = 1.80; p < .05; gem = 1.36; p < .05). Tevens is te zien dat actoren die een 

organisatie vertegenwoordigen die wel subsidie ontvangt van de gemeente Groningen bij iets meer 

bijeenkomsten aanwezig zijn geweest dan actoren die een organisatie vertegenwoordigen die geen 

subsidie ontvangt (gem = 1.74; gem = 1.50). Dit verschil is echter niet significant (p > .05). Ook is 

opmerkelijk dat mannen (gem = 12,83; p < .01), actoren die betaald in dienst zijn (gem = 12,89; p < .01) 

en actoren die een organisatie vertegenwoordigen die subsidie ontvangt van de gemeente (gem = 11,45; 

p > .05) gemiddeld langer werkzaam zijn bij de organisatie die zij vertegenwoordigen dan vrouwen (gem 

= 9.87; p < .01), actoren die vrijwillig in dienst zijn (gem = 6.78; p < .01) en actoren die een organisatie 

vertegenwoordigen die geen subsidie ontvangt (gem = 10.77; p > .05). Daarnaast is een 

noemenswaardige bevinding dat actoren die op vrijwillige basis in dienst zijn gemiddeld bijna 10 jaar 

ouder zijn dan actoren die betaald in dienst zijn (gem = 56.40; p < .01; gem = 48.95; p < .01).  Tot slot 

is het opvallend dat vrouwen die vrijwillig in dienst zijn bij een organisatie die wel subsidie ontvangt 

van de gemeente gemiddeld het laagst scoren op vertrouwen.     

 Ten derde wordt de samenhang tussen de categorische variabelen besproken met behulp van 

percentages per groep. De meeste mannen en vrouwen in de steekproef zijn betaald in dienst bij de 

organisatie die zij vertegenwoordigen (64,3%; p > .05; 70%; p > .05). Dit is echter niet significant. 

Daarnaast is te zien dat de meeste mannen in de steekproef een organisatie vertegenwoordigen die geen 

subsidie ontvangt van de gemeente Groningen (57.1%; p < .01), terwijl de meeste vrouwen in de 

steekproef een organisatie vertegenwoordigen die wel subsidie ontvangt van de gemeente (60%; p < 

.01). Tabel 17 staat op de volgende pagina weergegeven.    



 

 

 

 Tabel 17: associatie (correlaties, gemiddelden per groep met standaarddeviatie en percentages per groep) tussen variabelen bijeenkomst frequentie, opleidingsniveau, tijd werkzaam 
organisatie, leeftijd, reputatie, vertrouwen, wederkerigheid, samenwerking, geslacht, soort werk en subsidie 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.   

  1    2 

10.   

     1    2 

11.  

1 Bijeenkomst 

frequentie 

-           

2 Opleidingsniveau -.14* -          

3 Tijd werkzaam 

organisatie 

.12** -.38** -         

4 Leeftijd .23** -.19** .30** -        

5 Reputatie -.20** -.22* .07** -.15** -       

6 Vertrouwen .14** -.11** .39** -.03** -.02** -      

7 Wederkerigheid -.07* .06 -.22** -.12 .32* -.32** -     

8 Samenwerking -.09* -.20* .02* -.08* .42** .30** -.11** -    

9 Geslacht 

   Man (0) 
   Vrouw (1) 

 

1.79(1.05)** 
1.52(1.12)** 

 

6.92(.64)** 
7.10(.45)** 

 

12.83(10.60)** 
9.87(9.09)** 

 

52.15(12.84)** 
48.95(10.31)** 

 

3.14(.58)**  
3.22(.52)** 

 

3.32(.82)** 
3.03(.74)** 

 

3.43(.44)** 
3.29(.44)** 

 

3.69(.21)** 
3.33(.51)** 

-   

10 Soort werk   

   Betaald (0) 

   Vrijwillig (1) 

 

1.80(1.08)* 

1.36(1.12)* 

 

7.05(.38)** 

7.10(.74)** 

 

12.89(10.2)** 

6.78(5.91)** 

 

47.64(10.61)** 

56.40(11.35)** 

 

3.25(.49)** 

3.00(.59)** 

 

3.30(.78)** 

2.82(.60)** 

 

3.36(.45)** 

3.27(.41)** 

 

3.51(.44) 

3.53(.45) 

 

64.3%    70% 

35.7%    30% 

-  

11 Subsidie       

   Ja (0) 
   Nee (1) 

 

1.74(1.20) 
1.50(.97) 

 

6.88(.49)** 
7.27(.46)** 

 

11.45(10.53) 
10.77(8.23) 

 

50.82(10.79)** 
49.87(12.48)** 

 

3.16(.61)** 
3.18(.47)** 

 

3.03(.79)** 
3.30(.73)** 

 

3.35(.43) 
3.33(.45) 

 

3.45(.47)* 
3.58(.41)* 

 

42.9%**   60%** 
57.1%**   40%** 

 

54.2%   54.5% 
45.8%   45.5% 

- 

*  significant bij p <.05; ** significant bij p <.01 

 



 

 

 

5.4.2 Regressieanalyse 

In deze paragraaf wordt de uitgevoerde regressieanalyse besproken. Er is gebruikgemaakt van een 

lineaire regressieanalyse die in de general linear model optie in de complex sample module van SPSS is 

uitgevoerd. Zo is gecorrigeerd voor de eindige populatie. De afhankelijke variabele is bijeenkomst 

frequentie en de onafhankelijke variabelen zijn geslacht, opleidingsniveau, soort werk, tijd werkzaam 

organisatie, subsidie en leeftijd. Eerst wordt de kwaliteit van het getoetste model besproken. Daarna 

worden de resultaten van de regressieanalyses besproken. De resultaten staan hieronder in tabel 18 

weergegeven.  

Tabel 18: Resultaten lineaire regressieanalyse met bijeenkomst frequentie als afhankelijke variabele en opleidingsniveau, tijd 
werkzaam organisatie, leeftijd, geslacht, soort werk en subsidie als onafhankelijke variabelen  

  Bijeenkomst frequentie 

Variabele  b(SE) 

Intercept  .13(.91) 

Opleidingsniveau  -.11(.14) 
Tijd werkzaam organisatie  -.02(.04) 

Leeftijd  .03(.01)* 

Geslacht 
(man = 0; vrouw = 1) 

 .15(.19) 

Soort werk 
(betaald = 0; vrijwillig = 1) 

 .95(.21)* 

Subsidie 
(ja = 0; nee = 1) 

 .21(.17) 

R2
  .17 

N  30 
*significant op een niveau van .01 

Voordat de resultaten van de regressieanalyse worden besproken, wordt een beschrijving gegeven van 

de kwaliteit van het getoetste model met behulp van verklaarde variantie, assumptietoetsing, 

multicollineariteit en uitbijters. Ten eerste is in de tabel te zien dat de verklaarde variantie van het 

model R2 = .17 is. Dit betekent dat de onafhankelijke variabelen 17% variantie verklaren bij het 

schatten van bijeenkomst frequentie. Er kan dus worden gezegd dat het model redelijk goed is in het 

voorspellen van de afhankelijke variabele.       

 Om te controleren of er geldige uitspraken geformuleerd kunnen worden over de resultaten 

van het model, zijn de assumpties die ten grondslag liggen aan de regressieanalyses getoetst. Een 

volledige beschrijving van de assumptietoetsing is te lezen in bijlage F. Uit de toetsing blijkt dat geen 

enkele assumptie die ten grondslag ligt aan de regressieanalyse wordt geschonden. Er blijkt wel dat de 
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normale verdeling van de residuen een kleine afwijking heeft, waardoor enige voorzichtigheid is 

geboden bij het trekken van conclusies.        

 Voor de kwaliteit van het getoetste model is het ook van belang om te controleren op 

multicollineariteit: het bestaan van een te sterke samenhang tussen variabelen. Dit wordt gedaan met 

behulp van de associaties die staan weergegeven in tabel 17. Zeer hoge correlaties kunnen een 

aanwijzing zijn voor het bestaan van multicollineariteit. In de associatietabel is te zien dat hier echter 

geen sprake van is. Daarom wordt er in dit model vanuit gegaan dat geen sprake is van problematische 

multicollineariteit.           

 Tot slot wordt gecontroleerd voor eventuele uitbijters. Dit is gedaan met behulp van de 

scatterplot die is te zien in bijlage F. Punten die een waarde hebben boven de 3 of onder de -3 kunnen 

wijzen op eventuele uitbijters. In de scatterplot is te zien dat hier in dit model geen sprake van is. Er 

hoeven in dit geval geen observaties uit te data te worden gehaald.  

Met behulp van de resultaten van de lineaire regressieanalyse, die staan weergegeven in tabel 18, wordt 

gekeken of er kenmerken te onderscheiden zijn die de bereidheid van de actoren die een organisatie 

vertegenwoordigen tot deelname aan Sterk Netwerk kunnen voorspellen. Het lege model ziet er als volgt 

uit: bijeenkomst frequentie = .13 – (.11 * opleidingsniveau) – (.02 * tijd werkzaam organisatie) + (.03 * 

leeftijd) + (.15 * geslacht) + (.95 * soort werk) + (.21 * subsidie). Een gemiddelde actor uit de steekproef 

heeft HBO als opleidingsniveau en is 11.2 jaar werkzaam bij de organisatie, 50.2 jaar oud, vrouw, 

betaald in dienst en werkzaam bij een organisatie die wel subsidie ontvangt van de gemeente. Volgens 

het model scoort deze actor de waarde 2.1 op bijeenkomst frequentie.    

 In tabel 18 is te zien dat alleen leeftijd en soort werk een significante invloed hebben op 

bijeenkomst frequentie (p < .01). Leeftijd en soort werk worden daarom beschouwd als kenmerken die 

voorspellen hoe groot de bereidheid is van de actoren om deel te nemen aan Sterk Netwerk. De invloed 

van de variabelen is positief. De variabele bijeenkomst frequentie stijgt significant wanneer de leeftijd 

stijgt of wanneer een actor vrijwillig in dienst is, met respectievelijk b = .03 en b = .95. De oudste actor 

(70 jaar) is bij gemiddeld 1.14 meer bijeenkomsten geweest dan de jongste actor (32 jaar), gegeven dat 

de andere variabelen in het model constant zijn. De actoren die vrijwillig in dienst zijn bij de organisatie 
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*significant op een niveau van .05; ** significant op een niveau van .01 

 

die zij vertegenwoordigen zijn gemiddeld bij .95 meer bijeenkomsten geweest dan de actoren die betaald 

in dienst zijn, gegeven dat de andere variabelen constant zijn.     

 Ten tweede is te zien dat opleidingsniveau (b = -.11) en tijd werkzaam organisatie (b = -.02) een 

negatieve invloed hebben op bijenkomst frequentie. De variabele daalt wanneer opleidingsniveau en tijd 

werkzaam organisatie stijgen. De invloed is echter niet significant (p > .05). Ook is te zien dat geslacht 

(b = .15) en subsidie (b = .21) allebei een niet significante (p > .05), maar positieve invloed hebben op 

bijeenkomst frequentie. Dit betekent dat de frequentie van deelname stijgt wanneer de actor een vrouw 

is of wanneer de actor een organisatie vertegenwoordigt die geen subsidie ontvangt van de gemeente. 

5.4.3 Exploratieve lineaire regressieanalyse 

In de voorgaande paragraaf komt naar voren dat de variabelen leeftijd en soort werk voorspellen hoe 

groot de bereidheid is van de actoren om deel te nemen aan Sterk Netwerk. In deze paragraaf wordt met 

behulp van een exploratieve, lineaire regressieanalyse gekeken of deze verbanden mogelijk verklaard 

kunnen worden met behulp van de condities voor samenwerkingsrelaties die uit de theorie naar voren 

komen. Dit zijn reputatie, vertrouwen en wederkerigheid. De variabele bijeenkomst frequentie is de 

afhankelijke variabele en leeftijd, soort werk, reputatie, vertrouwen, wederkerigheid en samenwerking 

zijn de onafhankelijke variabelen. De regressieanalyse is in acht stappen uitgevoerd in de complex 

sample module van SPSS. De analyse staan hieronder in tabel 19 weergegeven. 

 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 Model 8 

Variabele b(SE) b(SE) b(SE) b(SE) b(SE) b(SE) b(SE) b(SE) 

Intercept -.53(.42) -.54(.90) -.21(.86) .73(.95) -.50(.88) -.58(.86) -.24(.53) -.53(.42) 

Leeftijd .03(.01)** .03(.01)* .02(.01)  .03(.01)* .03(.01)* .03(.01)* .03(.01)** 

Soort werk 
(betaald = 0; vrijwillig = 1) 

.71(.18)** .70(20)*  .34(.18) .67(.18)** .66(.18)** .66(.18)** .71(.18)** 

Reputatie  .13(.19) .30(.18) .31(.19) .13(.19) .10(.17) .07(.18)  

Samenwerking  .15(.21) .06(.21) -.09(.17) .12(.17) .08(.16)   

Wederkerigheid  -.10(.24) -.09(.22) -.03(.21) -.11(.23)    

Vertrouwen  -.05(.15) .06(.21) .09(.12)     

R2 .13 .13 .07 .08 .13 .13 .13 .13 

N 32 29 29 33 29 29 29 32 

Tabel 19: Resultaten exploratieve, lineaire regressieanalyse met bijeenkomst frequentie als afhankelijke variabele en 
leeftijd, soort werk, reputatie, vertrouwen, wederkerigheid en samenwerking als onafhankelijke variabelen 
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Ten eerste is de kwaliteit van het uiteindelijke model getoetst met behulp van verklaarde variantie, 

assumptietoetsing, multicollineariteit en uitbijters. De beschrijving is te lezen in bijlage F. Uit de 

toetsing blijkt dat de residuen iets afwijken van de normale verdeling, waardoor enige voorzichtigheid 

is geboden bij het trekken van conclusies. Verder komen er geen opvallende bevindingen naar voren. 

 Ten tweede is in tabel 19 te zien dat de variabelen reputatie, vertrouwen, wederkerigheid en 

samenwerking in geen enkel model een beduidende invloed hebben op het effect van leeftijd en soort 

werk op bijeenkomst frequentie. Wanneer de coëfficiënten van leeftijd en soort werk tussen modellen 

1, 2, 5, 6, 7 en 8 worden vergeleken, is te zien dat de invloed van deze variabelen op bijeenkomst 

frequentie in geringe mate verandert na toevoeging van de variabelen reputatie, vertrouwen, 

wederkerigheid en samenwerking. Dit betekent dat er geen aanwijzingen worden gevonden voor de 

mogelijke verklaring van de significante effecten van leeftijd en soort werk door de variabelen uit de 

theorie.            

 Daarnaast wordt in modellen 3 en 4 een interessante bevinding gedaan over de variabelen 

leeftijd en soort werk. De significantie van het effect van de variabelen op bijeenkomst frequentie 

verdwijnt wanneer één van de variabelen uit het model wordt gehaald. Een verklaring hiervoor is dat er 

een sterke samenhang bestaat tussen de variabelen, zoals in tabel 17 te zien is. Actoren met een hogere 

leeftijd zijn vaker op vrijwillige basis in dienst bij de organisatie die zij vertegenwoordigen dan actoren 

met een lagere leeftijd.  

5.4.4 Beantwoording deelvraag 5 

Met behulp van de resultaten uit paragraaf 5.4 kan de laatste deelvraag in dit onderzoek worden 

beantwoord. De resultaten zijn verkregen met behulp van analyses in de complex sample module in 

SPSS en beschrijven de kenmerken waarmee de bereidheid tot deelname aan Sterk Netwerk voorspeld 

kan worden. In de resultaten wordt ondersteuning gevonden dat de leeftijd en het soort werk van de 

actoren kenmerken zijn die voorspellen hoe groot de bereidheid is van de actoren om deel te nemen aan 

Sterk Netwerk. De leeftijd en het soort werk van de actoren hebben een positieve en significante invloed. 

Er wordt geen aanwijzing gevonden dat de condities voor samenwerkingsrelaties die uit de theorie naar 

voren komen, dit zijn reputatie, vertrouwen en wederkerigheid, het verband tussen leeftijd en soort werk 
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met deelname aan Sterk Netwerk mogelijk verklaren.       

 Daarnaast werd aan de hand van de resultaten van de oriënterende interviews in dit onderzoek 

verwacht dat het wel of niet ontvangen van subsidie van de gemeente Groningen invloed zou kunnen 

hebben op de bereidheid om wel of niet deel te nemen aan Sterk Netwerk. Met behulp van de resultaten 

uit het model kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat actoren die een organisatie 

vertegenwoordigen die geen subsidie ontvangt van de gemeente Groningen eerder bereid zijn deel te 

nemen aan Sterk Netwerk. Aangezien het gemeten effect niet significant is, kan echter niet worden 

uitgesloten dat dit effect op toeval berust.       
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6. Conclusie, discussie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de conclusie, discussie en aanbevelingen besproken. Het hoofdstuk is als volgt 

opgebouwd. Allereerst komt in paragraaf 6.1 de conclusie aan bod. Hier wordt een terugkoppeling 

gemaakt naar de probleemstelling en deelvragen die in dit onderzoek centraal staan. Ten tweede worden 

in de discussie in paragraaf 6.2 enkele kanttekeningen geplaatst over het uitgevoerde onderzoek. Ten 

derde wordt in paragraaf 6.3 afgesloten met een aantal aanbevelingen over mogelijke vervolgstappen 

die binnen Sterk Netwerk genomen kunnen worden voor de verdere ontwikkeling van het sociale 

netwerk dat in Beijum moet worden gevormd.     

6.1 Conclusie 

Het doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan de kennis over de relaties tussen de actoren die 

organisaties vertegenwoordigen binnen Sterk Netwerk, over ervaringen van deelname aan Sterk 

Netwerk en over kenmerken die de bereidheid tot deelname voorspellen. Deze kennis kan worden 

gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het sociale netwerk dat in Beijum moet worden gevormd. 

Op den duur kan deze kennis een bijdrage leveren aan het oplossen van de sociale problemen in de wijk. 

De volgende probleemstelling staat in dit onderzoek centraal: ‘Op welke wijze begint het nieuwe sociale 

netwerk dat bestaat uit individuen die organisaties vertegenwoordigen in de wijk Beijum, door middel 

van Sterk Netwerk Beijum, vorm te krijgen en op welke wijze kan de ontwikkeling verder versterkt 

worden?’            

 Voor de beantwoording van deze probleemstelling zijn een vijftal deelvragen opgesteld, 

waarvan de eerste drie zijn opgesteld aan de hand van theorie. Hieronder wordt per deelvraag een 

conclusie geformuleerd. Uiteindelijk wordt een overkoepelende conclusie gegeven met betrekking tot 

de centrale probleemstelling. Er zijn mixed methods gebruikt om tot de conclusies in dit onderzoek te 

komen. Ten eerste is een oriënterend onderzoek uitgevoerd aan de hand van kwalitatieve interviews met 

vier participanten die organisaties in de wijk vertegenwoordigen. Ten tweede is een kwantitatief 

vragenlijstonderzoek uitgevoerd om antwoord te geven op de deelvragen.    

 Voor de formulering van de conclusies wordt zowel gekeken naar de zaken die niet goed gaan 

en problematisch zijn, als naar de zaken die wel goed gaan en versterkend werken voor het nieuwe 
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sociale netwerk. Op deze manier hoop ik een evenwichtig beeld te schetsen van de ontwikkeling en fase 

van de vorming van het nieuwe sociale netwerk.  

6.1.1 Conclusie deelvragen 1, 2 en 3 

Ten eerste zijn de condities reputatie, vertrouwen en wederkerigheid onderzocht om zo de sociale 

relaties tussen de actoren die een organisatie in de wijk vertegenwoordigen in kaart te brengen. Er wordt 

verwacht dat de mate waarin deze condities aanwezig zijn binnen Sterk Netwerk bepalend is voor de 

mate van samenwerking tussen de actoren die een organisatie vertegenwoordigen (Ostrom, 2007). 

Wanneer actoren in hoge mate bereid zijn samenwerkingsrelaties met elkaar aan te gaan, zullen meer 

sociale relaties tussen actoren bestaan en kan een sterker sociaal netwerk ontstaan (Healy et al., 2001). 

De eerste drie deelvragen luiden als volgt: ‘In hoeverre is de reputatie van individuen die een organisatie 

vertegenwoordigen van belang voor samenwerking met andere individuen binnen Sterk Netwerk?’; ‘In 

hoeverre bestaat er binnen Sterk Netwerk vertrouwen tussen de individuen die een organisatie 

vertegenwoordigen?’; ‘In hoeverre zijn de individuen die een organisatie vertegenwoordigen bereid 

wederkerig gedrag te vertonen binnen Sterk Netwerk?’      

 Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de actoren die organisaties vertegenwoordigen 

aangeven dat de condities reputatie, vertrouwen en wederkerigheid wel aanwezig zijn binnen Sterk 

Netwerk. De mate waarin de condities aanwezig zijn is echter slechts gering. Met behulp van theorie 

werd verwacht dat de mate van aanwezigheid van de condities invloed heeft op de mate waarin actoren 

samenwerkingsrelaties met elkaar aangaan (Ostrom, 2007). Dit wordt ondersteund door de resultaten. 

De actoren geven aan dat samenwerking ook in geringe mate aanwezig is binnen Sterk Netwerk. De 

conclusie wordt getrokken dat uit de resultaten blijkt dat er op dit moment geringe sociale relaties 

bestaan tussen de actoren die een organisatie vertegenwoordigen binnen Sterk Netwerk. Als 

voornaamste verklaring voor de geringe mate geven de actoren aan dat ze nog niet genoeg ervaring 

hebben met Sterk Netwerk en/of dat meer tijd nodig is om reputatie, vertrouwen en wederkerigheid op 

gang te laten komen binnen Sterk Netwerk.  
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6.1.2 Conclusie deelvraag 4 

Ten tweede zijn de ervaringen van deelname aan Sterk Netwerk van de actoren die een organisatie 

vertegenwoordigen in kaart gebracht. Deze ervaringen waren niet bekend, terwijl dit nuttige informatie 

oplevert over zowel zaken die versterkend werken, als problematisch zijn voor Sterk Netwerk. De vierde 

deelvraag luidt: ‘Wat zijn de ervaringen van de individuen die een organisatie vertegenwoordigen van 

deelname aan Sterk Netwerk?’         

 Op basis van de resultaten wordt de conclusie getrokken dat de actoren die organisaties 

vertegenwoordigen binnen Sterk Netwerk aangeven dat hun ervaring van deelname gemiddeld genomen 

positief is, maar in geringe mate. Twee onderdelen vallen op. Ten eerste valt op dat de koffiedates 

gemiddeld het meest positief zijn beoordeeld. Deze worden gezien als een simpele, maar voorspoedige 

ontwikkeling binnen Sterk Netwerk. Ten tweede valt op dat de invloed die Sterk Netwerk op de manier 

van werken heeft het minst positief is beoordeeld.      

 De actoren noemen een aantal zaken die in het licht van de algemene ervaring versterkend 

werken of juist problematisch zijn. Ten eerste wordt de conclusie getrokken dat de perceptie van een 

‘open’ sfeer, ruimte voor inbreng en vriendelijke, betrokken en bereikbare beleidsmedewerkers van de 

gemeente Groningen versterkend kunnen werken voor de positieve ervaring van deelname aan Sterk 

Netwerk. Ook de vergroting van de kennis van de actoren over de wijk Beijum en de organisaties die 

hier gevestigd zijn kan versterkend werken voor de positieve ervaring van deelname. Daarnaast geven 

de actoren aan dat het leggen van verbinding, het leren kennen van andere actoren, samenwerking en 

het feit dat Sterk Netwerk specifiek gericht is op Beijum de voornaamste succesfactoren zijn binnen 

Sterk Netwerk.           

 Daarentegen wordt de conclusie getrokken dat de perceptie van het bestaan van teveel losse 

groepjes, het niet goed te weten wat te moeten inbrengen en het gebrek aan het ondernemen van actie 

problematisch kunnen zijn voor de positieve ervaring van deelname aan Sterk Netwerk. Tevens kan het 

ervaren van te weinig persoonlijk contact met de beleidsmakers van de gemeente Groningen 

problematisch zijn. Daarnaast wordt door de actoren aangegeven dat de duidelijkheid binnen Sterk 

Netwerk het belangrijkste verbeterpunt is. Voornamelijk het verduidelijken van de communicatie en het 
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verduidelijken van het doel van Sterk Netwerk, op zowel lange als korte termijn, worden genoemd. Als 

tweede verbeterpunt noemen de actoren het sneller ondernemen van (concrete) actie.  

6.1.3 Conclusie deelvraag 5 

Ten derde is onderzocht of bepaalde kenmerken geïdentificeerd kunnen worden waarmee voorspeld 

kan worden hoe groot de bereidheid is om deel te nemen aan Sterk Netwerk. Op basis van deze kennis 

kan vervolgbeleid voor Sterk Netwerk beter worden toegespitst op de actoren die een organisatie 

vertegenwoordigen. Dit kan bijdragen aan de versterking van het sociale netwerk in Beijum. De 

deelvraag is: ‘Zijn er kenmerken te onderscheiden die voorspellen hoe groot de bereidheid is van de 

individuen die een organisatie vertegenwoordigen om deel te nemen aan Sterk Netwerk?’ 

 Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt de conclusie getrokken dat de leeftijd en 

het soort werk van de actoren kenmerken zijn die van belang zijn voor de mate van bereidheid om deel 

te nemen aan Sterk Netwerk. Er is ondersteuning gevonden dat de bereidheid van deelname hoger 

wordt naarmate de actoren een hogere leeftijd hebben en wanneer actoren vrijwillig in dienst zijn bij 

de organisatie die zij vertegenwoordigen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat reputatie, 

vertrouwen en wederkerigheid het verband tussen leeftijd en soort werk met de mate van bereidheid 

tot deelname aan Sterk Netwerk kunnen verklaren. Daarnaast blijkt dat actoren die een organisatie 

vertegenwoordigen die geen subsidie ontvangt van de gemeente Groningen een hogere bereidheid tot 

deelname hebben. Er kan echter niet worden uitgesloten dat dit effect op toeval berust.  

6.1.4 Conclusie centrale probleemstelling 

Uiteindelijk kan een overkoepelende conclusie worden beschreven met betrekking tot de centrale 

probleemstelling uit dit onderzoek. Het overkoepelende doel is om inzicht te verschaffen over de 

huidige situatie van Sterk Netwerk. Met behulp van de informatie van de vijf deelvragen wordt 

geschetst op welke wijze het nieuwe sociale netwerk, dat bestaat uit individuen die organisaties 

vertegenwoordigen in de wijk Beijum, vorm begint te krijgen door middel van Sterk Netwerk. Ook 

wordt geschetst op welke wijze de ontwikkeling van het sociale netwerk verder versterkt kan worden.

 Uit het onderzoek komt naar voren dat het nieuwe sociale netwerk inderdaad vorm begint te 

krijgen door middel van Sterk Netwerk. De actoren geven aan dat samenwerking en de condities voor 
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samenwerking aanwezig zijn, wat een aanwijzing is voor het bestaan van sociale relaties. Sterk 

Netwerk zit echter nog wel in de beginfase en de sociale relaties zijn slechts in geringe mate aanwezig. 

De actoren geven meerdere malen aan dat ze nog te weinig ervaring hebben met Sterk Netwerk en dat 

meer tijd nodig is voor de sociale relaties om in hogere mate tot stand te komen.   

 De ontwikkeling van het sociale netwerk kan op een aantal manieren versterkt worden. Ten 

eerste door de voortzetting van de koffiedates, het leggen van verbinding, het leren kennen van andere 

actoren, de stimulering van samenwerking en het op Beijum specifiek gerichte karakter. Deze zaken 

kunnen worden beschouwd als versterkend. Ten tweede door het verbeteren van de invloed op de 

manier van werken, het ondernemen van (concrete) acties en de duidelijkheid op het gebied van 

communicatie en het doel op lange en korte termijn. Deze zaken kunnen beschouwd worden als 

problematisch voor de ontwikkeling van het sociale netwerk. Bovendien is het belangrijk de percepties 

van de actoren omtrent een ‘open’ sfeer, het contact met de beleidsmedewerkers van de gemeente 

Groningen, het bestaan van teveel losse groepjes, het hebben van inbreng en het ondernemen van 

concrete acties in acht te nemen.     

 De beleidsmedewerkers van de gemeente Groningen kunnen bovenstaande kennis, over de 

wijze waarop Sterk Netwerk vorm begint te krijgen en de wijze waarop de ontwikkeling verder 

versterkt kan worden, gebruiken voor het verder ontwikkelen van beleid voor Sterk Netwerk. Op deze 

manier kan de kennis een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het sociale netwerk dat in 

Beijum gevormd moet worden. Dit kan op den duur indirect bijdragen aan het oplossen van de sociale 

problemen in Beijum.  

6.2 Discussie 

Bij dit onderzoek zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste is het plausibel dat de huidige 

omstandigheden met betrekking tot de coronacrisis invloed hebben gehad op de resultaten. De crisis 

begon in maart 2020, een maand na de derde bijeenkomst. Hierdoor zijn de werkzaamheden rondom 

Sterk Netwerk een tijd niet volgens plan verlopen. Zo konden werkgroepen die waren samengesteld bij 

de derde bijeenkomst niet volgens plan van start gaan en kon de bijeenkomst die gepland stond in juni 

2020 geen doorgang vinden. Ook was het voor de actoren die organisaties in de wijk vertegenwoordigen 
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een tijd niet mogelijk met elkaar af te spreken voor een koffiedate. Uiteindelijk was het mogelijk om in 

september 2020 de vierde bijeenkomst van Sterk Netwerk te organiseren. Tussen de derde en de vierde 

bijeenkomst hebben de beleidsmedewerkers van de gemeente Groningen tweemaal een mail gestuurd 

naar de actoren die organisaties vertegenwoordigen binnen Sterk Netwerk om de betrokkenheid te 

behouden. De werkgroepen omtrent de thema’s ‘iedereen doet mee’ en ‘opgroeien in kindvriendelijk 

Beijum’ zijn éénmaal samengekomen in deze periode.      

 In dit onderzoek is geprobeerd rekening te houden met de coronacrisis door deze tijdens de 

dataverzameling te benoemen in de mail voor respondentenwerving en bij het inleidende gedeelte van 

de vragenlijst, welke te lezen zijn in bijlagen D en E. De respondenten zijn gevraagd zo goed mogelijk 

antwoord te geven op de vragenlijst. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat de resultaten van het 

onderzoek door de crisis zijn beïnvloed. Dit zou zowel positieve als negatieve beïnvloeding kunnen zijn. 

De crisis kan bijvoorbeeld een mogelijke verklaring zijn voor het hoge responspercentage in dit 

onderzoek. Actoren hadden mogelijk meer tijd, doordat werkzaamheden tijdelijk werden stilgelegd. Ook 

kan deze crisis een verklaring zijn voor het feit dat de respondenten relatief vaak aangeven dat ze nog 

niet genoeg ervaring hebben met Sterk Netwerk en/of dat meer tijd nodig is om reputatie, vertrouwen 

en wederkerigheid op gang te laten komen binnen Sterk Netwerk. Tevens zouden de omstandigheden 

rondom de coronacrisis een verklaring kunnen zijn voor het feit dat er geen aanwijzingen worden 

gevonden dat reputatie, vertrouwen en wederkerigheid het verband verklaren tussen de leeftijd en het 

soort werk van de actoren met de mate van bereidheid tot deelname aan Sterk Netwerk. Een dergelijke 

pandemie is echter een onwaarschijnlijke situatie waar van tevoren geen rekening mee kan worden 

gehouden. Er zijn dan ook geen aanbevelingen voor vervolgonderzoek te formuleren om deze mogelijke 

beïnvloeding van de resultaten op te lossen of te voorkomen.     

 Ten tweede kunnen de resultaten mogelijk door selectie-effecten beïnvloed zijn. Zo hebben de 

meeste respondenten die bij geen enkele bijeenkomst aanwezig zijn geweest de vragenlijst niet of niet 

volledig ingevuld, terwijl het overgrote deel van de respondenten dat wel aanwezig is geweest bij één 

of meerdere bijeenkomsten de gehele vragenlijst heeft ingevuld. Het is mogelijk dat de actoren die 

aanwezig zijn geweest bij één of meerdere bijeenkomsten positiever of negatiever denken over Sterk 

Netwerk dan de actoren die niet aanwezig zijn geweest. Daarnaast wordt in dit onderzoek gemeten in 
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hoeverre er vertrouwen bestaat tussen de actoren die organisaties vertegenwoordigen. Het kan zijn dat 

de actoren die weinig vertrouwen hebben in de andere actoren binnen Sterk Netwerk, ook weinig 

vertrouwen hebben in een onderzoeker en om deze reden niet hebben deelgenomen aan dit onderzoek. 

Tevens komt in het onderzoek naar voren dat het gemiddelde opleidingsniveau van de 

onderzoekspopulatie HBO of WO is. Personen met een hogere en lagere opleiding kunnen verschillen 

in hun opvattingen (Bovens, 2012). Het is mogelijk dat personen met een hogere opleiding positiever of 

negatiever denken over Sterk Netwerk. Ook zijn de meeste respondenten betaald in dienst bij de 

organisatie die zij vertegenwoordigen. Betaalde werknemers hebben mogelijk andere belangen en 

beweegredenen dan vrijwilligers. De beschreven selectie-effecten hebben de resultaten van dit 

onderzoek mogelijk beïnvloed. Daarom is het van belang dit in acht te nemen bij de interpretatie van de 

resultaten. Een mogelijke oplossing voor vervolgonderzoek kan zijn om te proberen alle 65 actoren 

bereid te krijgen tot deelname aan het onderzoek, om zo een responspercentage te verkrijgen van 100% 

in plaats van 84%.          

 Tot slot zijn twee kanttekeningen te plaatsen bij de validiteit en betrouwbaarheid van het 

onderzoek. De eerste kanttekening betreft het principe van overdraagbaarheid, dat is besproken in het 

onderdeel over validiteit en betrouwbaarheid in het methodehoofdstuk. De overdraagbaarheid gaat over 

de generaliseerbaarheid van de resultaten van het onderzoek. In dit onderzoek is hier rekening mee 

gehouden door de context uitvoerig te beschrijven in het achtergrondhoofdstuk. Ondanks deze 

uitvoerige beschrijving is de overdraagbaarheid in dit onderzoek lastig. De resultaten uit zowel de 

oriënterende interviews als uit het vragenlijstonderzoek zijn gebaseerd op de subjectieve ervaringen en 

percepties van de actoren. Deze ervaringen en percepties gelden alleen voor deze specifieke actoren en 

daarom kan de overdraagbaarheid niet gegarandeerd worden.      

 De tweede kanttekening betreft de betrouwbaarheid van de gevormde schalen waarmee de 

condities reputatie, vertrouwen en wederkerigheid zijn gemeten in dit onderzoek. In het 

methodehoofdstuk komt naar voren dat de samengestelde schalen geen zeer hoge betrouwbaarheid 

hebben. Dit betekent dat de samengestelde schalen niet zeer goed zijn in het voorspellen van de 

condities. Ondanks de lagere betrouwbaarheid is het echter informatiever om alle dimensies mee te 

nemen. Dit komt doordat de condities multidimensionaal zijn. Informatie kan verloren gaan wanneer 
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besloten wordt dimensies niet mee te nemen. Het is daarentegen wel van belang hier bij de interpretatie 

van de resultaten rekening mee te houden. Voor vervolgonderzoek kan worden gedacht aan het 

herformuleren of toevoegen van stellingen. Dit kan mogelijk zorgen voor een meer betrouwbare schaal 

voor het schatten van de condities voor samenwerkingsrelaties.   

Ondanks het feit dat er een aantal kanttekeningen zijn te plaatsen bij dit onderzoek, concludeer ik dat de 

gevonden resultaten betrouwbaar zijn. Ik verwacht dat geen enkele kanttekening problematisch is. 

Allereerst omdat in dit onderzoek mixed methods worden gebruikt. Hierdoor zijn de resultaten in dit 

onderzoek verkregen vanuit verschillende methodologische invalshoeken. Deze invalshoeken vullen 

elkaar aan. Op deze manier wordt gecompenseerd voor mogelijke beperkingen die bij de methoden 

kunnen voorkomen. Door het gebruik van mixed methods is in dit onderzoek een volledig beeld 

verkregen van de condities voor samenwerkingsrelaties, ervaringen van deelname en kenmerken die 

kunnen bijdragen aan de vorming van een sociaal netwerk tussen actoren die organisaties in Beijum 

vertegenwoordigen. Dit beeld geeft mij de overtuiging dat er voldoende ondersteuning bestaat voor de 

betrouwbaarheid van de gevonden resultaten in het onderzoek. Bovendien zijn de verkregen resultaten 

consistent en is er sprake van een hoog responspercentage (84%). Dit onderschrijft tevens het 

vertrouwen in de betrouwbaarheid van de gevonden resultaten. De mogelijke beïnvloeding door de 

coronacrisis, selectie-effecten, lastige garantie van overdraagbaarheid of de lagere betrouwbaarheid van 

de schalen is dus niet problematisch voor de betrouwbaarheid van de resultaten uit dit onderzoek. 

6.3 Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten, conclusie en discussie worden in deze paragraaf aanbevelingen 

geformuleerd. Allereerst worden een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek beschreven. 

Vervolgens worden een aantal praktische aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling van het 

sociale netwerk in de wijk Beijum door middel van Sterk Netwerk.  

 6.3.1 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Ten eerste zijn een aantal aanbevelingen te doen voor vervolgonderzoek. In dit onderzoek ligt de focus 

slechts op de relaties tussen de actoren die organisaties vertegenwoordigen in Beijum binnen Sterk 

Netwerk. Voor vervolgonderzoek kan het informatief zijn om het onderzoeksonderwerp en de 
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onderzoekspopulatie uit te breiden. Het is bijvoorbeeld plausibel dat de relaties tussen de actoren niet 

alleen gevormd worden door middel van Sterk Netwerk, maar ook door andere momenten waar de 

actoren elkaar ontmoeten. Voor vervolgonderzoek kan het interessant zijn andere momenten waarop de 

actoren elkaar in de wijk ontmoeten mee te nemen, omdat dit nieuwe inzichten kan verschaffen over de 

vorming van de relaties tussen de actoren die de organisaties in Beijum vertegenwoordigen. Daarnaast 

is in dit onderzoek de keuze gemaakt alleen te kijken naar de relaties tussen de actoren die organisaties 

in Beijum vertegenwoordigen. De relaties tussen wijkbewoners zijn niet meegenomen. Voor 

vervolgonderzoek wordt aanbevolen ook de wijkbewoners in Beijum mee te nemen, omdat zij ook 

betrokken worden bij Sterk Netwerk. Zij kunnen nieuwe inzichten verschaffen. Bovendien is het 

uiteindelijke doel om de sociale problemen in de wijk op te lossen, waardoor het meenemen van de 

wijkbewoners in een vervolgonderzoek zeer informatief kan zijn. Tevens wordt voor vervolgonderzoek 

aanbevolen om te achterhalen of de actoren die bij slechts één bijeenkomst zijn geweest hier 

beweegredenen voor hebben. Ook kan het informatief zijn te vragen naar de beweegredenen van de 

actoren die bij geen enkele bijeenkomst aanwezig zijn geweest.   

6.3.2 Praktische aanbevelingen 

Ten tweede kunnen een aantal praktische aanbevelingen worden geformuleerd voor de verdere 

ontwikkeling van het sociale netwerk in de wijk Beijum door middel van Sterk Netwerk. Uit het 

onderzoek komt naar voren dat de bereidheid tot deelname aan Sterk Netwerk lager is voor actoren met 

een lagere leeftijd, voor actoren die betaald in dienst zijn bij de organisatie die zij vertegenwoordigen 

en voor actoren die een organisatie vertegenwoordigen die wel subsidie ontvangt van de gemeente 

Groningen. Daarom is het aan te raden vervolgbeleid toe te spitsen op het verhogen van de deelname 

van de actoren uit deze doelgroepen.         

 Ten eerste wordt, op basis van de resultaten uit dit onderzoek, aanbevolen het doel van Sterk 

Netwerk op de lange termijn te verduidelijken. Een groot aantal actoren geeft in dit onderzoek aan dat 

het doel op lange termijn niet duidelijk is. Door dit te verduidelijken kan het voor actoren aantrekkelijker 

worden om deel te nemen aan Sterk Netwerk, bijvoorbeeld doordat duidelijker is welk voordeel de 

actoren uit Sterk Netwerk kunnen halen. Ten tweede wordt, op basis van de resultaten uit dit onderzoek, 
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aanbevolen in te zetten op het nemen van meer concrete acties. In dit onderzoek komt naar voren dat 

een groot aantal actoren aangeeft hier behoefte aan te hebben. Ten derde wordt aanbevolen de nadruk 

op ontmoeting, door middel van bijeenkomsten en ‘koffiedates’, binnen Sterk Netwerk voort te zetten. 

Op basis van de resultaten uit dit onderzoek bestaat namelijk de verwachting dat de sociale relaties 

tussen actoren sterker worden naarmate actoren meer tijd en gelegenheid krijgen elkaar te ontmoeten. 

Tot slot wordt aangeraden meer ruimte voor de actoren om deel te nemen aan Sterk Netwerk te creëren 

binnen de organisaties in Beijum. In de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat actoren soms 

de tijd of de gelegenheid niet hebben om een actieve bijdrage te leveren aan Sterk Netwerk, terwijl zij 

dit wel zouden willen.  

Dit onderzoek heeft kennis verschaft over de wijze waarop het sociale netwerk in de wijk Beijum, door 

middel van Sterk Netwerk, vorm begint te krijgen en de wijze waarop het sociale netwerk verder 

versterkt kan worden. Door de kennis over zowel versterkende, als problematische aspecten van Sterk 

Netwerk hoop ik de beleidsmedewerkers van de gemeente Groningen handvatten te geven voor het 

ontwikkelen van vervolgbeleid. Op deze manier hoop ik dat dit onderzoek een indirecte bijdrage kan 

leveren aan het oplossen van de sociale problemen in de wijk Beijum te Groningen.  
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Bijlage A: Mail voor participantenwerving oriënterende interviews 

Beste naam, 

Mijn naam is Jildou Sijtsma en ik ben een masterstudente Sociologie. In opdracht van de gemeente 

Groningen doe ik een onderzoek naar Sterk Netwerk Beijum. Sociaal gebiedsontwikkelaar van de 

gemeente in Beijum, Els Bruinewoud, is mijn begeleider vanuit de gemeente. Als het goed is heeft u al 

eerder iets van haar vernomen over dit onderzoek in een mail van Sterk Netwerk Beijum. 

Het onderzoek dat ik uitvoer gaat specifiek over de relaties tussen de individuen die namens een 

organisatie deelnemen aan Sterk Netwerk Beijum. Ik probeer er met mijn onderzoek achter te komen op 

welke wijze het nieuwe sociale netwerk in Beijum door middel van Sterk Netwerk Beijum vorm begint 

te krijgen en op welke wijze de ontwikkeling verder versterkt kan worden.  

Voor dit onderzoek wil ik een vragenlijst sturen naar alle individuen die namens een organisatie 

deelnemen aan Sterk Netwerk Beijum. Voordat ik deze vragenlijst echter kan opstellen heb ik meer 

informatie nodig, bijvoorbeeld over eventuele belangrijke concepten die meegenomen moeten worden.  

Daarom wil ik een aantal oriënterende interviews afnemen om de percepties en ervaringen van een aantal 

deelnemers van Sterk Netwerk Beijum in kaart te brengen. De resultaten uit de interviews worden 

gebruikt om de vragenlijst verder uit te werken, maar de resultaten zullen niet te herleiden zijn tot 

personen.  

Bij deze wil ik aan u vragen of u mee zou willen werken aan mijn onderzoek. Bij voorkeur zou ik het 

interview in de week van 6 juli af willen nemen. Het interview zal tussen de 30-45 minuten duren. In 

verband met de huidige situatie kan het interview digitaal worden afgenomen, maar ik kan ook op locatie 

in Beijum komen als het mogelijk is 1,5 meter afstand te houden. Bij het verwerken van de resultaten 

ga ik zorgvuldig om met uw privacy, zo zullen de resultaten anoniem worden verwerkt en zullen de 

antwoorden niet te herleiden zijn tot uw persoon.  

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt 

u altijd mailen naar dit e-mailadres. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.  

Met vriendelijke groeten, 

Jildou Sijtsma 

Gemeente Groningen 

Stagiaire DMO/beleidsontwikkeling 

Rijksuniversiteit Groningen 

Masterstudente Sociologie 
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Bijlage B: Interviewschema oriënterende interviews 

Ten eerste wil ik u bedanken voor uw tijd om deel te nemen aan dit interview. Zoals al beschreven in de 

mail, doe ik onderzoek naar de sociale relaties tussen de individuen die organisaties in Beijum 

vertegenwoordigen. Op deze manier probeer ik erachter te komen op welke wijze het nieuwe sociale 

netwerk in Beijum, dat bestaat uit individuen die organisaties vertegenwoordigen in de wijk Beijum, 

door middel van Sterk Netwerk Beijum vorm begint te krijgen en op welke wijze de ontwikkeling verder 

versterkt kan worden. Ik voer dit onderzoek uit in het kader van mijn stage bij de directie 

Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Groningen en mijn master Sociologie in de richting 

Gezondheid, Welzijn en Zorg. De sociaal gebiedsontwikkelaar in Beijum, Els Bruinewoud, is mijn 

contactpersoon binnen de gemeente.         

 Het doel van dit interview is om uw ervaringen van deelname aan Sterk Netwerk in kaart te 

brengen. Ik ben specifiek geïnteresseerd in uw ervaringen over het contact tussen de deelnemers. Er 

bestaan dus geen goede of foute antwoorden, omdat het over uw eigen percepties gaat. Als u geen 

antwoord wilt geven op een vraag, dan slaan we deze vraag over. Ook kan het interview elk moment 

afgebroken worden, mocht u zich niet meer op uw gemak voelen. De inhoud van het interview wordt 

alleen gebruikt voor dit onderzoek. De resultaten worden anoniem verwerkt, uw naam wordt niet 

gebruikt en de resultaten kunnen niet herleid worden tot uw persoon. De resultaten van het interview 

worden gebruikt ter inspiratie voor een vragenlijst, welke naar alle werkzame organisaties in Beijum zal 

worden gestuurd. Het interview zal ongeveer een halfuur tot drie kwartier duren.  

 Daarnaast wil ik u vragen of u het goed vindt dat ik een opname van het interview maak. Deze 

opname is nodig voor de uitwerking van het interview, omdat deze zo op een meer correcte wijze 

uitgewerkt kan worden. Ik ben de enige die de opname zal beluisteren en de opname wordt alleen 

gebruikt voor dit onderzoek. Na de verwerking zal de opname worden vernietigd. Geeft u toestemming 

voor de opname?           

 Heeft u voordat we beginnen nog vragen?   

Kennismakingsvragen 

Voordat we het interview beginnen, zou ik graag iets meer over u te weten komen. 
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1. Zou u iets over uzelf willen vertellen? 

a. De organisatie waar u werkzaam bent, uw functie binnen de organisatie? 

2. Kunt u vertellen wat uw mening over de wijkvernieuwingsaanpak Beijum Bruist! is over 

het algemeen? 

a. Hoe ermee in aanraking gekomen, merkt u veel of weinig verschil? 

3. Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest?  

a. Wat is de beweegreden om er naartoe te komen? 

4. Wat is uw ervaring over de bijeenkomsten? 

a. Gezelligheid, sociale contacten, verplichting vanuit werk 

5. Maakt u ook deel uit van een werkgroep? 

a. Zo ja, welke werkgroep? Wat is uw ervaring?; Zo nee, waarom niet? 

Sleutelvragen 

Dit deel van het interview gaat over Sterk Netwerk Beijum en de bijeenkomsten. Het is belangrijk om 

te noemen dat dit onderzoek gaat over de relaties tussen de mensen die verschillende organisaties in 

Beijum vertegenwoordigen. Ik ben specifiek geïnteresseerd in uw ervaringen en eigen perceptie. 

Algemene vragen 

1. Wat is volgens u het doel van Sterk Netwerk? 

a. Wat levert het op?; Waarom is het nodig?; Wat voor bijdrage levert het aan de relaties 

tussen de mensen die een organisatie vertegenwoordigen? 

2. Wat zijn volgens u kernwoorden die Sterk Netwerk omschrijven? 

a. Samenwerking, contact, communicatie 

3. Hebben de bijeenkomsten invloed gehad op uw manier van werken? 

a. Verlopen dingen anders; heeft u meer samenwerking?  

Reputatie, vertrouwen en wederkerigheid 

1. Kunt u iets vertellen over het contact met anderen binnen Sterk Netwerk? 

a. Veel/weinig, meer dan voorheen, wanneer, in welke gevallen, 

vriendschappelijk/vijandig, hoeveelheid contacten, hulp, hechtheid. 
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2. Wat voor invloed hebben de bijeenkomsten gehad op het sociale contact met anderen die 

werkzaam zijn in Beijum?  

a. Nieuwe mensen leren kennen, samenwerking, nuttige hulplijnen  

3. Kunt u iets vertellen over de sfeer tussen de mensen die organisaties vertegenwoordigen 

binnen Sterk Netwerk? 

a. Behulpzaamheid, concurrentie, interesse in elkaar, vijandigheid 

4. Hoe ervaart u het onderlinge vertrouwen tussen de mensen die organisaties vertegenwoordigen 

binnen Sterk Netwerk? 

a. Slecht, goed, neutraal; zijn er organisaties die u meer vertrouwt dan andere? 

5. Als u een ander helpt, hoe waarschijnlijk is het denkt u dat u een volgende keer ook hulp 

terugkrijgt?  

a. In hoeverre heeft u zicht op de samenwerking van andere organisaties met elkaar?; in 

hoeverre bespreekt u de samenwerking met bepaalde organisaties met anderen? 

6. Kunt u eventuele succesfactoren of verbeterpunten noemen van Sterk Netwerk? 

a. Succesverhalen of juist verhalen van geflopte samenwerking. 

Tot slot 

1. In het wijkvernieuwingsplan voor Beijum staat beschreven dat Sterk Netwerk een middel 

moet zijn om de oplossing van sociale opgaven te bespoedigen. Wat is uw mening hierover?  

2. Zijn er nog onderwerpen die u zelf graag wilt bespreken die nog niet besproken zijn of wilt u 

nog iets kwijt?  

3. Kunt u mij nog mensen aanbevelen die ik eventueel zou kunnen benaderen voor het afnemen 

van een interview over dit onderwerp?  

4. Heeft u nog eventuele verbeterpunten voor dit interview? 

Bedankt voor uw tijd en moeite. Het interview is opgenomen, maar deze opname zal dus na de 

uitwerking worden verwijderd. Als u interesse heeft in de scriptie, dan kan ik deze na afronding naar u 

opsturen. Als u verder geen vragen meer heeft, dan sluit ik bij deze het interview af. 
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Bijlage C: Samenvatting oriënterende interviews 

In deze bijlage wordt een samenvatting gegeven van de oriënterende interviews. Er is voor gekozen om 

deze interviews af te nemen, omdat er nog niet genoeg bekend was over de percepties en ervaringen van 

de actoren die namens een organisatie deelnemen aan Sterk Netwerk om hier de vragenlijst op te baseren. 

Belangrijke concepten die meegenomen moeten worden als variabelen in de vragenlijst kunnen zo 

geïdentificeerd worden. Ook kunnen de operationalisaties in de vragenlijst van de condities reputatie, 

vertrouwen en wederkerigheid verder uitgebreid en verdiept worden. Daarnaast kan met behulp van 

oriënterend onderzoek betekenis en context aan concepten worden gegeven, bijvoorbeeld hoe vragen 

het beste gesteld kunnen worden (Hennink et al., 2011).      

 Er zijn oriënterende interviews afgenomen bij vier actoren die diverse organisaties 

vertegenwoordigen in Beijum. In verband met de waarborging van de privacy van de participanten is 

ervoor gekozen een samenvatting te schrijven van de vier oriënterende interviews samen. Twee 

interviews zijn afgenomen door middel van een videogesprek en twee interviews zijn afgenomen op de 

locatie van de organisaties. Alle interviews zijn afgenomen in de week van 6 juli. De samenvatting van 

de oriënterende interviews is verkregen door de afzonderlijke interviews in het programma Word uit te 

typen en te analyseren. Aan de hand van de analyse is de samenvatting geschreven. De structuur van het 

interviewschema wordt aangehouden bij de beschrijving van de resultaten van de oriënterende 

interviews.        

Om te beginnen is tijdens het interview aan de participanten gevraagd wat hun mening over het algemeen 

is van de wijkvernieuwingsaanpak Beijum Bruist! Uit deze vraag komt naar voren dat de participanten 

het feit dat er wijkvernieuwing plaatsvindt een goede zaak vinden. Ook vinden ze dat de 

wijkvernieuwingsaanpak goed gestart is. Er komt naar voren dat de participanten de 

wijkvernieuwingsaanpak Beijum Bruist! daarentegen niet zeer inzichtelijk vinden. Zo weten de 

participanten over het algemeen niet goed wat de wijkvernieuwingsaanpak precies inhoudt en geven ze 

aan dat het lastig is alle bewoners in Beijum, mede door de grootte van de wijk, te bereiken en met ze te 

communiceren over gemaakte plannen. Ook wordt genoemd dat de beleidsmakers van de gemeente 

Groningen die bij de wijkvernieuwingsaanpak betrokken zijn niet altijd goed van elkaar op de hoogte 
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zijn.            

 Ten tweede zijn vragen over Sterk Netwerk en de bijeenkomsten aan de participanten gesteld. 

Op de vraag wat het doel van Sterk Netwerk is antwoorden de participanten dat het doel is om elkaar te 

verbinden en elkaar te leren kennen om de krachten te bundelen of om te kijken of er samenwerking kan 

ontstaan. Er wordt wel aangegeven dat het doel van Sterk Netwerk voor de langere termijn onduidelijk 

is, omdat het niet duidelijk is wat de vervolgstappen zijn die genomen gaan worden nu de meeste actoren 

die organisaties vertegenwoordigen in de wijk kennis met elkaar hebben gemaakt. Verder kan volgens 

de participanten Sterk Netwerk omschreven worden met de volgende kernwoorden: iedereen doet mee, 

contact maken, communicatie, samenwerken, over de heg kijken en kennismaken.   

 De bijeenkomsten van Sterk Netwerk zijn wisselend ervaren. Aan de ene kant worden de 

bijeenkomsten als positief ervaren. Dit komt onder andere door de prettige houding van de actoren 

tegenover elkaar en de bereidwilligheid om met elkaar in gesprek te gaan. Ook vinden de participanten 

het mooi en informatief om te zien hoeveel andere actoren die organisaties vertegenwoordigen 

werkzaam zijn in de wijk. Aan de andere kant worden de bijeenkomsten als negatief ervaren. De 

voornaamste reden hiervoor is het gevoel dat er weinig concrete dingen uit de bijeenkomsten naar voren 

komen. Dit komt volgens de participanten onder andere door de opzet van de bijeenkomsten waar men, 

in ieder geval de helft van de tijd, met elkaar in een grote zaal zit te luisteren naar een beleidsmedewerker 

van de gemeente Groningen. Ook wordt aangegeven dat het jammer is dat weinig wijkbewoners 

aanwezig zijn geweest, komt naar voren dat ze het aantal aanwezige beleidsmakers van de gemeente 

Groningen bij de bijeenkomsten te hoog vinden en voelen de bijeenkomsten volgens de participanten af 

en toe als een verplichting. Daarentegen komt wel naar voren dat de bijeenkomsten voor alle 

participanten invloed hebben gehad op hun manier van werken. Zo is aangegeven dat de bijeenkomsten 

van Sterk Netwerk aanzet hebben gegeven om na te denken over vervolgstappen voor de eigen 

organisatie en is aangegeven dat de participanten andere actoren die een organisatie in de wijk 

vertegenwoordigen dankzij de bijeenkomsten sneller weten te vinden.     

 Ten derde zijn een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op de condities voor het aangaan 

van samenwerkingsrelaties, dit zijn reputatie, vertrouwen en wederkerigheid. De eerste vraag is of de 

participanten iets kunnen vertellen over het contact met andere actoren die organisaties 
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vertegenwoordigen in Beijum. Elke participant geeft bij deze vraag aan dat het onderlinge contact tussen 

de actoren die organisaties in de wijk vertegenwoordigen als prettig wordt ervaren. Op de vraag wat 

voor invloed de bijeenkomsten hebben gehad op het sociale contact met andere actoren die een 

organisatie vertegenwoordigen in de wijk antwoord elke participant ook positief. Elke participant 

antwoordt dan ook met een voorbeeld van een succesvolle nieuwe kennismaking of samenwerking met 

een andere actor die hij of zij heeft leren kennen via Sterk Netwerk. In de antwoorden komt daarnaast 

wel naar voren dat het hebben van een persoonlijke klik belangrijk is bij het contact met andere actoren. 

Ook komt naar voren dat het hebben van raakvlakken op het gebied van werk en het hebben van een 

gezamenlijk ervaren belang belangrijk zijn voor het aangaan van een samenwerking.  

 In het verlengde van de positieve antwoorden op de vragen over het contact tussen de actoren 

die organisaties in de wijk vertegenwoordigen, is ook de vraag over de ervaren sfeer tussen de actoren 

over het algemeen positief beantwoord. Er wordt een goede en collegiale sfeer ervaren, waar men 

benieuwd is naar elkaar en elkaars werk. Op de vraag hoe de participanten het onderlinge vertrouwen 

tussen de actoren ervaren wordt over het algemeen ook positief geantwoord. Het is daarentegen 

opvallend dat bij deze vraag wordt aangegeven dat er op het gebied van vertrouwen soms een spanning 

zit, omdat veel actoren afhankelijk zijn van subsidiëring van de gemeente. Daarnaast worden wisselende 

antwoorden gegeven over de waarschijnlijkheid op het terugkrijgen van hulp. Er wordt aangegeven dat 

het geven en krijgen van hulp meestal tussen twee personen plaatsvindt die een goede klik hebben, 

omdat samenwerking en uitwisseling dan makkelijker gaat. Er wordt echter ook aangegeven dat het 

geven van hulp vaak indirect is. Wel komt naar voren dat er wel eens ideeën of plannen bedacht worden 

voor een samenwerking tussen actoren, maar dat deze tevergeefs bij ideeën of plannen blijven. 

 Tot slot is de participanten gevraagd naar eventuele succesfactoren of verbeterpunten van Sterk 

Netwerk. Wat naar voren komt als voornaamste succesfactor van Sterk Netwerk is het bij elkaar brengen 

van de actoren die organisaties vertegenwoordigen in de wijk en het kennis laten maken met elkaar. 

Volgens de participanten kenden veel actoren elkaar voor Sterk Netwerk niet goed genoeg. Ook de 

‘koffiedates’ worden aangekaart als een simpele, maar voorspoedige ontwikkeling. Er komen 

daarentegen ook diverse verbeterpunten voor Sterk Netwerk naar voren, namelijk: het verbeteren van 

de verbinding tussen formele en informele organisaties, het vergroten van de betrokkenheid van de 
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wijkbewoners, het vergroten van de focus op kleinere werkgroepen, het vergroten van de focus op het 

behalen van concrete, zichtbare resultaten, het vergroten van de transparantie en helderheid van de 

gemeente Groningen aangaande budgetten en beleidsplannen, het verbeteren van de continuïteit in Sterk 

Netwerk, het daadwerkelijk gebruiken van de tijd tussen de bijeenkomsten om resultaten te behalen en 

het verduidelijken van het doel van Sterk Netwerk op lange termijn en hier de benodigde middelen voor 

de deelnemende organisaties voor vrij maken.  
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Bijlage D: Mail voor respondentenwerving vragenlijstonderzoek 

Beste naam, 

Mijn naam is Jildou Sijtsma en ik ben een masterstudente Sociologie. In opdracht van de gemeente 

Groningen en in het kader van mijn afstuderen doe ik een onderzoek naar Sterk Netwerk Beijum. Els 

Bruinewoud is mijn begeleider vanuit de gemeente. Als het goed is heeft u al eerder iets van haar 

vernomen over dit onderzoek in een mail over Sterk Netwerk Beijum. 

Het onderzoek dat ik uitvoer gaat over de relaties tussen de individuen die namens een organisatie 

deelnemen aan Sterk Netwerk Beijum. Ik probeer er met mijn onderzoek achter te komen op welke wijze 

het nieuwe sociale netwerk in Beijum door middel van Sterk Netwerk Beijum vorm begint te krijgen en 

op welke wijze de ontwikkeling verder versterkt kan worden. Het uiteindelijke doel van het onderzoek 

is het geven van advies aan de gemeente Groningen. Hier kunnen zij vervolgstappen voor Sterk Netwerk 

Beijum op baseren.  

In verband met de huidige situatie rondom corona en de bijbehorende maatregelen is Sterk Netwerk 

Beijum een tijdje stil komen te liggen. Ook is de bijeenkomst in juni niet doorgegaan en zijn de 

werkgroepen niet gestart zoals stond gepland. Langzaamaan wordt Sterk Netwerk Beijum echter weer 

opgestart, zo heeft u als het goed is een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst op 24 september. 

Om zo goed mogelijk een advies te kunnen formuleren, ben ik benieuwd naar uw ervaringen met en 

ideeën over Sterk Netwerk Beijum tot nu toe. Daarom wil ik u bij deze vragen of u mee zou willen 

werken aan mijn onderzoek middels een digitale vragenlijst.  

De vragenlijst is via de volgende link te vinden. 

Het invullen van de vragenlijst zal maximaal 10 minuten duren. Bij het verwerken van uw antwoorden 

ga ik zorgvuldig om met uw privacy. De gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

Ik ben dan ook de enige die deze antwoorden kan inzien. Daarnaast worden de resultaten anoniem 

verwerkt, zodat er geen koppeling gemaakt zal kunnen worden naar u als persoon. Ook zullen de 

antwoorden na verwerking worden verwijderd. 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, mail dan 

gerust naar dit e-mailadres. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.  

Met vriendelijke groeten, 

Jildou Sijtsma 

Gemeente Groningen, Stagiaire DMO/beleidsontwikkeling 

Rijksuniversiteit Groningen, Masterstudente Sociologie 
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Bijlage E: Vragenlijst  

Welkom, 

Ten eerste wil ik u alvast hartelijk bedanken voor uw tijd en moeite. Dit onderzoek gaat over Sterk 

Netwerk Beijum en heeft als doel advies aan de gemeente Groningen te geven over de vervolgstappen 

voor Sterk Netwerk Beijum. Dit doe ik door in kaart te brengen op welke wijze het nieuwe sociale 

netwerk in Beijum, door middel van Sterk Netwerk Beijum, vorm begint te krijgen en te onderzoeken 

hoe deze ontwikkeling verder versterkt kan worden. Om dit advies zo goed mogelijk aan te laten sluiten 

op de percepties van de deelnemers, is het van belang dat u deze vragenlijst invult. 

Ik ga zorgvuldig om met uw privacy. De gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

Ik ben de enige die deze antwoorden kan inzien. Bovendien worden de resultaten anoniem verwerkt, 

waardoor de antwoorden die u heeft gegeven niet te herleiden zijn naar u. Na de verwerking van de 

resultaten zullen de antwoorden worden verwijderd.  

Het duurt ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. Eerst worden een aantal vragen gesteld 

over uw ervaringen met Sterk Netwerk Beijum en de bijeenkomsten. Daarna komen een aantal vragen 

aan bod over uw contact met anderen binnen Sterk Netwerk Beijum. Als laatste wordt u gevraag naar 

een aantal achtergrondkenmerken.  

Met vriendelijke groet, 

Jildou Sijtsma 

Sterk Netwerk Beijum 

Allereerst wordt u een aantal vragen gesteld over Sterk Netwerk Beijum en uw ervaring van de 

bijeenkomsten. De bijeenkomsten van Sterk Netwerk Beijum hebben plaatsgevonden op 8 oktober 2019, 

26 november 2019 en 4 februari 2020. Ondanks het feit dat het verloop van Sterk Netwerk Beijum door 

de coronacrisis anders is verlopen dan gedacht, hoop ik dat u alsnog in staat bent deze vragen zo goed 

mogelijk te beantwoorden.   

1. Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest?  

o 1 bijeenkomst 

o 2 bijeenkomsten 

o 3 bijeenkomsten 

o Geen bijeenkomsten 

2. Wat was over het algemeen uw ervaring met de bijeenkomst(en)?  

o Zeer negatief 

o Negatief 
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o Noch positief noch negatief 

o Positief 

o Zeer positief  

2.1 Indien geantwoord met zeer eens of zeer oneens: Kunt u dit toelichten?  

2.2 Ruimte voor verdere opmerkingen 

3. Op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer geeft u de mate waarin het mogelijk was een 

actieve inbreng te geven tijdens de bijeenkomsten? Hierbij is 1 helemaal niet mogelijk en 

10 helemaal wel mogelijk.  

4. Heeft u naar aanleiding van de bijeenkomst(en) (een) koffiedate(s) gehad? 

o Ja 

o Nee  

4.1 Indien geantwoord met ja: Hoe heeft u deze koffiedate(s) ervaren?  

o Zeer positief 

o Positief 

o Noch positief noch negatief 

o Negatief 

o Zeer negatief 

4.2 Indien zeer positief of zeer negatief: Wilt u dit verder toelichten? 

5. Binnen Sterk Netwerk Beijum zijn de sociale opgaven in de wijk verdeeld in een viertal 

thema’s, namelijk: thema iedereen doet mee, thema aanpak armoede / toekomst met 

perspectief, thema opgroeien in kindvriendelijk Beijum en thema ouder worden in Beijum. 

Bent u betrokken bij de uitwerking van één van deze thema’s?  

o Ja 

o Nee 

1.1 Indien ja: Bij welk thema bent u betrokken? Er zijn meerdere antwoorden 

mogelijk. 

o Thema iedereen doet mee  

o Thema aanpak armoede / toekomst met perspectief 

o Thema opgroeien in kindvriendelijk Beijum 

o Thema ouder worden in Beijum 

1.2 Indien ja: Wat is uw ervaring van het verloop van de uitwerking van (deze) 

thema(‘s)?  

o Zeer negatief  

o Negatief  

o Noch positief noch negatief  

o Positief  

o Zeer positief 
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1.3 Indien zeer positief of zeer negatief: kunt u dit verder toelichten? 

6. Op een schaal van 1 tot 10, in hoeverre heeft deelname aan Sterk Netwerk Beijum uw 

manier van werken beïnvloed? Hierbij is 1 helemaal niet en 10 helemaal wel beïnvloed.  

7. Wat is volgens u het doel van Sterk Netwerk Beijum? 

o Ruimte voor geschreven antwoord. 

8. Hoe duidelijk vindt u het doel van Sterk Netwerk Beijum? 

o Zeer duidelijk 

o Wel duidelijk 

o Noch duidelijk noch onduidelijk 

o Onduidelijk 

o Zeer onduidelijk 

8.1 Indien helemaal niet duidelijk: Wilt u dit verder toelichten? 

9. Hoe ziet u het doel van Sterk Netwerk Beijum op de langere termijn voor u?  

o Ruimte voor geschreven antwoord. 

10. Hoe ervaart u over het algemeen de deelname aan Sterk Netwerk Beijum? 

o Zeer positief 

o Positief 

o Noch positief noch negatief 

o Negatief 

o Zeer negatief 

10.1 Kunt u uw keuze toelichten? 

11. Wat zou u omschrijven als (een) succesfactor(en) van Sterk Netwerk Beijum? 

o Ruimte voor geschreven antwoord. 

12. Wat zou u omschrijven als (een) verbeterpunt(en) van Sterk Netwerk Beijum?  

o Ruimte voor geschreven antwoord.  

13. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? 
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Stelling Zeer 

eens 

Eens Neutraal Oneens Zeer 

oneens 

Ik vind de samenwerking met de 

betrokken ambtenaren van de 

gemeente Groningen binnen Sterk 

Netwerk Beijum prettig. 

     

Ik vind de communicatie met de 

betrokken ambtenaren van de 

gemeente Groningen binnen Sterk 

Netwerk Beijum soepel verlopen. 

     

Ik vind het een goede zaak dat de 

ambtenaren van de gemeente 

Groningen de rol van medeorganisator 

en facilitator aannemen binnen Sterk 

Netwerk Beijum.  

     

13.1 Ruimte voor toelichting 

14. Op een schaal van 1 tot 10, kunt u aangeven in hoeverre de rol die de ambtenaren van de 

gemeente Groningen tot nu toe hebben vervuld binnen Sterk Netwerk Beijum voldoet aan 

uw verwachtingen? Hierbij is 1 helemaal niet voldaan aan mijn verwachtingen en 10 

helemaal wel voldaan in mijn verwachtingen. 

14.1 Wilt u uw keuze toelichten? 

Onderlinge contact deelnemers Sterk Netwerk Beijum 

Het volgende onderdeel gaat over het contact dat u hebt met de andere deelnemers binnen Sterk Netwerk 

Beijum en hoe u dit contact ervaart. 

1. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? 

Stelling Zeer 

eens 

Eens Neutraal Oneens Zeer 

oneens 

Ik vind het belangrijk mij naar andere 

deelnemers van Sterk Netwerk Beijum 

te verantwoorden. 

     

Ik voel mij verplicht contact te hebben 

met de deelnemers binnen Sterk 

Netwerk Beijum. 

     

Ik weet waar de andere deelnemers 

binnen Sterk Netwerk Beijum zich 

mee bezig houden. 

     

Ik weet met welke deelnemers je 

prettig kunt samenwerken en met 

welke deelnemers dit moeizamer gaat. 
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2. Op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer geeft u de mate waarin anderen binnen Sterk 

Netwerk Beijum positief over elkaar denken? Hierbij is 1 zeer negatief en 10 zeer positief. 

3. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? 

Stelling Zeer 

eens 

Eens Neutraal Oneens Zeer 

oneens 

Mijn meningen, normen en waarden 

komen overeen met die van de andere 

deelnemers binnen Sterk Netwerk 

Beijum. 

     

Ik denk dat deelnemers binnen Sterk 

Netwerk Beijum van mij zullen 

proberen te profiteren wanneer zij de 

kans krijgen. 

     

Ik ben op mijn hoede wanneer ik 

contact heb met andere deelnemers 

binnen Sterk Netwerk Beijum.  

     

4. Op een schaal van 1 tot 10, hoeveel vertrouwen heeft u over het algemeen in de 

deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum die andere organisaties in de wijk 

vertegenwoordigen? Hier is 1 zeer weinig vertrouwen en 10 zeer veel vertrouwen. 

5. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? 

Stelling Zeer 

eens 

Eens Neutraal Oneens Zeer 

oneens 

De meeste deelnemers binnen Sterk 

Netwerk Beijum zijn behulpzaam. 

     

Wanneer ik iets doe voor een ander 

binnen Sterk Netwerk Beijum, weet ik 

dat dit individu in de toekomst ook iets 

voor mij zal doen wanneer dit nodig is. 

     

Wanneer ik hulp nodig heb, kan ik 

erop rekenen dat anderen binnen Sterk 

Netwerk Beijum mij hulp bieden. 

     

Ik vind dat de meeste deelnemers 

binnen Sterk Netwerk Beijum 

voornamelijk aan hun eigen belang 

denken. 

     

6. Hoe vaak doet u iets voor een andere deelnemer van Sterk Netwerk Beijum? 

o Nooit 

o Zelden 

o Soms 

o Vaak 

o Erg vaak 
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7. Op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer geeft u de wederkerigheid tussen de deelnemers 

binnen Sterk Netwerk Beijum? Dat is de mate waarin er sprake is van een wisselwerking 

tussen de deelnemers. Hier is 1 zeer weinig wederkerigheid en 10 zeer veel 

wederkerigheid.  

8. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? 

Stelling Zeer 

eens 

Eens Neutraal Oneens Zeer 

oneens 

Ik ga alleen een samenwerking aan met 

anderen binnen Sterk Netwerk Beijum 

wanneer ik een duidelijk eigenbelang 

heb.  

     

Het onderlinge contact tussen de 

deelnemers van Sterk Netwerk Beijum 

is prettig. 

     

Het hebben van een persoonlijke klik 

is essentieel voor het aangaan van 

samenwerking. 

     

Raakvlakken, bijvoorbeeld op het 

gebied van inhoud, werk of doelgroep, 

zijn een belangrijke voorwaarde voor 

mij om een samenwerking met een 

andere deelnemer aan te gaan. 

     

9. Op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer geeft u de samenwerking met de andere 

deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum? Hier is 1 zeer weinig vertrouwen en 10 zeer 

veel vertrouwen. 

10. Bent u sinds de eerste bijeenkomst van Sterk Netwerk Beijum op 8 oktober 2019 (een) 

nieuwe samenwerkingsrelatie(s) aangegaan met (een) deelnemer(s) van Sterk Netwerk 

Beijum?  

o Ja 

o Nee 

10.1 Zo ja: Bij welke organisatie(s) is/zijn deze deelnemer(s) werkzaam?  

11. Zijn er deelnemers van Sterk Netwerk Beijum met wie u sinds de start van de 

bijeenkomsten maandelijks contact heeft?  

o Ja 

o Nee 

11.1 Zo ja: Bij welke organisatie(s) is/zijn deze deelnemer(s) werkzaam?  

11.2 Zo ja, zijn er ook deelnemers met wie u vaker dan maandelijks contact heeft?  

o Ja 

o Nee 
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11.3 Kunt u aangeven hoe frequent het contact met deze deelnemer(s) is? 

o Eens in de drie weken 

o Eens in de twee weken 

o Wekelijks 

o Om de dag 

o Dagelijks 

12. Op een schaal van 1 tot 10, in hoeverre bent u van mening dat deelname aan Sterk 

Netwerk Beijum nieuwe contacten in de wijk oplevert? Hierbij is 1 helemaal geen nieuwe 

contacten en 10 helemaal wel nieuwe contacten.  

Achtergrondkenmerken 

Dit is het laatste onderdeel van de vragenlijst. Hier komen een aantal vragen aan bod over uw 

persoonlijke kenmerken en de kenmerken van de organisatie die u vertegenwoordigt. 

1. Wat is uw geslacht? 

o Man  

o Vrouw 

o Anders 

2. Wat is uw leeftijd in jaren? 

o Leeftijd = … 

3. Wat is uw hoogst behaalde opleiding? 

o Geen  

o Basisschool 

o VMBO  

o HAVO 

o VWO 

o MBO 

o HBO 

o WO 

o Anders, namelijk…  

4. Bij welke organisatie bent u werkzaam? 

o Naam organisatie = … 

5. Bent u betaald in dienst of op vrijwillige basis werkzaam bij deze organisatie? 

o Betaald in dienst 

o Op vrijwillige basis 

6. Hoelang bent u al werkzaam bij deze organisatie in jaren? 

o Werkzame tijd = …  
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7. Binnen welk thema is uw organisatie voornamelijk werkzaam? Er zijn meerdere 

antwoorden mogelijk. 

o Thema iedereen doet mee 

o Thema aanpak armoede / toekomst met perspectief 

o Thema opgroeien in kindvriendelijk Beijum 

o Thema ouder worden in Beijum 

o N.v.t  

8. Ontvangt uw organisatie subsidie vanuit de gemeente Groningen? 

o Ja 

o Nee 

9. Bent u voor uw werkzaamheden bij deze organisatie ook al werkzaam geweest in de wijk 

Beijum?  

o Ja 

o Nee 

9.1 Zo ja, hoe lang bent u in totaal in jaren al werkzaam in de wijk Beijum? 

o Tijd in totaal werkzaam in Beijum in jaren = …  

Tot slot 

1. Heeft u nog opmerkingen of wilt u nog iets kwijt? 

o Ruimte voor geschreven antwoord. 

 

Dit was het einde van de vragenlijst nogmaals hartelijk dank voor uw tijd en moeite. Mocht u naar 

aanleiding van de vragenlijst nog vragen of opmerkingen hebben of nog wat kwijt willen, dan kunt u 

dat hieronder aangeven.  
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Bijlage F: Statistische bewerkingen en analyses vragenlijstonderzoek 

In deze bijlage worden de statistische bewerkingen en analyses beschreven die zijn uitgevoerd om tot 

de kwantitatieve resultaten te komen. Deze resultaten worden besproken in het resultatenhoofdstuk. Het 

programma SPSS is gebruikt. De syntaxoutput en originele SPSS tabellen worden ook weergegeven. 

De opmaak van de SPSS tabellen is wel aangepast. 

1. Operationalisaties 

Hieronder wordt toegelicht welke statistische bewerkingen zijn uitgevoerd, zoals wordt beschreven in 

het hoofdstuk met de onderzoeksmethoden. De opbouw van het hoofdstuk wordt aangehouden.  

1.1 Onderlinge contact deelnemers Sterk Netwerk  

Ten eerste zijn voor het opstellen van de variabele reputatie de stellingen waaruit de variabele is 

opgebouwd gespiegeld. Zo duidt een hogere waarde op een hogere mogelijkheid tot het opbouwen van 

een goede reputatie. 

RECODE Reputatie_1 Reputatie_2 Reputatie_3 Reputatie_4 (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) 

(else=copy). 

EXECUTE. 

Vervolgens is gekeken of de stellingen samen een betrouwbare schaal vormen met behulp van de 

Cronbach’s Alpha. 

RELIABILITY 
/VARIABLES= Reputatie_1 Reputatie_2 Reputatie_3 Reputatie_4 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA 

/SUMMARY=TOTAL 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,559 4 

Uit het overzicht kunnen we opmaken dat de stellingen samen nog niet een zeer betrouwbare schaal 

vormen. Een schaal met een Cronbach’s Alpha vanaf .7 wordt als betrouwbaar gezien. Daarom wordt 

gekeken naar de Cronbach’s Alpha if item deleted. 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Kunt 

u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende 

stellingen? - Ik vind het belangrijk mij naar andere deelnemers 

van Sterk Netwerk Beijum te verantwoorden. 

8,47 3,105 ,380 ,474 

Kunt 

u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende 

stellingen? - Ik voel mij verplicht contact te hebben met de 
andere deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum. 

8,53 2,499 ,371 ,464 

Kunt 

u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende 

stellingen? - Ik weet waar andere deelnemers binnen Sterk 

Netwerk Beijum zich mee bezig houden. 

8,53 3,226 ,210 ,585 

Kunt 

u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende 

stellingen? - Ik weet met welke deelnemers je prettig kunt 

samenwerken en met welke deelnemers dit moeizamer gaat. 

8,35 2,357 ,439 ,397 

 

Uit dit overzicht kunnen we opmaken dat de schaal niet veel betrouwbaarder wordt wanneer de derde 

stelling niet wordt meegenomen. Daarom is besloten de variabele reputatie samen te stellen door alle 

stellingen op te tellen en te delen door 4.  

COMPUTE Reputatie=(Reputatie_1 + Reputatie_2 +  repuatie_3 + Reputatie_4) / 4. 

EXECUTE. 

De samengestelde variabele ziet er als volgt uit: 

Statistics 

Mate van mogelijkheid tot het hebben van een reputatie 

binnen Sterk Netwerk Beijum   

N Valid 34 

Missing 17 

Mean 3,1765 

Median 3,2500 

Std. Deviation ,52052 

Minimum 1,75 

Maximum 4,00 

 

Ten tweede is voor het opstellen van de variabele vertrouwen de eerste stelling waaruit de variabele is 

opgebouwd gespiegeld. Zo duidt een hogere waarde op een hogere mate van vertrouwen binnen Sterk 

Netwerk. 

RECODE Vertrouwen_1 (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) (else=copy).. 

EXECUTE. 

Vervolgens is gekeken of de stellingen samen een betrouwbare schaal vormen met behulp van de 

Cronbach’s Alpha. 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES= Vertrouwen_1 Vertrouwen_2 Vertrouwen_3  
 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,415 3 

 

In deze weergave zien we dat de stellingen samen nog niet een zeer betrouwbare schaal vormen. Een 

schaal met een Cronbach’s Alpha vanaf .7 wordt als betrouwbaar gezien. Daarom wordt gekeken naar 

de Cronbach’s Alpha if item deleted. 

In deze weergave is te zien dat de schaal betrouwbaarder wordt wanneer de eerste stelling niet wordt 

meegenomen. Daarom is besloten de variabele reputatie samen te stellen door de tweede en derde 

stelling op te tellen en te delen door 2.  

COMPUTE Vertrouwen=(Vertrouwen_2 + Vertrouwen_3) / 2. 
EXECUTE. 

De samengestelde variabele ziet er als volgt uit: 

Statistics 

Mate van vetrouwen binnen Sterk Netwerk Beijum   

N Valid 34 

Missing 17 

Mean 3,1471 

Median 3,0000 

Std. Deviation ,75407 

Minimum 2,00 

Maximum 5,00 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Kunt 

u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende 

stellingen? - Mijn meningen, normen en waarden komen 

overeen met die van de andere deelnemers binnen Sterk 
Netwerk Beijum. 

6,29 2,275 ,002 ,647 

Kunt 

u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende 

stellingen? - Ik denk dat deelnemers binnen Sterk Netwerk 

Beijum van mij zullen proberen te profiteren wanneer zij de 

kans krijgen. 

6,68 1,256 ,262 ,307 

Kunt 

u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende 

stellingen? - Ik ben op mijn hoede wanneer ik contact heb met 

andere deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum. 

6,21 1,078 ,547 -,351a 
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Ten derde zijn voor het opstellen van de variabele wederkerigheid de stellingen waaruit de variabele is 

opgebouwd gespiegeld. Zo duidt een hogere waarde op een hogere mate van wederkerigheid. 

RECODE Wederkerigheid_1 Wederkerigheid_2 Wederkerigheid_3 (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) 

(else=copy). 
EXECUTE. 

Vervolgens is gekeken of de stellingen samen een betrouwbare schaal vormen met behulp van de 

Cronbach’s Alpha. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= Wederkerigheid_1 Wederkerigheid_2 Wederkerigheid_3 Wederkerigheid_4  
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,617 4 

 

Ook in deze weergave is te zien dat de stellingen samen nog niet een zeer betrouwbare schaal vormen. 

Daarom wordt gekeken naar de Cronbach’s Alpha if item deleted. 

In deze weergave te zien dat de schaal betrouwbaarder wordt wanneer de laatste stelling niet wordt 

meegenomen. Daarom is besloten de variabele wederkerigheid samen te stellen door de eerste drie 

stellingen op te tellen en te delen door 3.  

COMPUTE Wederkerigheid=(Wederkerigheid_1 + Wederkerigheid_2 + Wederkerigheid_3 ) / 3. 

EXECUTE. 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Kunt 

u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? - 

De meeste deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum zijn 

behulpzaam. 

9,61 2,121 ,363 ,575 

Kunt 

u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? - 
Wanneer ik iets doe voor een ander binnen Sterk Netwerk Beijum, 

weet ik dat dit individu in de toekomst ook iets voor mij zal doen 

wanneer dit nodig is. 

10,00 2,062 ,371 ,567 

Kunt 

u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? - 

Wanneer ik hulp nodig heb, kan ik erop rekenen dat anderen binnen 

Sterk Netwerk Beijum mij hulp bieden. 

9,94 1,496 ,597 ,376 

Kunt 

u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? - 

Ik vind dat de meeste deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum 

voornamelijk aan hun eigen belang denken. 

10,00 1,687 ,313 ,638 
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De samengestelde variabele ziet er als volgt uit: 

Statistics 

Mate van wederkerigheid binnen Sterk Netwerk Beijum   

N Valid 33 

Missing 18 

Mean 3,3333 

Median 3,3333 

Std. Deviation ,43301 

Minimum 2,67 

Maximum 4,00 

 
Tot slot zijn voor het opstellen van de variabele samenwerking de laatste drie stellingen waaruit de 

variabele is opgebouwd gespiegeld. Zo duidt een hogere waarde op een hogere mate van samenwerking. 

RECODE Samenwerking_2 Samenwerking_3 Samenwerking_4  (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) 
(else=copy). 

EXECUTE. 

Vervolgens is gekeken of de stellingen samen een betrouwbare schaal vormen met behulp van de 

Cronbach’s Alpha. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES= Samenwerking_1 Samenwerking_2 Samenwerking_3 Samenwerking_4 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,606 4 

 

Er is te zien dat de stellingen samen nog niet een zeer betrouwbare schaal vormen. Daarom wordt 

gekeken naar de Cronbach’s Alpha if item deleted. 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Kunt 

u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? - 

Ik ga alleen een samenwerking aan met anderen binnen Sterk 

Netwerk Beijum wanneer ik een duidelijk eigenbelang heb. 

7,48 2,883 ,473 ,477 

Kunt 

u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? - 

Het onderlinge contact tussen de deelnemers van Sterk Netwerk 
Beijum is prettig. 

8,55 4,068 ,006 ,753 

Kunt 

u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? - 

Het hebben van een persoonlijke klik is essentieel voor het aangaan 

van samenwerking. 

8,36 2,176 ,595 ,342 

Kunt 

u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? - 

Raakvlakken, bijvoorbeeld op het gebied van inhoud, werk of 

doelgroep, zijn een belangrijke voorwaarde voor mij om een 

samenwerking met een andere deelnemer aan te gaan. 

8,70 2,405 ,527 ,413 

Er is te zien dat de schaal betrouwbaarder wordt wanneer de tweede stelling niet wordt meegenomen. 

Daarom is besloten de variabele samenwerking samen te stellen door de eerste, derde en vierde stelling 

op te tellen en te delen door 3.  

COMPUTE Samenwerking=(Samenwerking_1 + Samenwerking_3 + Samenwerking_4) / 3.. 

EXECUTE. 

De samengestelde variabele ziet er als volgt uit: 

Statistics 

Mate van samenwerkingsrelaties binnen Sterk Netwerk Beijum   

N Valid 33 

Missing 18 

Mean 3,5152 

Median 3,6667 

Std. Deviation ,43374 

Minimum 2,67 

Maximum 4,00 

1.2 Sterk Netwerk 

De variabelen koffiedate ervaring, doel duidelijk en deelname algemeen worden gespiegeld, zodat een 

hogere waarde staat voor een positievere beoordeling van de respondent.  

RECODE koffiedate_ervaring (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) (else=copy). 

EXECUTE. 
RECODE doel_duidelijk (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) (else=copy). 

EXECUTE. 

RECODE deelname_algemeen (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) (else=copy). 
EXECUTE. 

Na bewerking zien de variabelen er als volgt uit: 
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Statistics 

 Hoe heeft u deze 

koffiedate(s) 

ervaren? 

Hoe duidelijk vindt u 

het doel van Sterk 

Netwerk Beijum? 

Hoe 

ervaart u over het algemeen de 

deelname aan Sterk Netwerk Beijum? 

N Valid 11 40 38 

Missing 40 11 13 

Mean 4,18 3,6 3,5 

Std. Deviation ,405 ,628 ,603 

Minimum 4 1 2 

Maximum 5 4 4 

Daarnaast is de variabele ervaring ambtenaren gemeente gemaakt met behulp van de stellingen die gaan 

over de samenwerking met, communicatie met en rol van de beleidsmedewerkers van de gemeente 

Groningen. De stellingen zijn om te beginnen gespiegeld, zodat een hogere waarde duidt op een 

positievere beoordeling.  

RECODE Gemeente_samenwerking Gemeente_communicatie Gemeente_rol (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) 

(5=1). 

EXECUTE. 

Vervolgens is gekeken of de stellingen samen een betrouwbare schaal vormen met behulp van de 

Cronbach’s Alpha.  

RELIABILITY 
  /VARIABLES=Gemeente_samenwerking Gemeente_communicatie Gemeente_rol  

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,910 3 

 
Er is te zien dat de stellingen samen een betrouwbare schaal vormen, want de Cronbach’s Alpha is hoger 

dan .7. Daarom wordt de variabele gemeente aangemaakt door de drie stellingen bij elkaar op te tellen 

en te delen door 3.  

COMPUTE Gemeente =(Gemeente_samenwerking + Gemeente_communicatie + Gemeente_rol) / 3. 

EXECUTE. 

De variabele ziet er uiteindelijk als volgt uit: 

FREQUENCIES VARIABLES=gemeente 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 

  /HISTOGRAM NORMAL 

  /ORDER=ANALYSIS. 
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Statistics 

Ervaring met de gemeente Groningen   

N Valid 36 

Missing 15 

Mean 3,7130 

Median 3,6667 

Std. Deviation ,78134 

Minimum 1,00 

Maximum 5,00 

2. Resultaten 

Hieronder wordt toegelicht hoe de resultaten, zoals gepresenteerd in het resultatenhoofdstuk, zijn 

verkregen. De opbouw van het hoofdstuk wordt aangehouden.  

2.1 Achtergrondkenmerken 

De tabel met de achtergrondkenmerken is verkregen met behulp van beschrijvende resultaten. Deze zijn 

als volgt: 

FREQUENCIES VARIABLES=Leeftijd Geslacht Opleidingsniveau Soortwerk Subsidie Tijdbeijum  
    Tijdwerkzaam_beijum Tijdwerkzaam_organisatie 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE 

  /ORDER=ANALYSIS.  

Statistics 

 Leeftijd van 

de 

respondenten 

Wat is uw hoogst 

behaalde 

opleiding?  

Tijd dat de respondenten werkzaam 

zijn in de wijk Beijum 

Tijd dat de respondenten 

werkzaam zijn bij hun 

huidige organisatie 

N Valid 33 36 15 32 

Missing 18 15 36 19 

Mean 50,2121 7,19 14,8667 11,1719 

Median 51,0000 7,00 12,0000 8,0000 

Mode 52,00 7 7,00a 20,00 

Std. Deviation 11,29369 ,749 10,68287 9,52468 

Minimum 32,00 6 2,00 1,00 

Maximum 70,00 9 40,00 40,00 

 

Wat is uw geslacht? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Man 14 27,5 38,9 38,9 

Vrouw 21 41,2 58,3 97,2 

Anders 1 2,0 2,8 100,0 

Total 36 70,6 100,0  

Missing System 15 29,4   

Total 51 100,0   
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2.2 Condities voor samenwerking 

Om te beginnen zijn de tabellen over samenwerking verkregen door te kijken naar de afzonderlijke 

scores op de stellingen over samenwerking en naar de scores op de variabelen samenwerking, 

samenwerking cijfer, samenwerkingsrelatie, contact maandelijks, contact vaker en contact frequentie. 

De variabelen zien er als volgt uit.  

FREQUENCIES VARIABLES=Samenwerking_1 Samenwerking_2 Samenwerking_3 
Samenwerking_cijfer samenwerkingsrelatie contact_maandelijks contact_vaker contact_frequentie 

samenwerking 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangt uw organisatie subsidie vanuit de gemeente Groningen? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 19 37,3 54,3 54,3 

Nee 16 31,4 45,7 100,0 

Total 35 68,6 100,0  

Missing System 16 31,4   

Total 51 100,0   

Bent u betaald in dienst of op vrijwillige basis werkzaam bij deze organisatie? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Betaald in dienst 25 49,0 69,4 69,4 

Op vrijwillige basis 11 21,6 30,6 100,0 

Total 36 70,6 100,0  

Missing System 15 29,4   

Total 51 100,0   

Bent u voordat u uw werkzaamheden bij uw huidige organisatie begon ook al werkzaam geweest in de wijk Beijum? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 15 29,4 42,9 42,9 

Nee 20 39,2 57,1 100,0 

Total 35 68,6 100,0  

Missing System 16 31,4   

Total 51 100,0   
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N Valid 34 33 33 33 25 35 34 10 5 

Missing 17 18 18 18 26 16 17 41 46 

Mean 3,53 3,52 3,33 3,67 6,1600 1,71 1,71 1,50 2,20 

Std. 

Deviation 

,706 ,667 ,890 ,854 1,59896 ,458 ,462 ,527 1,095 

Minimum 2 2 2 2 3,00 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 10,00 2 2 2 3 

 

 

 

Het hebben van een persoonlijke klik is essentieel voor het aangaan van samenwerking. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Oneens 7 13,7 21,2 21,2 

Neutraal 10 19,6 30,3 51,5 

 Eens 14 27,5 42,4 93,9 

Zeer eens 2 3,9 6,1 100,0 

Total 33 64,7 100,0  

Missing System 18 35,3   

Total 51 100,0   

 

Raakvlakken, bijvoorbeeld op het gebied van inhoud, werk of doelgroep, zijn een belangrijke voorwaarde voor mij om een 

samenwerking met een andere deelnemer aan te gaan. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Oneens 5 9,8 15,2 15,2 

Neutraal 4 7,8 12,1 27,3 

 Eens 21 41,2 63,6 90,9 

Zeer eens 3 5,9 9,1 100,0 

Total 33 64,7 100,0  

Missing System 18 35,3   

Total 51 100,0   

 

Ik ga alleen een samenwerking aan met anderen binnen Sterk Netwerk Beijum wanneer ik een duidelijk eigenbelang heb. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Eens 3 5,9 8,8 8,8 

Neutraal 11 21,6 32,4 41,2 

Oneens 19 37,3 55,9 97,1 

Zeer oneens 1 2,0 2,9 100,0 

Total 34 66,7 100,0  

Missing System 17 33,3   

Total 51 100,0   
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Kunt u aangeven hoe frequent het contact met deze deelnemer(s) is? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Eens in de drie weken 2 3,9 40,0 40,0 

Wekelijks 3 5,9 60,0 100,0 

Total 5 9,8 100,0  

Missing System 46 90,2   

Total 51 100,0   

 

Daarnaast is gekeken naar de afzonderlijke scores op de stellingen over reputatie, vertrouwen en 

wederkerigheid. Dit ziet er als volgt uit.  

FREQUENCIES VARIABLES=Reputatie_1 Reputatie_2  Reputatie 3 Reputatie_4 Vertrouwen_2 

Vertrouwen_3  Wederkerigheid_1 Wederkerigheid_2 Wederkerigheid_3 
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Bent u sinds de eerste bijeenkomst van Sterk Netwerk Beijum op 8 oktober 2019 (een) nieuwe samenwerkingsrelatie(s) aangegaan met 

(een) deelnemer(s) van Sterk Netwerk Beijum? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 10 19,6 28,6 28,6 

Nee 25 49,0 71,4 100,0 

Total 35 68,6 100,0  

Missing System 16 31,4   

Total 51 100,0   

Zijn 

er deelnemers van Sterk Netwerk Beijum met wie u sinds de start van de bijeenkomsten maandelijks contact heeft? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 10 19,6 29,4 29,4 

Nee 24 47,1 70,6 100,0 

Total 34 66,7 100,0  

Missing System 17 33,3   

Total 51 100,0   

Zijn er ook deelnemers met wie u vaker dan maandelijks contact heeft? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 5 9,8 50,0 50,0 

Nee 5 9,8 50,0 100,0 

Total 10 19,6 100,0  

Missing System 41 80,4   

Total 51 100,0   
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N Valid 34 34 34 34 34 34 33 33 

Missing 17 17 17 17 17 17 18 18 

Mean 3,18 3,24 3,06 2,91 3,38 3,59 3,18 3,24 

Std. Deviation ,626 ,890 ,886 ,933 ,817 ,500 ,528 ,663 

Minimum 2 1 1 1 2 3 2 2 

Maximum 4 5 5 5 5 4 4 4 

 

Ik vind het belangrijk mij naar andere deelnemers van Sterk Netwerk Beijum te verantwoorden. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Oneens 4 7,8 11,8 11,8 

Neutraal 20 39,2 58,8 70,6 

Eens 10 19,6 29,4 100,0 

Total 34 66,7 100,0  

Missing System 17 33,3   

Total 51 100,0   

 

 

 

 

Ik voel mij verplicht contact te hebben met de andere deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Zeer oneens 1 2,0 2,9 2,9 

Oneens 6 11,8 17,6 20,6 

Neutraal 12 23,5 35,3 55,9 

Eens 14 27,5 41,2 97,1 

Zeer eens 1 2,0 2,9 100,0 

Total 34 66,7 100,0  

Missing System 17 33,3   

Total 51 100,0   

Ik weet met welke deelnemers je prettig kunt samenwerken en met welke deelnemers dit moeizamer gaat. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Zeer oneens 2 3,9 5,9 5,9 

Oneens 5 9,8 14,7 20,6 

Neutraal 17 33,3 50,0 70,6 

Eens 9 17,6 26,5 97,1 

Zeer eens 1 2,0 2,9 100,0 

Total 34 66,7 100,0  

Missing System 17 33,3   

Total 51 100,0   



Samen werken aan een prachtwijk  Jildou Sijtsma 

 

117 

 

 

Ik weet waar andere deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum zich mee bezig houden. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Oneens 6 11,8 17,6 17,6 

Neutraal 14 27,5 41,2 58,8 

Eens 14 27,5 41,2 100,0 

Total 34 66,7 100,0  

Missing System 17 33,3   

Total 51 100,0   

 

 

 
De meeste deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum zijn behulpzaam. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Eens 20 39,2 58,8 58,8 

Neutraal 14 27,5 41,2 100,0 

Total 34 66,7 100,0  

Missing System 17 33,3   

Total 51 100,0   

 

 

Ik denk dat deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum van mij zullen proberen te profiteren wanneer zij de kans krijgen. 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Zeer eens 1 2,0 2,9 2,9 
 Eens 12 23,5 35,3 38,2 

 Neutraal 11 21,6 32,4 70,6 

 Oneens 9 17,6 26,5 97,1 

 Zeer oneens 1 2,0 2,9 100,0 

 Total 34 66,7 100,0  

Missing System 17 33,3   

Total 51 100,0    

Ik ben op mijn hoede wanneer ik contact heb met andere deelnemers binnen Sterk Netwerk Beijum. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Eens 5 9,8 14,7 14,7 

Neutraal 13 25,5 38,2 52,9 

Oneens 14 27,5 41,2 94,1 

Zeer 

oneens 

2 3,9 5,9 100,0 

Total 34 66,7 100,0  

Missing System 17 33,3   

Total 51 100,0   

Wanneer ik hulp nodig heb, kan ik erop rekenen dat anderen binnen Sterk Netwerk Beijum mij hulp bieden. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Oneens 4 7,8 12,1 12,1 

Neutraal 17 33,3 51,5 63,6 

Eens 12 23,5 36,4 100,0 

Total 33 64,7 100,0  

Missing System 18 35,3   

Total 51 100,0   
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Ook de beschrijvende statistieken van de variabelen reputatie, reputatie cijfer, vertrouwen, vertrouwen 

cijfer, wederkerigheid en wederkerigheid cijfer zijn berekend.  

FREQUENCIES VARIABLES=reputatie vertrouwen wederkerigheid reputatie_cijfer 

vertrouwen_cijfer wederkerigheid_cijfer 
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 

  /HISTOGRAM NORMAL 

  /ORDER=ANALYSIS. 

De variabelen zien er als volgt uit: 

Statistics 
 Mate van 

mogelijkheid 

tot het hebben 

van een 
reputatie 

binnen Sterk 

Netwerk 

Beijum 

Mate van 

vetrouwen 

binnen 

Sterk 
Netwerk 

Beijum 

Mate van 

wederkerigheid 

binnen Sterk 

Netwerk 
Beijum 

Op een schaal 

van 1 tot 10, 

welk cijfer 

geeft u de mate 
waarin anderen 

binnen Sterk 

Netwerk 

positief over 

elkaar denken?  

Op een schaal van 1 

tot 10, hoeveel 

vertrouwen heeft u 

over het algemeen 
in de deelnemers 

binnen Sterk 

Netwerk Beijum die 

andere organisaties 

in de wijk 

vertegenwoordigen?  

Op een schaal van 1 tot 

10, welk cijfer geeft u 

de wederkerigheid 

tussen de deelnemers 
binnen Sterk Netwerk 

Beijum? Dat is de mate 

waarin er sprake is van 

een wisselwerking 

tussen de deelnemers.  

N Valid 34 34 33 27 31 24 

Missing 17 17 18 24 20 27 

Mean 3,1765 3,1471 3,3333 6,2593 6,6774 5,5833 

Median 3,2500 3,0000 3,3333 7,0000 7,0000 6,0000 

Std. 

Deviation 

,52052 ,75407 ,43301 1,34715 1,53595 1,47196 

Minimum 1,75 2,00 2,67 3,00 2,00 1,00 

Maximum 4,00 5,00 4,00 8,00 10,00 8,00 

 

2.3 Ervaringen deelname 

De tabel met de beschrijvende statistieken van de variabelen bijeenkomst frequentie, bijeenkomst 

ervaring, bijeenkomst cijfer,  koffiedate, koffiedate ervaring, werkgroepen, werkgroepen ervaring, 

werkgroep thema, manier van werken cijfer, doel duidelijke en deelname algemeen is als volgt 

verkregen: 

FREQUENCIES VARIABLES=bijeenkomst_frequentie bijeenkomst_ervaring actieveinbreng_cijfer 
koffiedate koffiedate_ervaring werkgroepthema_1  

  werkgroepthema_2 werkgroepthema_3 werkgroepthema_4 werkgroep_ervaring manierwerken_cijfer 

doel_duidelijk deelname_algemeen 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN  

Wanneer ik iets doe voor een ander binnen Sterk Netwerk Beijum, weet ik dat dit individu in de toekomst ook iets voor mij zal doen 

wanneer dit nodig is. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Oneens 2 3,9 6,1 6,1 

Neutraal 23 45,1 69,7 75,8 

Eens 8 15,7 24,2 100,0 

Total 33 64,7 100,0  

Missing System 18 35,3   

Total 51 100,0   
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 /HISTOGRAM NORMAL 

  /ORDER=ANALYSIS. 

De verkregen resultaten zien er als volgt uit: 
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N Valid 51 38 38 39 11 11 7 7 6 21 34 40 38 

Missing 0 13 13 12 40 40 44 44 45 30 17 11 13 

Mean 1,33 3,53 6,605
3 

1,72 4,18 1,00 1,00 1,00 1,00 3,43 3,97
06 

2,38 2,47 

Median 1,00 4,00 7,000

0 

2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 5,00

00 

2,00 2,00 

Std. 

Deviation 

1,10

8 

,687 1,966

47 

,456 ,405 ,000 ,000 ,000 ,000 ,598 2,59

936 

,628 ,603 

Minimum 0 1 ,00 1 4 1 1 1 1 2 ,00 1 2 

Maximum 3 4 9,00 2 5 1 1 1 1 4 8,00 4 4 

Heeft 

u naar aanleiding van de bijeenkomst(en) (een) koffiedate(s) gehad? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ja 11 21,6 28,2 28,2 

Nee 28 54,9 71,8 100,0 

Total 39 76,5 100,0  

Missing Syste

m 

12 23,5   

Total 51 100,0   

Bij welk thema bent u betrokken? Werkgroep bij thema iedereen doet mee 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Werkgroep bij thema iedereen doet mee 11 21,6 100,0 100,0 

Missing System 40 78,4   

Total 51 100,0   
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Daarnaast is gekeken naar de afzonderlijke scores op de stellingen over de gemeente. De syntax en 

output zijn als volgt: 

FREQUENCIES VARIABLES=Gemeente_samenwerking Gemeente_communicatie Gemeente_rol  

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Ik vind de samenwerking met de betrokken ambtenaren van de gemeente Groningen binnen Sterk Netwerk Beijum prettig. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Zeer oneens 1 2,0 2,8 2,8 

Oneens 0 0 0,00 27,8 

Neutraal 9 17,6 25,0 86,1 

Eens 21 41,2 58,3 100,0 

Zeer eens 5 9,8 13,9  

Total 36 70,6 100,0  

Missing System 15 29,4   

Total 51 100,0   

 

 

 

 

Bij welk thema bent u betrokken? Werkgroep bij thema aanpak armoede / toekomst met perspectief 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Werkgroep bij thema 

aanpak armoede / 

toekomst met perspectief 

7 13,7 100,0 100,0 

Missing System 44 86,3   

Total 51 100,0   

Bij welk thema bent u betrokken? Werkgroep bij thema opgroeien in kindvriendelijk Beijum 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Werkgroep bij thema 

opgroeien in 

kindvriendelijk Beijum 

7 13,7 100,0 100,0 

Missing System 44 86,3   

Total 51 100,0   

Bij welk thema bent u betrokken? Werkgroep bij thema ouder worden in Beijum 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Werkgroep bij thema 
ouder worden in Beijum 

6 11,8 100,0 100,0 

Missing System 45 88,2   

Total 51 100,0   

Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 15 29,4 29,4 29,4 

1 bijeenkomst 14 27,5 27,5 56,9 

2 bijeenkomsten 12 23,5 23,5 80,4 

3 bijeenkomsten 10 19,6 19,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  
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Ik vind de communicatie met de betrokken ambtenaren van de gemeente Groningen binnen Sterk Netwerk Beijum soepel verlopen. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Zeer oneens 1 2,0 2,8 2,8 

Oneens 1 2,0 2,8 5,6 

Neutraal 14 27,5 38,9 44,4 

Eens 14 27,5 38,9 83,3 

Zeer eens 6 11,8 16,7 100,0 

Total 36 70,6 100,0  

Missing System 15 29,4   

Total 51 100,0   

 

 

Ik vind het een goede zaak dat de betrokken ambtenaren van de gemeente Groningen de rol van medeorganisator en facilitator 

aannemen binnen Sterk Netwerk Beijum. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Zeer oneens 1 2,0 2,8 2,8 

Oneens 2 3,9 5,6 8,3 

Neutraal 8 15,7 22,2 30,6 

Eens 21 41,2 58,3 88,9 

Zeer eens 4 7,8 11,1 100,0 

Total 36 70,6 100,0  

Missing System 15 29,4   

Total 51 100,0   

 
Ook zijn de beschrijvende statistieken voor de variabelen gemeente en gemeente cijfer berekend. De 

snytax en output zijn als volgt:  

FREQUENCIES VARIABLES=gemeente rolgemeente_cijfer 
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS 

Statistics 

 Ervaring met 

de gemeente 

Groningen 

Op een schaal van 1 tot 10, kunt u aangeven in hoeverre de rol die de 

betrokken ambtenaren van de gemeente Groningen tot nu toe hebben vervuld 

binnen Sterk Netwerk Beijum voldoet aan uw verwachtingen?  

N Valid 36 32 

Missing 15 19 

Mean 3,7130 5,9688 

Std. Deviation ,78134 2,05543 

Minimum 1,00 ,00 

Maximum 5,00 9,00 

 
2.4 Kenmerken voor deelname 

Voor het beantwoorden van de vijfde deelvraag is ten eerste een weegvariabele aangemaakt met de 

waarde van de steekproefgrootte gedeeld door de populatiegrootte. Dit is de eindige populatie correctie. 

COMPUTE weight=0.78461538. 

EXECUTE. 

Voordat de eindige populatie correctie kan worden toegepast in de complex sample module wordt eerst 

een complex sample plan aangemaakt waar de eindige populatie correctie in is opgenomen.  
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CSPLAN ANALYSIS 

  /PLAN FILE='C:\finitepopulationcorrection.csa'+ 'plan' 
  /PLANVARS ANALYSISWEIGHT=weight        

  /PRINT PLAN 

  /DESIGN  
  /ESTIMATOR TYPE=EQUAL_WOR 

  /INCLPROB VALUE=0.78461538. 

Vervolgens zijn de associaties berekend met behulp van correlaties, gemiddelden per groep en 

proporties. De eindige populatie correctie is hier nog niet toegepast. Met behulp van de volgende syntax 

zijn de correlaties verkregen:  

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Bijeenkomst_frequentie opleidingsniveau leeftijd tijdwerkzaam_organisatie reputatie 
vertrouwen wederkerigheid samenwerking 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 
De tabel ziet er als volgt uit: 

 

 
 

  



 

 

 

Correlations 

 Bij hoeveel 
bijeenkomst
en van Sterk 

Netwerk 
bent u 

geweest? 

Wat is uw 
hoogst 

behaalde 
opleiding? - 

Selected 
Choice 

Leeftijd 
van de 

responde
nten 

Tijd dat de 
respondenten 

werkzaam zijn bij hun 
huidige organisatie 

Mate van mogelijkheid 
tot het hebben van een 
reputatie binnen Sterk 

Netwerk Beijum 

Mate van 
vetrouwen 

binnen Sterk 
Netwerk Beijum 

Mate van 
wederkerigheid 

binnen Sterk 
Netwerk Beijum 

Mate van 
samenwerkingsrel
aties binnen Sterk 
Netwerk Beijum 

Bij hoeveel bijeenkomsten van 
Sterk Netwerk bent u geweest? 

Pearson 

Correlation 
1 -,138 ,233 ,116 -,201 -,141 -,071 -,088 

Sig. (2-tailed)  ,444 ,191 ,529 ,254 ,426 ,694 ,625 

N 51 33 33 32 34 34 33 33 

Wat is uw hoogst behaalde 
opleiding? - Selected Choice 

Pearson 

Correlation 
-,138 1** -,190 -,375* -,216 -,108 ,055 -,202 

Sig. (2-tailed) ,444 ,000 ,298 ,041 ,261 ,570 ,778 ,292 
N 33 33 32 30 29 30 29 29 

Leeftijd van de respondenten Pearson 

Correlation 
,233 -,190 1 ,301 -,154 -,028 -,117 -,083 

Sig. (2-tailed) ,191 ,298  ,106 ,424 ,883 ,547 ,667 

N 33 32 33 30 29 30 29 29 

Tijd dat de respondenten 

werkzaam zijn bij hun huidige 
organisatie 

Pearson 

Correlation 
,116 -,375* ,301 1 ,077 ,391* -,218 ,021 

Sig. (2-tailed) ,529 ,041 ,106  ,684 ,030 ,247 ,911 

N 32 30 30 32 30 31 30 30 

Mate van mogelijkheid tot het 
hebben van een reputatie binnen 
Sterk Netwerk Beijum 

Pearson 

Correlation 
,201 ,216 ,154 -,077 1 -,023 ,319 ,415* 

Sig. (2-tailed) ,254 ,261 ,424 ,684  ,900 ,071 ,016 
N 34 29 29 30 34 33 33 33 

Mate van vetrouwen binnen 
Sterk Netwerk Beijum 

Pearson 

Correlation 
,141 -,108 -,028 ,391* ,023 1 -,318 ,301 

Sig. (2-tailed) ,426 ,570 ,883 ,030 ,900  ,071 ,088 

N 34 30 30 31 33 34 33 33 

Mate van wederkerigheid binnen 

Sterk Netwerk Beijum 

Pearson 

Correlation 
,071 -,055 ,117 ,218 ,319 ,318 1 -,111 

Sig. (2-tailed) ,694 ,778 ,547 ,247 ,071 ,071  ,539 

N 33 29 29 30 33 33 33 33 

Mate van samenwerkingsrelaties 
binnen Sterk Netwerk Beijum 

Pearson 

Correlation 
-,088 -,202 -,083 ,021 -,415* ,301 ,111 1 

Sig. (2-tailed) ,625 ,292 ,667 ,911 ,016 ,088 ,539  
N 33 29 29 30 33 33 33 33 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

 

 

Met behulp van onderstaande syntax zijn de gemiddelden per groep verkregen. In deze bijlage is slechts 

het uitrekenen van het verband tussen bijeenkomst_frequentie en geslacht weergegeven. Voor de 

associatietabel is dezelfde procedure uitgevoerd voor alle associaties tussen de continue variabelen 

opleidingsniveau, leeftijd, tijdwerkzaam_organisatie, reputatie, vertrouwen, wederkerigheid en  

samenwerkingsrelaties en categorische variabelen geslacht, soort werk en subsidie.  

MEANS TABLES=bijeenkomst_frequentie BY geslacht 

  /CELLS=MEAN COUNT STDDEV 
  /STATISTICS ANOVA LINEARITY. 

 

De output ziet er als volgt uit: 
 

Report 

Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u 

geweest?   

geslacht Mean N Std. Deviation 

man 1,79 14 1,051 

vrouw 1,52 21 1,123 

Total 1,63 35 1,087 

 

 

Met behulp van crosstabs zijn de proporties tussen de categorische variabelen geslacht, soort werk en 

subsidie uitgerekend. Dezelfde procedure is uitgevoerd voor het verkrijgen van alle proporties.  

CROSSTABS 

/TABLES=geslacht BY soortwerk  

/FORMAT=AVALUE TABLES 
/CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL 

/COUNT ROUND CELL. 

 

De output ziet er als volgt uit: 
 

geslacht * soortwerk Crosstabulation 

 soortwerk Total 

betaald vrijwillig 

geslacht man Count 9 5 14 

% within geslacht 64,3% 35,7% 100,0% 

% within soortwerk 39,1% 45,5% 41,2% 

% of Total 26,5% 14,7% 41,2% 

vrouw Count 14 6 20 

% within geslacht 70,0% 30,0% 100,0% 

% within soortwerk 60,9% 54,5% 58,8% 

% of Total 41,2% 17,6% 58,8% 

Total Count 23 11 34 

% within geslacht 67,6% 32,4% 100,0% 

% within soortwerk 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 67,6% 32,4% 100,0% 
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De significantieniveaus van de associaties zijn uitgerekend door elk paar variabelen in de complex 

sample module van SPSS te analyseren. Voor het uitrekenen van de significantie is de eindige populatie 

correctie toegepast. Wanneer de helling tussen de variabelen significant is, dan is de associatie tussen 

de variabelen ook significant. Onderstaand is de syntax weergegeven voor de helling tussen 

bijeenkomst_frequentie en tijdwerkzaam_organisatie. Deze procedure is voor elk verband in de 

associatietabel uitgevoerd.  

CSGLM  Bijeenkomst_frequentie BY tijdwerkzaam_organisatie 

  /PLAN FILE='X:\ finitepopulationcorrection.csaplan' 

  /MODEL tijdwerkzaam_organisatie 
  /INTERCEPT INCLUDE=YES SHOW=YES 

  /STATISTICS PARAMETER SE CINTERVAL TTEST 

  /PRINT SUMMARY VARIABLEINFO SAMPLEINFO 

  /TEST TYPE=F PADJUST=LSD 
  /MISSING CLASSMISSING=EXCLUDE 

  /CRITERIA CILEVEL=95. 

 
De output ziet er als volgt uit: 

 
Tests of Model Effectsa 

Source df1 df2 Wald F Sig. 

(Corrected Model) 7,000 25,000 18,964 ,000 

(Intercept) 1,000 31,000 2004,230 ,000 

Tijdwerkzaam_organisatie 7,000 25,000 18,964 ,000 

a. Model: Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? = 

(Intercept) + Tijdwerkzaam_organisatie 

 

Vervolgens is de tabel met de resultaten voor de regressieanalyse verkregen met behulp van de General 

Linear Model optie in de Complex Sample module van SPSS. De volgende syntax is gebruikt: 

CSGLM  Bijeenkomst_frequentie BY Subsidie Soortwerk Geslacht WITH Leeftijd 

Tijdwerkzaam_organisatie  

    Opleidingsniveau 
  /PLAN FILE='C:\finitepopulationcorrection.csaplan' 

  /MODEL Subsidie Soortwerk Geslacht Leeftijd Tijdwerkzaam_organisatie Opleidingsniveau 

  /INTERCEPT INCLUDE=YES SHOW=YES 

  /STATISTICS PARAMETER SE CINTERVAL TTEST 
  /PRINT SUMMARY VARIABLEINFO SAMPLEINFO 

  /TEST TYPE=F PADJUST=LSD 

  /SAVE PRED RESID 
  /MISSING CLASSMISSING=EXCLUDE 

  /CRITERIA CILEVEL=95. 

 
De output ziet er als  volgt uit: 
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Model Summarya 

R Square ,167 

a. Model: Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? = (Intercept) + soortwerk + subsidie + 

geslacht + Opleidingsniveau + Tijdwerkzaam_organisatie + Leeftijd 

 

 
2.4.1 Assumptietoetsing 

 

Om te controleren of er geldige uitspraken gemaakt kunnen worden over de resultaten van het model 

dat wordt gebruikt voor de beantwoording van de vijfde deelvraag is het belangrijk om de assumpties 

die ten grondslag liggen aan de regressieanalyse te controleren (Siero, Huisman, & Kiers, 2009). De 

syntax en bijbehorende output die gebruikt is om de assumpties te controleren is als volgt: 

CSGLM  Bijeenkomst_frequentie BY Soortwerk Subsidie Geslacht WITH Opleidingsniveau  

    Tijdwerkzaam_organisatie Leeftijd Bijeenkomst_ervaring 

  /PLAN FILE= 'C:\Users\finitepopulationcorrection.csa'+'plan' 

  /MODEL Soortwerk Subsidie Geslacht Opleidingsniveau Tijdwerkzaam_organisatie Leeftijd 
Bijeenkomst_ervaring 

  /INTERCEPT INCLUDE=YES SHOW=YES 

  /STATISTICS PARAMETER SE CINTERVAL TTEST DEFF 
  /PRINT COVB CORB SUMMARY VARIABLEINFO SAMPLEINFO 

  /TEST TYPE=F PADJUST=LSD 

  /SAVE PRED RESID 
  /MISSING CLASSMISSING=EXCLUDE 

  /CRITERIA CILEVEL=95. 

 

  GRAPH 
  /HISTOGRAM(NORMAL)=Residual. 

 

PPLOT 
  /VARIABLES=Residual 

  /NOLOG 

Parameter Estimatesa 

Parameter Estim
ate 

Std. 
Error 

95% Confidence Interval Hypothesis Test Design Effect 

Lower Upper t df Sig. 

(Intercept) ,127 ,912 -1,739 1,992 ,139 29,000 ,891 1,000 

[soortwerk=,00] ,949 ,206 ,527 1,372 4,600 29,000 ,000 1,000 

[soortwerk=1,00] ,000b . . . . . . . 

[subsidie=,00] ,208 ,166 -,131 ,547 1,255 29,000 ,220 1,000 

[subsidie=1,00] ,000b . . . . . . . 

[geslacht=,00] ,149 ,186 -,231 ,529 ,801 29,000 ,430 1,000 

[geslacht=1,00] ,000b . . . . . . . 

Opleidingsniveau -,113 ,140 -,400 ,174 -,804 29,000 ,428 1,000 

Tijdwerkzaam_organisatie -,021 ,014 -,050 ,008 -1,505 29,000 ,143 1,000 

Leeftijd ,034 ,009 ,015 ,053 3,662 29,000 ,001 1,000 

a. Model: Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? = (Intercept) + soortwerk + subsidie + geslacht + Opleidingsniveau + 
Tijdwerkzaam_organisatie + Leeftijd 

b. Set to zero because this parameter is redundant. 
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  /NOSTANDARDIZE 

  /TYPE=P-P 
  /FRACTION=BLOM 

  /TIES=MEAN 

  /DIST=NORMAL. 

GRAPH 

  /SCATTERPLOT(BIVAR)=PredictedWITH Residual 

  /MISSING=LISTWISE. 
 

 

 

 
 
De eerste assumptie is die van onafhankelijke observaties. Dit betekent dat er geen samenhang mag zijn 

tussen de cases in het onderzoek. In dit onderzoek is sprake van een kleine, eindige populatie met een 
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relatief grote steekproef en daarom wordt de steekproef getrokken zonder teruglegging. Een case kan 

op deze manier niet vaker dan één keer worden getrokken in de steekproef, waardoor er geen samenhang 

kan bestaan tussen twee dezelfde cases in de steekproef. Daarom wordt aangenomen dat het model aan 

de assumptie voldoet.          

 De tweede assumptie is dat het verband tussen de afhankelijke variabele en de onafhankelijke 

variabelen lineair is. Dit kan worden gecontroleerd met behulp van de scatterplot. Als de scatterplot de 

vorm heeft van een parabool is er een schending van lineairiteit. Aangezien de puntenwolk in deze 

scatterplot mooi verspreid is, kan men stellen dat er geen schending is van lineairiteit.  

 De derde assumptie is homoscedasticiteit: de conditionele standaarddeviatie is constant. Dit 

betekent dat voor elke waarde van de onafhankelijke variabele, de afhankelijke variabele dezelfde 

conditionele standaarddeviatie in de populatie moet hebben. Dit kan men ook controleren met behulp 

de scatterplot. Als deze de vorm van een gekantelde ‘v’ heeft, is er schending van homoscedasticiteit. 

Er is te zien dat de punten min of meer gelijk zijn aan beide kanten van de nullijn, wat betekent dat er 

geen schending is van homoscedasticiteit.       

 Als laatste assumptie moet nog worden gecontroleerd of de residuen van de afhankelijke 

variabele normaal zijn verdeeld. Dit is te controleren met het histogram en met de PP-plot. In het 

histogram is te zien dat de verdeling niet helemaal gelijkloopt met de normale verdeling curve, maar 

wel enigszins. Er zijn twee afwijkingen aan de linker- en rechterkant te zien. Deze afwijkingen zijn ook 

te zien op de PP-plot. Verder lopen de punten echter vrij gelijk met de lijn. Daarom worden de 

afwijkingen niet als zo groot beschouwd dat niet meer gesproken kan worden van een normale verdeling. 

De assumptie van een normale verdeling wordt dus ook niet geschonden. Wel vormen de afwijkingen 

reden tot enige voorzichtigheid bij het trekken van conclusies.   

2.4.1 Exploratieve lineaire regressieanalyse 

De resultaten voor de exploratieve, lineaire regressieanalyse zijn ook verkregen met behulp van de 

General Linear Model optie in de Complex Sample module van SPSS. In deze module is het niet 

mogelijk om de regressieanalyse uit te voeren middels een entermethode. Daarom is elk model 

verkregen met behulp van een andere syntax en output.  

De resultaten van model 1 zijn verkregen met de syntax: 
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CSGLM  Bijeenkomst_frequentie BY Soortwerk WITH Leeftijd  

  /PLAN FILE='C:\finitepopulationcorrection.csaplan' 
  /MODEL Subsidie Soortwerk Leeftijd  

  /INTERCEPT INCLUDE=YES SHOW=YES 

  /STATISTICS PARAMETER SE CINTERVAL TTEST 
  /PRINT SUMMARY VARIABLEINFO SAMPLEINFO 

  /TEST TYPE=F PADJUST=LSD 

  /MISSING CLASSMISSING=EXCLUDE 

  /CRITERIA CILEVEL=95. 

De output ziet er als volgt uit: 

 
Model Summarya 

R Square ,132 

a. Model: Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? = (Intercept) + soortwerk + Leeftijd 

De resultaten voor model 2 zijn als volgt verkregen: 

CSGLM  Bijeenkomst_frequentie BY Soortwerk WITH Leeftijd reputatie vertrouwen wederkerigheid 

samenwerking 
  /PLAN FILE='C:\finitepopulationcorrection.csaplan' 

  /MODEL Subsidie Soortwerk Leeftijd reputatie vertrouwen wederkerigheid samenwerking 

  /INTERCEPT INCLUDE=YES SHOW=YES 

  /STATISTICS PARAMETER SE CINTERVAL TTEST 
  /PRINT SUMMARY VARIABLEINFO SAMPLEINFO 

  /TEST TYPE=F PADJUST=LSD 

  /MISSING CLASSMISSING=EXCLUDE 
  /CRITERIA CILEVEL=95. 

De output ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter Estimatesa 

Parameter Esti

mate 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval 

Hypothesis Test Design 

Effect 

Lower Upper t df Sig. 

(Intercept) -,534 ,417 -1,384 ,316 -1,280 31,000 ,210 1,000 

[soortwerk=,00] ,712 ,176 ,354 1,070 4,054 31,000 ,000 1,000 

[soortwerk=1,00] ,000b . . . . . . . 

Leeftijd ,033 ,007 ,018 ,047 4,509 31,000 ,000 1,000 

a. Model: Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? = (Intercept) + soortwerk + Leeftijd 

b. Set to zero because this parameter is redundant. 
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Parameter Estimatesa 

Parameter Estim

ate 

Std. Error 95% Confidence Interval Hypothesis Test Desig

n 

Effect Lower Upper t df Sig. 

(Intercept) -,542 ,900 -2,384 1,301 -,602 28,000 ,552 1,000 

[soortwerk=,00] ,698 ,202 ,285 1,111 3,464 28,000 ,002 1,000 

[soortwerk=1,00] ,000b . . . . . . . 

Leeftijd ,027 ,008 ,009 ,044 3,160 28,000 ,004 1,000 

Reputatie ,128 ,187 -,254 ,511 ,686 28,000 ,498 1,000 

Vertrouwen -,051 ,146 -,349 ,248 -,347 28,000 ,731 1,000 

Wederkerigheid -,095 ,236 -,578 ,389 -,401 28,000 ,692 1,000 

Samenwerking ,149 ,213 -,286 ,585 ,702 28,000 ,489 1,000 

a. Model: Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? = (Intercept) + soortwerk + Leeftijd + Reputatie 

+ Vertrouwen + Wederkerigheid + Samenwerking 

b. Set to zero because this parameter is redundant. 

 

Model Summarya 

R Square ,134 

a. Model: Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? = (Intercept) + soortwerk + Leeftijd + Reputatie 

+ Vertrouwen + Wederkerigheid + Samenwerking 

De resultaten van model 3 zijn als volgt verkregen: 

CSGLM  Bijeenkomst_frequentie WITH Leeftijd reputatie vertrouwen wederkerigheid samenwerking 

   /PLAN FILE = \finitepopulationcorrection.csaplan' 

  /MODEL Leeftijd reputatie vertrouwen wederkerigheid samenwerking 
  /INTERCEPT INCLUDE=YES SHOW=YES 

  /STATISTICS PARAMETER SE CINTERVAL TTEST DEFF 

  /PRINT COVB CORB SUMMARY VARIABLEINFO SAMPLEINFO 
  /TEST TYPE=F PADJUST=LSD 

  /EMMEANS 

  /MISSING CLASSMISSING=EXCLUDE 
  /CRITERIA CILEVEL=95. 

De output ziet er als volgt uit: 

 
 

 

 
 

 

 

Parameter Estimatesa 

Parameter Estimate Std. Error 95% Confidence Interval Hypothesis Test Design Effect 

Lower Upper t df Sig. 

(Intercept) -,213 ,858 -1,971 1,546 -,248 28,000 ,806 1,000 

Leeftijd ,016 ,008 ,000 ,032 2,008 28,000 ,054 1,000 

Reputatie ,301 ,182 -,072 ,674 1,654 28,000 ,109 1,000 

Vertrouwen ,094 ,132 -,176 ,365 ,715 28,000 ,481 1,000 

Wederkerigheid -,090 ,222 -,545 ,366 -,403 28,000 ,690 1,000 

Samenwerking ,063 ,206 -,359 ,485 ,305 28,000 ,763 1,000 

a. Model: Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? = (Intercept) + Leeftijd + Reputatie + Vertrouwen + 

Wederkerigheid + Samenwerking 
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Model Summarya 

R Square ,065 

a. Model: Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? = (Intercept) + Leeftijd + Reputatie + Vertrouwen + 

Wederkerigheid + Samenwerking 

 

De resultaten van model 4 zijn als volgt verkregen: 

CSGLM  Bijeenkomst_frequentie WITH soortwerk reputatie vertrouwen wederkerigheid 

samenwerking 
   /PLAN FILE= finitepopulationcorrection.csaplan' 

  /MODEL soortwerk reputatie vertrouwen wederkerigheid samenwerking 

  /INTERCEPT INCLUDE=YES SHOW=YES 

  /STATISTICS PARAMETER SE CINTERVAL TTEST DEFF 
  /PRINT COVB CORB SUMMARY VARIABLEINFO SAMPLEINFO 

  /TEST TYPE=F PADJUST=LSD 

  /EMMEANS 
  /MISSING CLASSMISSING=EXCLUDE 

  /CRITERIA CILEVEL=95. 

De output ziet er als volgt uit: 

 
Model Summarya 

R Square ,075 

a. Model: Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? = (Intercept) + soortwerk + Reputatie + 

Vertrouwen + Wederkerigheid + Samenwerking 

 
De resultaten van model 5 zijn als volgt verkregen: 

CSGLM  Bijeenkomst_frequentie BY Soortwerk WITH Leeftijd reputatie wederkerigheid 
samenwerking 

  /PLAN FILE='C:\finitepopulationcorrection.csaplan' 

  /MODEL Subsidie Soortwerk Leeftijd reputatie wederkerigheid samenwerking 
  /INTERCEPT INCLUDE=YES SHOW=YES 

  /STATISTICS PARAMETER SE CINTERVAL TTEST 

  /PRINT SUMMARY VARIABLEINFO SAMPLEINFO 
  /TEST TYPE=F PADJUST=LSD 

  /MISSING CLASSMISSING=EXCLUDE 

  /CRITERIA CILEVEL=95. 

De output ziet er als volgt uit: 

Parameter Estimatesa 

Parameter Esti

mate 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval 

Hypothesis Test Design Effect 

Lower Upper t df Sig. 

(Intercept) ,726 ,946 -1,202 2,653 ,767 32,000 ,449 1,000 

[soortwerk=,00] ,338 ,175 -,019 ,694 1,931 32,000 ,062 1,000 

[soortwerk=1,00] ,000b . . . . . . . 

Reputatie ,307 ,187 -,073 ,687 1,644 32,000 ,110 1,000 

Vertrouwen ,094 ,123 -,157 ,345 ,763 32,000 ,451 1,000 

Wederkerigheid -,033 ,206 -,453 ,387 -,159 32,000 ,875 1,000 

Samenwerking -,087 ,174 -,440 ,267 -,500 32,000 ,620 1,000 

a. Model: Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? = (Intercept) + soortwerk + Reputatie + Vertrouwen + 
Wederkerigheid + Samenwerking 

b. Set to zero because this parameter is redundant. 
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Model Summarya 

R Square ,133 

a. Model: Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? = (Intercept) + soortwerk + Leeftijd + Reputatie + 

Wederkerigheid + Samenwerking 

De resultaten van model 6 zijn als volgt verkregen: 

CSGLM  Bijeenkomst_frequentie BY Soortwerk WITH Leeftijd reputatie samenwerking 
  /PLAN FILE='C:\finitepopulationcorrection.csaplan' 

  /MODEL Subsidie Soortwerk Leeftijd reputatie samenwerking 

  /INTERCEPT INCLUDE=YES SHOW=YES 

  /STATISTICS PARAMETER SE CINTERVAL TTEST 
  /PRINT SUMMARY VARIABLEINFO SAMPLEINFO 

  /TEST TYPE=F PADJUST=LSD 

  /MISSING CLASSMISSING=EXCLUDE 
  /CRITERIA CILEVEL=95. 

De output ziet er als volgt uit: 

 
Model Summarya 

R Square ,131 

a. Model: Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? = (Intercept) + soortwerk + Leeftijd + Reputatie 
+ Samenwerking 

De resultaten van model 7 zijn als volgt verkregen: 

CSGLM  Bijeenkomst_frequentie BY Soortwerk WITH Leeftijd reputatie  
  /PLAN FILE='C:\finitepopulationcorrection.csaplan' 

Parameter Estimatesa 

Parameter Estimate Std. Error 95% Confidence Interval Hypothesis Test Design Effect 

Lower Upper t df Sig. 

(Intercept) -,499 ,884 -2,309 1,311 -,565 28,000 ,577 1,000 

[soortwerk=,00] ,668 ,181 ,297 1,038 3,695 28,000 ,001 1,000 

[soortwerk=1,00] ,000b . . . . . . . 

Leeftijd ,026 ,008 ,009 ,044 3,139 28,000 ,004 1,000 

Reputatie ,131 ,185 -,248 ,510 ,710 28,000 ,484 1,000 

Wederkerigheid -,111 ,230 -,582 ,361 -,481 28,000 ,635 1,000 

Samenwerking ,116 ,167 -,225 ,458 ,697 28,000 ,492 1,000 

a. Model: Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? = (Intercept) + soortwerk + Leeftijd + Reputatie + 

Wederkerigheid + Samenwerking 

b. Set to zero because this parameter is redundant. 

Parameter Estimatesa 

Parameter Estimate Std. Error 95% Confidence Interval Hypothesis Test Design Effect 

Lower Upper t df Sig. 

(Intercept) -,583 ,860 -2,344 1,179 -,678 28,000 ,504 1,000 

[soortwerk=,00] ,659 ,183 ,284 1,034 3,598 28,000 ,001 1,000 

[soortwerk=1,00] ,000b . . . . . . . 

Leeftijd ,026 ,008 ,009 ,043 3,164 28,000 ,004 1,000 

Reputatie ,095 ,172 -,258 ,448 ,552 28,000 ,585 1,000 

Samenwerking ,076 ,160 -,251 ,403 ,476 28,000 ,638 1,000 

a. Model: Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? = (Intercept) + soortwerk + Leeftijd + Reputatie + Samenwerking 

b. Set to zero because this parameter is redundant. 
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  /MODEL Subsidie Soortwerk Leeftijd reputatie  

  /INTERCEPT INCLUDE=YES SHOW=YES 
  /STATISTICS PARAMETER SE CINTERVAL TTEST 

  /PRINT SUMMARY VARIABLEINFO SAMPLEINFO 

  /TEST TYPE=F PADJUST=LSD 
  /MISSING CLASSMISSING=EXCLUDE 

  /CRITERIA CILEVEL=95. 

De output ziet er als volgt uit: 

Parameter Estimatesa 

Parameter Estimate Std. Error 95% Confidence Interval Hypothesis Test Design Effect 

Lower Upper t df Sig. 

(Intercept) -,241 ,532 -1,330 ,849 -,453 28,000 ,654 1,000 

[soortwerk=,00] ,662 ,184 ,285 1,040 3,593 28,000 ,001 1,000 

[soortwerk=1,00] ,000b . . . . . . . 

Leeftijd ,026 ,008 ,009 ,043 3,149 28,000 ,004 1,000 

Reputatie ,071 ,182 -,302 ,444 ,391 28,000 ,699 1,000 

a. Model: Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? = (Intercept) + soortwerk + Leeftijd + Reputatie 

b. Set to zero because this parameter is redundant. 

 

Model Summarya 

R Square ,130 

a. Model: Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? = (Intercept) + soortwerk + Leeftijd + 

Reputatie 

 
De resultaten van het uiteindelijke model, model 8, zijn als volgt verkregen: 

CSGLM  Bijeenkomst_frequentie BY Soortwerk  WITH  Leeftijd  

   /PLAN FILE= finitepopulationcorrection.csaplan' 

  /MODEL Soortwerk Leeftijd  
  /INTERCEPT INCLUDE=YES SHOW=YES 

  /STATISTICS PARAMETER SE CINTERVAL TTEST DEFF 

  /PRINT COVB CORB SUMMARY VARIABLEINFO SAMPLEINFO 
  /TEST TYPE=F PADJUST=LSD 

  /EMMEANS TABLES=Soortwerk 

  /EMMEANS 

    /SAVE PRED RESID 
  /MISSING CLASSMISSING=EXCLUDE 

  /CRITERIA CILEVEL=95. 

 
GRAPH 

  /SCATTERPLOT(BIVAR)=Predicted_1 WITH Residual_1 

  /MISSING=LISTWISE. 
 

  GRAPH 

  /HISTOGRAM(NORMAL)=Residual_1. 

 
PPLOT 

  /VARIABLES=Residual_1 

  /NOLOG 
  /NOSTANDARDIZE 

  /TYPE=P-P 
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  /FRACTION=BLOM 

  /TIES=MEAN 
  /DIST=NORMAL. 

De output ziet er als volgt uit: 

Parameter Estimatesa 

Parameter Estimate Std. Error 95% Confidence Interval Hypothesis Test Design Effect 

Lower Upper t df Sig. 

(Intercept) -,534 ,417 -1,384 ,316 -1,280 31,000 ,210 1,000 

[soortwerk=,00] ,712 ,176 ,354 1,070 4,054 31,000 ,000 1,000 

[soortwerk=1,00] ,000b . . . . . . . 

Leeftijd ,033 ,007 ,018 ,047 4,509 31,000 ,000 1,000 

a. Model: Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? = (Intercept) + soortwerk+ Leeftijd 

b. Set to zero because this parameter is redundant. 

 
Model Summarya 

R Square ,132 

a. Model: Bij hoeveel bijeenkomsten van Sterk Netwerk bent u geweest? = (Intercept) + soortwerk + Leeftijd 
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Om te controleren of er geldige uitspraken gemaakt kunnen worden over de resultaten van het 

uiteindelijke model van de exploratieve, lineaire regressieanalyse zijn de assumpties die ten grondslag 

liggen aan de regressieanalyse gecontroleerd en is gecontroleerd voor multicollineariteit en uitbijters 

(Siero, Huisman, & Kiers, 2009). Bovenstaande syntax en output is gebruikt voor het krijgen van de 

resultaten. In de output van het uiteindelijke model is te zien dat de verklaarde variantie R2 = .13 is. Dit 

betekent dat de onafhankelijke variabelen 13% variantie verklaren bij het schatten van bijeenkomst 

frequentie. Er kan dus worden gezegd dat het model redelijk goed is in het voorspellen van de 

afhankelijke variabele.           

 De eerste assumptie die ten grondslag ligt aan de regressieanalyse is die van onafhankelijke 

observaties. In dit onderzoek wordt de steekproef getrokken zonder teruglegging. Een case kan op deze 

manier niet vaker dan één keer worden getrokken in de steekproef, waardoor er geen samenhang kan 

bestaan tussen twee dezelfde cases in de steekproef. Daarom wordt aangenomen dat het model aan de 

assumptie voldoet. De tweede assumptie is die van een lineair verband. Dit kan worden gecontroleerd 

met behulp van de scatterplot. Aangezien de puntenwolk in deze scatterplot mooi verspreid is, kan men 

stellen dat er geen schending is van lineairiteit. De derde assumptie is homoscedasticiteit. Dit kan men 

ook controleren met behulp de scatterplot. Als deze de vorm van een gekantelde ‘v’ heeft, wordt de 

assumptie geschonden. Er is te zien dat de punten min of meer gelijk zijn aan beide kanten van de nullijn, 

wat betekent dat hier geen sprake van is. Als laatste assumptie moet nog worden gecontroleerd of de 

residuen van de afhankelijke variabele normaal zijn verdeeld. Dit is te controleren met het histogram en 
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met de PP-plot. In het histogram en op de PP-plot is te zien dat de verdeling niet zeer gelijkloopt met de 

normale verdeling curve. Aangezien de uitspraken over het model slechts van exploratieve aard zijn, 

wordt de lichte schending van de normale verdeling in dit geval niet als problematisch beschouwd. Wel 

bestaat reden tot enige voorzichtigheid bij het trekken van conclusies. 

 Voor de kwaliteit van de getoetste modellen is het ook van belang om te controleren op 

multicollineariteit en uitbijters. Met behulp van de associaties die staan weergegeven in tabel 17 kan 

worden gecontroleerd op multicollineariteit. Zeer hoge correlaties kunnen een aanwijzing zijn voor het 

bestaan van multicollineariteit. In de associatietabel is te zien dat hier echter geen sprake van is. Daarom 

wordt er in dit model vanuit gegaan dat geen sprake is van problematische multicollineariteit. Met 

behulp van de scatterplot wordt gecontroleerd voor eventuele uitbijters. Punten die een waarde hebben 

boven de 3 of onder de -3 kunnen wijzen op eventuele uitbijters. In de scatterplot is te zien dat hier in 

dit model geen sprake van is. Er hoeven in dit geval geen observaties uit te data te worden gehaald.  
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Bijlage G: Codeboek en kwalitatieve resultaten vragenlijstonderzoek  

Tabel 1: Codeboek en toelichtingen samenwerking en reputatie 

Code Type Beschrijving Toelichtingen 

Samenwerking 

toelichting 

Inductief Wanneer een 

toelichting is 
gegeven bij de 

stellingen over 

samenwerking. 

• Doelstelling is dat we inzetten op wat ieder individu nodig heeft en 

wenselijk vindt. Matchmaking is van belang. 

• Zelf vind ik dat als ik ergens aan meewerkt dat het wel een 

meerwaarde moet hebben die past bij mijn werk opdracht. 

• Iets anders is door de drukke werkzaamheden niet mogelijk. 

Samenwerking 

toelichting geen 

Inductief Wanneer wordt 

aangegeven nog 

niet genoeg 

ervaring te 
hebben met de 

samenwerking.  

• Geen toelichting. 

• Nog niet deelgenomen. 

Samenwerking 
cijfer 

toelichting 

Inductief Wanneer een 
toelichting is 

gegeven bij het 

cijfer dat ze 

samenwerking 
hebben gegeven. 

• Samenwerking is al een beetje op gang gekomen. 

Samenwerking 

cijfer 
toelichting geen 

Inductief Wanneer wordt 

aangegeven nog 
niet genoeg 

ervaring te 

hebben met de 

samenwerking. 

• Nog niet van toepassing geweest. 

• Nog geen ervaring mee. 

• Nog niet deelgenomen. 

• Neutraal. 

• Geen toelichting. 

• Weinig ervaring mee. 

• Moet nog meer tot stand komen. 

• Neutraal. 

• Moeilijk te oordelen door minimale inzet. 

Reputatie 

toelichting 

Inductief Wanneer een 

toelichting is 
gegeven bij de 

stellingen over 

reputatie. 

• Verbeteringen zijn altijd denkbaar. Uitgaan van concrete plannen 

en dit uitvoering. 

• We zijn niet echt aangehaakt, maar 1 bijeenkomst lukte. Ik vond 

iedereen vriendelijk en heb leuke interactie gehad. Samenwerken 
kan ik niet beoordelen. 

• Veel deelnemers ken ik al, maar niet vanuit dit Netwerk. 

• Ik heb al veel contact net verschillende mensen in de wijk. Daarbij 

gaat het niet om Sterk Netwerk mensen maar om wijkbewoners die 

ook actief zijn. 

Reputatie 
toelichting geen 

Inductief Wanneer wordt 
aangegeven nog 

niet genoeg 

ervaring te 
hebben met 

reputatie. 

• (nog) Te weinig ervaring mee. 

• Nog niet deelgenomen. 
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Tabel 2: Codeboek en toelichtingen reputatie en vertrouwen 

Code Type Beschrijving Toelichtingen 

Reputatie cijfer 
toelichting 

Inductief Wanneer een 
toelichting is 

gegeven bij het 

cijfer dat ze 
reputatie hebben 

gegeven. 

• De sfeer tijdens de overleggen is prima. Er is alle ruimte voor 

allerlei zaken die er toe doen. 

• De contacten die ik heb zijn prettig geweest, eveneens open en 
verbindend. Ik heb niet met heel veel betrokkenen contact gehad, 

daarmee ook niet een minder goede ervaring opgedaan. 

• Ben niet van alle deelnemers op de hoogte hoe ze over elkaar 

denken, maar van wie bekend is het positief. 

• Voor zover ik weet best positief. Er spelen altijd onderlinge 
belangen of meningsverschillen. 

• Volgens mij is het nog niet helemaal verbindend en blijven de 

meeste bij "ons kent ons". 

Reputatie cijfer 

toelichting geen 

Inductief Wanneer wordt 

aangegeven nog 
niet genoeg 

ervaring te 

hebben met 
reputatie. 

• Weet ik echt niet. 

• Nog niet deelgenomen. 

• Neutraal.  

• Dat weet ik niet. 

• Neutraal, heb 1x een bijeenkomst bij gewoond. 

• Daarover kan ik niets benoemen. Ik kan alleen voor mijzelf bepalen 

hoe ik de anderen ervaar. Ik hoop dat je positief over mij en de 

anderen denken. 

Vertrouwen 

toelichting 

Inductief Wanneer een 

toelichting is 

gegeven bij de 
stellingen over 

vertrouwen. 

• Nogmaals, met een aantal deelnemers is de klik en de 
overeenkomst groot. Anderen lijken zich meer te profileren, of 

vanuit hun eigen onderneming deel te nemen. Insteek en wens om 

betrokken te zijn is wel met zeer goede intenties volgens mij. Van 
mij profiteren kan ook minder positief klinken, ik denk dat we 

elkaar kunnen vinden wanneer we een verbinding kunnen maken. 

• Ik denk dat een open samenwerking dit kan voorkomen. 

• Antwoorden met eens: niet zozeer de andere bewoners, als wel de 

gemeenteambtenaren zelf. Zijn goed aan mensen voor zich aan het 

werk zetten als het ze uitkomt, en als het niet uitkomt wordt er 
gelogen en bedrogen, en zijn bewoners opeens niet meer 

professioneel of representatief meer. 

Vertrouwen 
toelichting geen  

Inductief Wanneer wordt 
aangegeven nog 

niet genoeg 

ervaring te 

hebben met 
vertrouwen. 

• Geen toelichting. 

• Nog niet deelgenomen. 

• Sorry, maar dit vind ik erg rare stellingen. De eerste stelling kan ik 

niet weten. En als ik dat wel weet zijn het aannames. De andere 
stellingen daarvan hoop ik niet dat dit zo is. Dan komt een 

samenwerking volgens mij nooit echt op gang. Ik ga uit van 

vertrouwen, gelijkwaardigheid en respect. 

Vertrouwen 
cijfer 

toelichting 

Inductief Wanneer een 
toelichting is 

gegeven bij het 

cijfer dat ze 
vertrouwen 

hebben gegeven. 

• Misschien wel wat organisaties, maar het overgrote deel van de 

bewoners niet. 

• Neutraal; met enkelen afzonderlijk (goed) contact. 
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Tabel 3: Codeboek en toelichtingen vertrouwen en wederkerigheid 

Code Type Beschrijving Toelichtingen 

Vertrouwen 
cijfer 

toelichting geen 

Inductief Wanneer wordt 
aangegeven nog 

niet genoeg 

ervaring te 
hebben met 

vertrouwen. 

• Geen toelichting. 

• Het is nog wat te vroeg om hier een goed oordeel over te kunnen 

geven. 

• Ik ken ze nog niet goed genoeg. 

• Nog niet deelgenomen. 

Wederkerigheid 

toelichting geen 

Inductief Wanneer wordt 

aangegeven nog 
niet genoeg 

ervaring te 

hebben met 
wederkerigheid. 

• Geen toelichting. 

• Ik heb hier geen mening over. 

• Ik ben voornamelijk op zoek naar samenwerkingen. Hierbij is de 

insteek dat beide partijen er beter van worden. Het is voor mij nog 

te vroeg om hier een oordeel over te kunnen geven. 

• Nog te weinig ervaring met dit netwerk om daar een oordeel over te 
vormen. 

• Door minimale werkuren, moeilijk te oordelen over sommige 

punten omdat mijn inzet minimaal is. 

• Ze kennen mij/mijn bedrijf nog niet (goed). 

• Nog niet deelgenomen. 

Wederkerigheid 
cijfer 

toelichting 

Inductief Wanneer een 
toelichting is 

gegeven bij het 

cijfer dat ze de 

wederkerigheid 
hebben gegeven. 

• Ik probeer uit te dragen binnen onze __ en binnen het team wat er 

voor aanbod is binnen de wijk. Dit dragen wij ook uit naar __ en 
stimuleren om daar evt. gebruik van te maken. Eerlijkheidshalve 

stimuleren we __ ook om hetgeen binnen de verdere omgeving op 

te zoeken. __ stromen nl. niet alleen uit in deze wijk, __. Dit is dus 

een wisselwerking en zou voor tijdelijkheid een prima aansluiting 
kunnen zijn. Maakt verschil met iemand die __. 

Wederkerigheid 

cijfer 
toelichting geen 

Inductief Wanneer wordt 

aangegeven nog 
niet genoeg 

ervaring te 

hebben met 

wederkerigheid. 

• Geen toelichting. 

• Hier kan ik niet goed een mening over geven. Is nog te kort om te 

praten over wederkerigheid. 

• Geen mening over. 

• Dit kan ik niet beantwoorden. 

• (nog) Niet van toepassing. 

• Vind ik nog te vroeg om te kunnen zeggen. 

• N.v.t. 

• De wisselwerking moet nog op gang komen. 

• Kan ik dus ook niet beoordelen. 

• Nog niet deelgenomen. 

• Neutraal. 
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Tabel 4: Codeboek en toelichtingen bijeenkomst en koffiedate 

Code Type Beschrijving Toelichtingen 

Bijeenkomst 
zeer negatief 

Inductief Wanneer de 
bijeenkomsten als 

zeer negatief zijn 

ervaren. 

• Teveel groepjes die allemaal hun eigen ideeën hebben. 

Bijeenkomst 

geen actieve 

inbreng  

Inductief  Wanneer geen 

actieve inbreng is 

geleverd tijdens de 

bijeenkomsten. 

• Niet aanwezig geweest. 

• Weet ik niet, omdat ik niet aanwezig was. 

• Alleen geluisterd geen inbreng gehad. 

Bijeenkomst 

actieve 

inbreng 
negatief 

Inductief Wanneer de ruimte 

voor actieve inbreng 

negatief is ervaren.  

• Wij waren aanwezig bij de tweede bijeenkomst. Het was me 
duidelijk dat er al een boel besproken was in de eerste 

bijeenkomst en dat er al veel geregeld werd. Ik heb gevraagd 

waar wij eventueel konden helpen of brainstormen. Voor ons was 
er geen duidelijke plek waardoor wij ons hebben teruggetrokken. 

Wij lezen uiteraard de verslagen die binnen komen maar mengen 

ons niet in de bijeenkomsten. 

• Helaas tot nu toe niet betrokken: ben van mening dat er te veel 

'eilandjes' zijn en te veel onderzoeken (niet persoonlijk bedoeld!) 
en dat er CONCREET iets tot stand dient te komen zoals een 

coöperatie waaraan een aantal (bestaande) partijen/instellingen 

zich verbinden. De instelling waarbij ik betrokken ben is een 
maatschappelijk bedrijf (__) en ligt __ waar __ Benut dergelijke 

voorzieningen voor de wijk! 

• De positie als vertegenwoordiger van __ is binnen het netwerk 

toch te marginaal. *persoonlijke informatie*. We participeren in 
__ en werken nauw samen met de __. Op zich zijn dat wel 

relevante aspecten in en voor het netwerk maar al met al toch 

onvoldoende basis voor een voldoende nuttige participatie op de 

netwerkbijeenkomsten. Via onze contacten binnen __ en __ 
hebben we als __ voldoende zicht op welke actoren wij binnen 

het netwerk wij desgewenst nader contact kunnen zoeken, 

omgekeerd mogen wij er denk ik van uit gaan dat men ons als 
maatschappelijk betrokken __ desgewenst weet te vinden. 

Uitnodigen en verslagen van de netwerkbijeenkomsten blijven we 

graag ontvangen maar we zullen in principe alleen nog aanwezig 

zijn als de agenda zich daartoe leent of als men ons expliciet 
uitnodigt voor gerichte punten. 

Bijeenkomst 

actieve 
inbreng 

positief 

Inductief  Wanneer de ruimte 

voor actieve inbreng 
positief is ervaren. 

• Open sfeer. 

• Het zijn 'open' bijeenkomsten. Iedere deelnemer komt tot 

zijn/haar recht. 

• Het was een interactieve bijeenkomst, ruimte genoeg om iets in te 

brengen. 

• Er was inbreng mogelijk, maar ik was alleen bij de 
bijeenkomsten voor organisaties in de wijk. Als __ vond ik het 

verhaal over kinderen, die op school een sociaal volgsysteem 

krijgen ongewenst en stigmatiseren. 

• Ik heb een mail gestuurd die is voorgelezen. 

Koffiedate 
zeer positief 

Inductief Wanneer er een zeer 
positieve ervaring is 

met de koffiedates. 

• Prettig gesprek waar ook een vervolgactie uit is gerold. 

• Leuke gesprekken en kennismaking met verschillende mensen uit 

het netwerk. Leuke manier om met elkaar kennis te maken. 
Koffiedate kaarten zitten nog steeds in mijn tas, blijft leuk! 
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Tabel 5: Codeboek en toelichtingen manier van werken, doel Sterk Netwerk en deelname algemeen 

Code Type Beschrijving Toelichtingen 

Manier van 
werken niet 

beïnvloed 

Inductief Wanneer Sterk 
Netwerk de manier 

van werken niet 

heeft beïnvloed. 

• Er is nog te weinig actie. Komt ook door de omstandigheden. 

• We zijn nog niet gestart. Het eerste overleg met de werkgroep is op 

15 september 2020 

• De verbinding in de wijk was door veranderingen in de 
samenwerkingen in de wijk verminderd. Deze hernieuwde 

verbindingen en samenwerkingen zorgen ervoor dat het weer 

makkelijker is geworden elkaar te vinden. de werkwijze wordt niet 
echt beïnvloed. 

• Wel mijn 'verhaal' kunnen doen namens mijn organisatie, maar 

door ziekte mijnerzijds weinig mee gedaan. 

• Het proces moet nog groeien om hier de vruchten van te kunnen 

plukken. Door corona loopt het ook nog eens vertraging op. 

• teveel ideeën en teveel blablabla. 

• Ik werkte al zo. 

• Door de covid-19 zijn situaties niet van de grond gekomen. anders 
hadden we wel mensen uitgenodigd voor gesprekken. 

• Geen nieuwe aanpak. 

• Het heeft me duidelijk gemaakt dat samenwerken met de gemeente 

Groningen geen enkel nut heeft, gemeente denkt alleen vanuit 

zichzelf, en durft bewoners geen eigen regie te geven. Ook gelooft 

de gemeente dat veel dure onderzoeken laten doen, en veel 
netwerkbijeenkomsten regelen voldoende is om aan 

wijkvernieuwing en burgerparticipatie te doen. 

• Niet aan deelgenomen. 

• Nog niet, maar we doen graag mee. 

Manier van 
werken wel 

beïnvloed 

Inductief Wanneer Sterk 
Netwerk de manier 

van werken wel 

heeft beïnvloed. 

• Samenwerking met organisaties, maar ook andere mogelijkheden 

in de buurt voor onze doelgroep is zeer goed om te weten. 
Nabijheid van groot scala aan voorzieningen zijn goed om te weten 

en kan onze doelgroep goed gebruik van maken. 

• Ik heb mijn collega's doorgegeven dat deze plannen er zijn. 

• We waren op zich al wel redelijk op de hoogte van het 

wijknetwerk, de aanwezigheid op 2 netwerkbijeenkomsten heeft 

dat nog wat aangescherpt, we kunnen daar waar nodig wat mee. 

Doel Sterk 

Netwerk 

onduidelijk 

Inductief Wanneer de 

respondent het doel 

onduidelijk vindt. 

• Ik weet niet of wat ik net geantwoord heb bij de vorige vraag juist 
is. 

• De doelen zijn volgens mij veel te algemeen, hoogdravend en 

zweverig. Er moet m.i. veel meer sprake zijn van heldere en 

meetbare probleemstellingen en idem resultaatmonitoring, 
gerelateerd aan het effect van een optimale netwerkwerkwijze. 

• Er zijn nog te veel organisatorische eilandjes in Beijum. Zou mooi 

zijn als organisaties, afstemming met elkaar vinden en samen ook 

doelen kunnen bereiken, i.p.v. op eigen focus en bubbel te blijven. 

Expertise over en weer delen met zover mogelijk gesloten 
portemonnee. 

Deelname 

algemeen 
ervaring 

geen 

Inductief Wanneer er nog 

geen algemene 
ervaring is over 

Sterk Netwerk. 

• Helaas, door beperkt aantal werkuren, heb ik minimale 

betrokkenheid. 

• Nog niet deelgenomen. 

• Helaas nog 'nieuw'. 

• Nog geen daadwerkelijke mening. 
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Tabel 6: Codeboek en toelichtingen deelname algemeen, relaties en gemeente 

Code Type Beschrijving Toelichtingen 

Deelname  

algemene 
ervaring 

lastig 

Inductief Wanneer de 

algemene ervaring 
met Sterk Netwerk 

lastig is ervaren. 

• Ik ken verder nog niemand, is lastig er tussen te komen. 

Deelname 

algemene 

ervaring 
geen 

toevoeging 

Inductief Wanneer de 

algemene ervaring 

met Sterk Netwerk 
geen toevoeging 

heeft.  

• Vind het positief om te ervaren wat er speelt in de wijk, maar zie 

niet direct onze rol/wat wij eraan toe kunnen voegen als 

organisatie. 

• Zie eerdere opmerkingen. Ik neem aan meer netwerken deel, en die 

hebben meerwaarde voor de gemeenschap en de deelnemers. Dit is 
een farce. 

Deelname 

algemene 
ervaring 

positief 

Inductief Wanneer de 

algemene ervaring 
positief is.  

• M.i. wordt er goed gewerkt. 

• Veelal prettige mensen met hetzelfde doel. Af en toe lijken er een 

aantal deelnemers te zijn, die meer gericht zijn om hun eigen 

organisatie te promoten. Ook valt op dat er veel overeenkomstige 
initiatieven en ook organisaties gevestigd zijn in de wijk, in 

hoeverre is er dan sprake van concurrentie versus inhoudelijke 

doelstelling. Meerdere koffie-gelegenheden, voor overeenkomstige 

doelgroepen lijken ook niet altijd even efficiënt. 

• Goed om netwerk op te bouwen en verbinden daar waar dit kan om 
efficiënt te werken. 

Relaties 

cijfer 
positief 

Inductief Wanneer van 

mening dat 
deelname aan Sterk 

Netwerk nieuwe 

contacten oplevert. 

• Ja, is wel mogelijk wanneer er ruimte voor is en het zelfde doel na 

gestreefd wordt. 

Relaties 
cijfer 

negatief 

Inductief Wanneer van 
mening dat 

deelname aan Sterk 

Netwerk geen 
nieuwe contacten 

oplevert. 

• Tot nu toe is dat mij nog niet gelukt. Er ligt wel een afspraak in de 

maak maar door corona en afwezigheid is dit nog niet gelukt. 

• Is voornamelijk dezelfde kliek, waaronder de bewonersorganisatie 
die vrijwel geen leden heeft. 

 

Relaties 

cijfer geen 

Inductief Wanneer geen zicht 

op of deelname 
nieuwe contacten 

oplevert. 

• Geen zicht op. 

• Nog niet duidelijk. 

• Nog niet deelgenomen. 

• Vooralsnog neutraal. 

• Kan ik niet beoordelen. 

• Geen. 

Gemeente 

positief 

Inductief Wanneer de ervaring 

met de 
beleidsmedewerkers 

van de gemeente 

Groningen positief 
is. 

• Goed opgezet. Vriendelijk en ze zetten zich om te faciliteren. Goed 

bezig! 

• Gaat goed! 

• Contact en betrokkenheid wordt door mij als zeer prettig ervaren. 

We leren van elkaar, we luisteren naar elkaar en maken gebruik 
van een ieder zijn kwaliteit en specialiteit. De ambtenaren vanuit de 

Gemeente komen zeer betrokken over. 

• Het is goed dat er iemand is die het geheel blijft monitoren. Het is 

moeilijk om iemand te vinden binnen het netwerk die als 
coördinator voor het geheel verantwoordelijk wil/kan zijn. 
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Tabel 7: Codeboek en toelichtingen gemeente 

Code Type Beschrijving Toelichtingen 

Gemeente 
negatief 

Inductief Wanneer de ervaring 
met de 

beleidsmedewerkers 

van de gemeente 
Groningen negatief 

is. 

• De verhouding bij het organiseren van activiteiten binnen het sterk 

netwerk en de daaraan gerelateerde wijkvernieuwing zit enigszins 
scheef. Participatie heeft de gemeente hoog in het vaandel zitten 

maar komt er in de praktijk niet altijd uit. Zeventig procent is 

professional of ambtenaar die de lijnen uitzetten. Heel jammer. 

• Ik vind de ambtenaren van de gemeente niet genoeg zichtbaar. Zou 
graag ook persoonlijk contact wensen. 

Gemeente 

geen 

Inductief Wanneer er nog 

geen ervaring is met 

de 
beleidsmedewerkers 

van de gemeente 

Groningen. 

• Ik neem geen deel aan Sterk Netwerk. 

• Nog niet deelgenomen. 

Gemeente 

suggestie 

Inductief Wanneer de 

respondent een 

suggestie doet over 

samenwerking 
beleidsmedewerkers 

gemeente 

Groningen. 

• Eén van de organisaties zouden deze bijeenkomst ook kunnen 
organiseren, waarbij er dan goede afspraken moeten komen wat de 

'agenda' van de gemeente is. 

Verwachting 

gemeente 

positief 

Inductief Wanneer de 

vervulde rol van de 

beleidsmedewerkers 

van de gemeente 
positief wordt 

ervaren. 

• Het is goed dat ze een faciliterende rol aannemen en betrokken 
zijn. 

• Er zit veel energie op dit project. Het is overigens wel belangrijk te 

zoeken naar een modus waarbij de ambtenaren een stapje terug 

kunnen doen. 

• Op verschillende momenten en met verschillende activiteiten is de 

bereikbaarheid van de desbetreffende ambtenaren nuttig. 

• Ik had niet veel verwachtingen, maar wat ik had is nog verder 
tegengevallen. 

Verwachting 

gemeente 
negatief 

Inductief Wanneer de 

vervulde rol van de 
beleidsmedewerkers 

van de gemeente 

negatief wordt 

ervaren. 

• Zou fijn zijn dat ze ook persoonlijke ontmoetingen hebben met de 

organisaties. 

• Zie de antwoorden op de vorige vragen. Er valt m.i. flink wat te 

verbeteren, de betrokken ambtenaren hebben wat dat betreft een 
belangrijke rol. 

Verwachting  

gemeente 

geen 

Inductief Wanneer er nog 

geen ervaring is met 

de vervulde rol van 
de 

beleidsmedewerkers. 

• (nog) Onvoldoende ervaring mee. 

• Vind ik lastig te zeggen. 

• Ik had niet echt verwachtingen. 

• Nog niet deelgenomen. 

• Neutraal. 
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Tabel 8: Codeboek en antwoorden doel 

Code Type Beschrijving Antwoorden 

Doel 
samenwerking 

Inductief Wanneer 
aangegeven 

wordt dat het 

doel van Sterk 
Netwerk is om 

de samenwerking 

te bevorderen. 

• Tussen verschillende organisaties de samenwerking bevorderen. 

• Samenwerkingen en werk te creëren, meer kennis delen onder elkaar 

en passende activiteiten voor de wijkbewoners. 

• Samenwerken in de wijk, goede ideeën uitwisselen, met elkaar over 
de uitdagingen en de kansen praten. 

• Ontmoeten, samenwerken en kennismaken. 

• Contacten tussen verschillende organisaties leggen en samen met de 

gemeente werken aan de doelstellingen. 

• In kaart brengen welke organisaties/instellingen in Beijum actief zijn, 

kijken of er ook raakvlakken zijn binnen de 
werkzaamheden/activiteiten en samenwerking/krachtenbundeling 

bewerkstelligen en ook de wijkbewoners op de hoogte stellen van 

deze organisaties en hun werkzaamheden. 

• Organisaties en wijkbewoners en participanten in de wijk verbinden. 
Zodat er samenwerking of op zijn minst bekendheid met elkaar 

ontstaat. En van daaruit je sterker te weten in het samen of alleen 

werken aan een fijne wijk. Met name op sociaal vlak. Gezondheid, 

welbevinden vergroten. 

• Iedereen kent iedereen. Iedereen weet wat iedereen doet. 
Samenwerken. 

• Elkaar ontmoeten, ideeën ontwikkelen, concreet maken en in 

samenwerking uitvoeren 

• Elkaar leren kennen, beter samenwerken, elkaar versterken, enz. Dit 

alles om maatschappelijk te werken aan een gezonder en socialer 
stadsdeel oost 

Doel kennis 

delen 

Inductief Wanneer 

aangegeven 

wordt dat het 
doel van Sterk 

Netwerk is om 

kennis te delen. 

• Samenwerkingen en werk te creëren, meer kennis delen onder elkaar 

en passende activiteiten voor de wijkbewoners. 

• Samenbrengen van partijen en inzichten en kennis delen. 

• Samenwerken in de wijk, goede ideeën uitwisselen, met elkaar over 

de uitdagingen en de kansen praten. 

• Verbinding zoeken met elkaar zodat dat wat er is gebruikt kan 

worden en het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden. 
Gebruik maken van elkaar. Goed op de hoogte zijn van elkaars 

faciliteiten. 
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Tabel 9: Codeboek en antwoorden doel  

Code Type Beschrijving Antwoorden 

Doel 
verbinding / 

samenbrengen 

Inductief Wanneer 
aangegeven 

wordt dat het 

doel van Sterk 
Netwerk is om te 

verbinden of 

samen te 
brengen. 

• Verbinden. 

• De wijkbewoners verbinden en als wijk de schouders onder 

ontwikkelingen zetten. 

• Om elkaar te verbinden. 

• Samenbrengen van allemaal 'losse' organisaties. 

• Samenbrengen van partijen en inzichten en kennis delen. 

• Het samenbrengen van organisaties en bewoners, sociale cohesie, 
wat er allemaal is in Beijum en afstemming. Een en ander met de 

gedachte vanuit het __. 

• Verbinden en verrijken van informeel en formele ondersteuning. 

• Bewoners en organisaties optimaal met elkaar verbinden. Netwerken 

versterken. 

• Verbinding zoeken met elkaar zodat dat wat er is gebruikt kan 
worden en het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden. 

Gebruik maken van elkaar. Goed op de hoogte zijn van elkaars 

faciliteiten. 

• Mensen meer samen brengen, en de eenzaamheid tegen te gaan. 
Kinderen meer veilige en avontuurlijke speelruimte buiten bieden. 

• Contacten tussen verschillende organisaties leggen en samen met de 

gemeente werken aan de doelstellingen. 

• Verbinden, organiseren, stimuleren/ondersteunende functie. 

• Organisaties en wijkbewoners en participanten in de wijk verbinden. 

Zodat er samenwerking of op zijn minst bekendheid met elkaar 

ontstaat. En van daaruit je sterker te weten in het samen of alleen 
werken aan een fijne wijk. Met name op sociaal vlak. Gezondheid, 

welbevinden vergroten. 

• Krachten bundelen en elkaar versterken daar waar het kan. Meer 

wederzijds begrip creëren. 

• Naast leven in de wijk ook betrokkenheid genereren bij die wijk. 
Ontplooiing door verbinding. 

• Voor mekaar en met mekaar zijn in goede en slechte tijden maak niet 

uit wat je afkomst, religie of geslacht is respect en begrip voor 

mekaar. 

• Elkaar ontmoeten, ideeën ontwikkelen, concreet maken en in 
samenwerking uitvoeren. 

Doel niet 

duidelijk 

Inductief Wanneer 

aangegeven 

wordt dat het 
doel van Sterk 

Netwerk niet 

duidelijk is. 

• Ik was al betrokken bij verschillende werkgroepen in de wijk. Voor 
mij is het niet duidelijk wat nu specifiek nog toegevoegd is door  

Sterk Netwerk. 

• Er zou een wijkbedrijf komen en dat komt maar niet van de grond 

jammer. 

• Kom tot concrete acties! __ wil met andere partijen wel een soort 
wijkbedrijf vormen. 

Doel 

netwerken 

Inductief Wanneer 

aangegeven 

wordt dat het 
doel van Sterk 

Netwerk de 

versterking van 
het netwerk is. 

• Bewoners en organisaties optimaal met elkaar verbinden. Netwerken 

versterken. 

• Participeren in het netwerk en zichtbaar worden voor de wijk. 

• Netwerken bij alle organisaties. 

• Het netwerk van professionals en vrijwilligers in Beijum te 

versterken. 
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Tabel 10: Codeboek en antwoorden doel 

Code Type Beschrijving Antwoorden 

Doel 
bewoners 

Inductief Wanneer 
aangegeven 

wordt dat het 

doel van Sterk 
Netwerk is om 

bewoners te 

helpen. 

• De inwoners van Beijum op zoveel mogelijk manieren stimuleren en 

ondersteunen in hun ontplooiing. 

• Mensen meer samen brengen, en de eenzaamheid tegen te gaan. 
Kinderen meer veilige en avontuurlijke speelruimte buiten bieden. 

• Er samen zijn voor de mensen, gehoor geven aan hun wensen en 

zichtbaar zijn in de wijk. 

• In kaart brengen welke organisaties/instellingen in Beijum actief zijn, 

kijken of er ook raakvlakken zijn binnen de 
werkzaamheden/activiteiten en samenwerking/krachtenbundeling 

bewerkstelligen en ook de wijkbewoners op de hoogte stellen van 

deze organisaties en hun werkzaamheden. 

• Meer mensen betrekken bij prettig wonen, werken en leven. 

• Organisaties en wijkbewoners en participanten in de wijk verbinden. 
Zodat er samenwerking of op zijn minst bekendheid met elkaar 

ontstaat. En van daaruit je sterker te weten in het samen of alleen 

werken aan een fijne wijk. Met name op sociaal vlak. Gezondheid, 

welbevinden vergroten. 

• Voor mekaar en met mekaar zijn in goede en slechte tijden maak niet 
uit wat je afkomst, religie of geslacht is respect  en begrip voor 

mekaar. 

• Een gezamenlijke visie op de ontwikkelingen in de wijk door 

bewoners en alle organisaties te ontwikkelen die breed gedragen 
wordt. Gelijke kansen om mee te doen in de maatschappij/wijk voor 

alle bewoners. Een groot sociaal netwerk met voor de kwetsbare 

groep bewoners en goed vangnet om op terug te vallen. Kortom een 
wijk waar mensen zich gehoord en veilig (thuis) voelen. 

• Elkaar leren kennen, beter samenwerken, elkaar versterken, enz. Dit 

alles om maatschappelijk te werken aan een gezonder en socialer 

stadsdeel oost. 

Doel in kaart 
brengen 

Inductief Wanneer 
aangegeven 

wordt dat het 

doel van Sterk 
Netwerk is om 

de organisaties in 

de wijk in kaart 

te brengen.  

• In kaart brengen welke organisaties/instellingen in Beijum actief zijn, 

kijken of er ook raakvlakken zijn binnen de 
werkzaamheden/activiteiten en samenwerking/krachtenbundeling 

bewerkstelligen en ook de wijkbewoners op de hoogte stellen van 

deze organisaties en hun werkzaamheden. 

• Participeren in het netwerk en zichtbaar worden voor de wijk. 

• Wijk in kaart brengen. 

Doel 

duidelijkheid 

Inductief Wanneer 

aangegeven 

wordt dat het 

doel van Sterk 
Netwerk is om 

de aanpak in de 

wijk te 
verduidelijken. 

• Een duidelijker aanpak binnen Beijum waarin men probeert iedereen 
te betrekken. 

• We kennen de 'Sociale agenda Beijum Bruist 2020-2021''. 

• Inzage creëren in de mogelijkheden, aanwezigheid van aanbod en 

hiermee actief samenwerken, elkaar ondersteunen etc. Hiermee aan 

de gestelde doelen werken. 

• Een gezamenlijke visie op de ontwikkelingen in de wijk door 
bewoners en alle organisaties te ontwikkelen die breed gedragen 

wordt.  Gelijke kansen om mee te doen in de maatschappij/wijk voor 

alle bewoners. Een groot sociaal netwerk met voor de kwetsbare 

groep bewoners en goed vangnet om op terug te vallen. Kortom een 
wijk waar mensen zich gehoord en veilig (thuis) voelen. 
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Tabel 11: Codeboek en antwoorden doel en doel lange termijn 

Code Type Beschrijving Antwoorden 

Doel imago Inductief Wanneer 
aangegeven 

wordt dat het 

doel van Sterk 
Netwerk is om 

het imago van de 

gemeente 
Groningen te 

verbeteren. 

• Imago gemeente versterken, kijk eens hoe goed we bezig zijn. Werd 

de 2e bijeenkomst dat ik er was ook letterlijk gezegd, we mochten 
onszelf op de borst kloppen. En dat terwijl de echte problemen in de 

wijk niet aangepakt worden en mensen die mee willen denken maar 

iets anders willen worden tegengewerkt of genegeerd. Voorstellen 
een feestje te bouwen voor de organisaties en gemeente (d.w.z. niet 

voor de bewoners) omdat er alleen maar een lijstje met aanpakpunten 

is gemaakt? Schandalig. Gelukkig werd daar alleen voor gestemd 
door de gemeenteambtenaren. Heel erg triest. 

Doel 

ontmoeten 

Inductief Wanneer wordt 

aangegeven dat 

het doel van 
Sterk Netwerk is 

om elkaar te 

ontmoeten.  

• Elkaar ontmoeten, ideeën ontwikkelen, concreet maken en in 
samenwerking uitvoeren. 

• Ontmoeten, samenwerken en kennismaken. 

Doel lange 
termijn niet 

duidelijk 

Inductief Wanneer wordt 
aangegeven dat 

het doel op lange 

termijn niet 
duidelijk is. 

• Geen idee. 

• Kan ik nu nog niet overzien. Vanuit mijn werk ben ik gemeente 

Groningen breed actief. Ik kan de ervaringen meenemen bij de 
overige overleggen en connecties in de wijken. 

• Geen idee. 

• Niet duidelijk. Ik wil wel proberen om weer naar de bijeenkomsten te 

gaan om een beter beeld te krijgen van het doel van dit netwerk. 

• Lastig, ik merk dat er al steeds minder organisaties aansluiten. 

• Vanuit mijn organisatie verwacht ik geen inbreng hierin te kunnen 

hebben. 

• Geen. 

• Nogmaals, kom tot concrete maatregelen/acties. 

• Momenteel lopen er meerdere dingen door elkaar: Sterk Netwerk en 
Positief Opgroeien in de wijk. Ik heb het idee dat Sterk Netwerk geen 

scholen / opvangdeelnemers heeft. Dit is bij Positief Opgroeien juist 

andersom: daar zijn wel scholen / opvang en geen buurtbewoners. Ik 
ben wel benieuwd of dit bij elkaar komt en hoe? 

• Je kunt alleen aan langere termijn denken als echt alle partijen 

betrokken kunnen worden bij een doel. 

• Gedurende de dertig jaar  op verschillende manieren met deze 

onderwerpen bezig. Er zal ongelofelijk veel data al bekend zijn. Wat 

is de effectiviteit (resultaat) van dit soort projecten?  Wordt het wiel 
niet steeds opnieuw uitgevonden? 

Doel lange 

termijn 
duidelijkheid 

Inductief Wanneer wordt 

aangegeven dat 
het doel op lange 

termijn het 

verschaffen van 

duidelijkheid / 
zichtbaarheid is 

in de wijk.  

• Wijk zichtbaar en problematiek in kaart brengen. 

• Sterke wijk waar bekend is waar je moet zijn voor kunst en cultuur. 
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Tabel 12: Codeboek en antwoorden doel lange termijn 

Code Type Beschrijving Antwoorden 

Doel lange 
termijn 

samenwerking  

Inductief Wanneer wordt 
aangegeven dat 

het doel op lange 

termijn is om een 
duurzame 

samenwerking 

tot stand te 
brengen.  

• Meer samenwerking elkaar versterken qua organisaties. En ouders 

respectvol behandelen, naast ouders staan met hulp i.p.v. ouders 
koeioneren en hun kracht ontnemen. 

• Dat er nu duurzame samenwerkingen worden gecreëerd. 

• Er is tijd voor nodig om het netwerk echt te laten (samen)werken. De 

omstandigheden hiervoor zijn niet gunstig. Vooral kijken naar wat er 

wel kan. 

• Samenwerking van verschillende organisatie en activiteiten om zo 
invloed uit te oefenen en aan doelen te kunnen werken. Bekendheid 

creëren in de buurt maakt ook dat er actief toenadering kan worden 

gezocht naar activiteiten of organisaties. 

• Dat samenwerkingsverbanden vanzelfsprekend zijn, en duurzaam 
blijken. 

• Het kan een mooie manier zijn om verbindingen blijvend te 

behouden. 

Doel lange 

termijn 
bewoners 

Inductief Wanneer wordt 

aangegeven dat 
het doel op lange 

termijn een 

betere uitkomst 
voor de 

bewoners van 

Beijum moet 

zijn.  

• Mijn doel is dat alle kinderen (en hun ouders) zien dat iedereen 

dezelfde kansen krijgen zich te ontplooien en uit zichzelf te halen 

wat in ze zit. Dat iedereen mee kan doen in deze ingewikkelde 
maatschappij. 

• Vergroting van de betrokkenheid met de wijk. Gebruik maken van de 

aanwezige kennis en ervaring ten bate van wijkbewoners die zich 

verder willen ontplooien. Leggen van nuttige contacten c.q. nieuw 
zicht krijgen op ontwikkelingen in de eigen directe omgeving. 

Doel lange 

termijn 

betrokkenheid 

Inductief Wanneer wordt 

aangegeven dat 

het doel op lange 
termijn het 

vergroten van de 

betrokkenheid 

met de wijk is. 

• Vergroting van de betrokkenheid met de wijk. Gebruik maken van de 
aanwezige kennis en ervaring ten bate van wijkbewoners die zich 

verder willen ontplooien. Leggen van nuttige contacten c.q. nieuw 

zicht krijgen op ontwikkelingen in de eigen directe omgeving. 

Doel lange 

termijn 

optimalisatie 

Inductief Wanneer 

aangegeven 

wordt dat het 
doel op lange 

termijn is om te 

optimaliseren en 

ontwikkelen. 

• Optimaliseren hulp, sociale cohesie en zorg 

• Het doel zal zijn dit sterk netwerk te behouden en verder te 
ontwikkelen waar mogelijk. Vinger aan de pols houden. 

• Goede plek voor contacten en presentatie 

• Een netwerk waarbij inwoners/ of werkenden in Beijum elkaar 

kunnen ontmoeten, waarbij men gebruik van elkaars kwaliteiten kan 

maken. 

• Bundeling van krachten, efficiënter werken en op de hoogte zijn van 
elkaars werkzaamheden: dit voor de organisaties en instellingen. 

Voor de bewoners: op de hoogte van welke organisaties/instellingen 

in de wijk actief zijn en wat zij allemaal doen. 

• Een ondersteunende bijdrage te leveren waar dat kant middels onze 

__. 

• Ik werk als __ op een __.  Wij zitten aan de __. Ik ben geïnteresseerd 
hoe __ meer gebruik kunnen maken van het (reguliere) aanbod in de 

wijk en er meer op uit gaan. 
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Tabel 13: Codeboek en antwoorden doel lange termijn en succesfactor 

Code Type Beschrijving Antwoorden 

Doel lange 
termijn 

optimalisatie 

Inductief Wanneer 
aangegeven 

wordt dat het 

doel op lange 
termijn is om te 

optimaliseren en 

ontwikkelen. 

• Verbinden en verrijken en werken aan een gezamenlijke stip aan de 

horizon. 

• Ik ben niet meer betrokken maar zal mijn collega’s stimuleren om 
vast te houden aan het doel samen sterker dan alleen. 

Doel lange 
termijn 

ontmoeten / 

netwerken 

Inductief Wanneer wordt 
aangegeven dat 

het doel op lange 

termijn is om 
elkaar te 

ontmoeten of te 

netwerken.  

• Ik vind het een goede manier om als partners in de wijk te 

overleggen. 

• Een netwerk waarbij inwoners/ of werkenden in Beijum elkaar 
kunnen ontmoeten, waarbij men gebruik van elkaars kwaliteiten kan 

maken. 

• Het ontstaan van een wijk breed bewonersplatform welke 

communiceert met andere organisaties en de gemeente. 

• Interessant in de netwerkkant. __ is overigens wel beperkt in 
beschikbare tijd voor netwerken/contacten. 

Succesfactor 

samenwerking 

Inductief Wanneer 

aangegeven 

wordt dat een 
succesfactor van 

Sterk Netwerk de 

samenwerking is. 

• De kracht zit in de samenwerking. Elkaar aanvullen waar kan en 

nodig is. De samenwerking is meer dan de som der delen. Dit dient 

ten goede te komen aan de wijkbewoners. 

• Als formele en informele zorg elkaar beter weten te vinden en goed 

kunnen samenwerken. 

• Samen werken. 

• Mogelijkheid om Inhoudelijke thema’s samen uit te werken. 

• Dat er beweging komt in de wijksamenstelling en de samenwerking. 

Succesfactor 

verbinding 

formeel en 
informeel 

Inductief Wanneer wordt 

aangegeven dat 

de verbinding 
van formele en 

informele 

organisaties een 

succesfactor is.  

• Als formele en informele zorg elkaar beter weten te vinden en goed 
kunnen samenwerken. 

Succesfactor 

geen 

Inductief Wanneer wordt 

aangegeven dat 

er geen 
succesfactoren 

zijn of dat de 

respondent het 

niet weet. 

• Niets. 

• Weet ik niet. 

• Geen. 
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Tabel 14: Codeboek en antwoorden succesfactor 

Code Type Beschrijving Antwoorden 

Succesfactor 
verbinding 

Inductief Wanneer wordt 
aangegeven dat 

een succesfactor 

is dat er 
verbinding is / 

mensen elkaar 

leren kennen. 

• Verbinding. 

• Steeds meer groepen en bewoners weten elkaar te vinden. 

• De ontmoeting en de win-win situatie die kan ontstaan. 

• Elkaar leren kennen. 

• Het wij-gevoel versterken. Een positieve bijdrage leveren, ook omdat 

de beeldvorming over Beijum soms negatief is. 

• Dat organisaties in de wijk elkaar beter kunnen gaan vinden. Dat  
bewoners zich gesteund voelen in hun mogelijkheden en onmogelijk 

heden, zonder afbreuk van hun eigenheid. En benadert worden 

zonder: OMA (opvattingen meningen adviezen), NIVEA (niet 
invullen voor de ander.)  zie 

https://www.professioneelzijn.nl/index.php/artikelen/13-

individu/175-gebruik-lsd-wees-een-oen-laat-oma-thuis-en-maak-je-
niet-dik 

• verbindingen zijn makkelijker gelegd. 

• Een moment in een drukke agenda van mensen wordt vastgelegd, 

waarop je met anderen kan uitwisselen over belangrijke thema’s die 

de wijk en jou als organisatie aangaan. 

Succesfactor 
in de wijk 

Inductief Wanneer 
aangegeven 

wordt dat een 

succesfactor is 
dat het specifiek 

op Beijum is 

gericht.  

• Sterk lokaal karakter. 

• Korte lijnen. 

• Het is echt iets voor Beijum zelf. De kwetsbaarheden worden 

blootgelegd, maar ook de kwaliteiten komen naar voren. 

• Het wij-gevoel versterken. Een positieve bijdrage leveren, ook omdat 
de beeldvorming over Beijum soms negatief is. 

• Laagdrempelig. 

Succesfactor 

enthousiasme 

/ 
betrokkenheid 

Inductief Wanneer wordt 

aangegeven dat 

een succesfactor 
is dat de 

betrokkenen 

enthousiast / 
betrokken zijn. 

• De verrassend grote betrokkenheid van de deelnemers. Geen koppen 

geteld, maar in mijn beleving bleef de opkomst hoog en zag ik veel 

mensen op de verschillende bijeenkomsten terug. 

• Er zijn gemotiveerde mensen bij betrokken. 

• Enthousiasme v.d. betrokken mensen. Een doel willen bereiken. 

Succesfactor 

diversiteit 

Inductief Wanneer wordt 

aangegeven dat 

een succesfactor 
is dat er mensen 

met diverse 

achtergronden 
samenkomen. 

• Gezamenlijkheid is groot, diversiteit is groot, aanbod is groot. 

Valkuil is dat je daarmee de mensen die niet zo initiatiefrijk zijn, 

hiermee nog niet geholpen zijn.  Kennis en kunde kunnen en worden 

ook gedeeld, inzet bewoners van uit verschillende achtergronden en 
inkomstenniveaus dragen allen bij 

• Hoge opkomst, veel verschillende disciplines aan tafel, interessante 

succesvolle voorbeelden die nu al draaien van deelnemers. 

• Diversiteit. 

Succesfactor 
duidelijkheid 

Inductief Wanneer wordt 
aangegeven dat 

een succesfactor 

is dat het 

duidelijkheid en 
meer overzicht 

verschaft in de 

wijk. 

• Goed in kaart brengen wat in de wijk speelt. 

• In elk geval inventarisatie van de organisaties/instellingen en hun 

werkzaamheden. Zorgen voor samenbundeling van 
werkzaamheden/krachten die raakvlakken hebben, op de hoogte zijn 

en blijven van elkaars activiteiten en last but not least de onderlinge 

communicatie en communicatie naar de wijk moet goed zijn. 
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Tabel 15: Codeboek en antwoorden verbeterpunt 

Code Type Beschrijving Antwoorden 

Verbeterpunt 
geen 

Inductief Wanneer wordt 
aangegeven dat 

er geen 

verbeterpunten 
zijn of dat de 

respondent het 

niet weet. 

• N.v.t. 

• Weet ik niet. 

• Ik ben bij te weinig bijeenkomsten geweest om hier een eerlijk 

antwoord op te geven. 

• Dat weet ik zo niet.. 

Verbeterpunt 
actie 

Inductief Wanneer wordt 
aangegeven dat 

een verbeterpunt 

is om meer / 
sneller (concrete) 

acties te 

ondernemen.  

• Snellere acties in de praktijk. 

• Het doorpakken van de thema's en niet te lang meer blijven praten. 

• Gezien de coronamaatregelen is het proces voor een deel stil komen 

te liggen. Misschien moeten we kijken aangezien we niet weten hoe 
lang deze situatie nog gaat duren hoe we in deze situatie toch 

vervolgstappen kunnen maken. 

• Misschien duidelijk stappenplan maken, intenties uitspreken. 

• De aanwezigheid van deelnemers lijkt te verwateren. Meer sturen op 

afspraak. Met belangrijke spelers, zoals scholen, afspreken dat ze er 
bij zijn. 

• Activering van de verschillende werkgroepen. 

• Meer doel- en resultaatgericht in de groepen uiteen gaan. 

Terugkomen op eerder gemaakte afspraken of samen uitkomsten 

bepalen. De rol van de Gemeente duidelijk definiëren. Is zij slechts 
facilitator, of heeft ze ook een agenda. Volgens mij ook vooral dat 

laatste. Interessante sprekers (ook van buiten de wijk/stad 

Groningen) uitnodigen die een thema heeft aangepakt. Successen 

hiervan delen met elkaar. Creatieve werkvormen, leerbijeenkomsten 
van maken, samen leren en samen echt wat doen en betekenen voor 

de wijk. Niet alleen maar praten, ook gaan doen. 

Verbeterpunt 
duidelijkheid 

Inductief Wanneer wordt 
aangegeven dat 

de duidelijkheid 

omtrent 

communicatie en 
/ of het doel 

verbeterd kan 

worden.  

• Op dit moment heb ik geen aanvullingen. Wel blijven kijken naar 

gezamenlijke stip op de horizon. 

• Duidelijker doel creëren. 

• Maak het concreet. 

• Nou ja, door de corona is er veel verwaterd. Misschien is een 
maandelijkse update via een nieuwsbrief een idee. Hierdoor blijft 

iedereen betrokken. 

• Zorgen voor goede communicatiekanalen. 

• Communicatie richting kerngroep Wijkvernieuwing en naar de 

inwoners toe. 

• Lijsten met contactgegevens van deelnemers. Het is vaak niet 

doenlijk om met alle betrokkenen te praten. 

• Inzage van de diversiteit en overlap van dezelfde initiatieven, af 
vragen wat hier de meerwaarde van is. Hoe benader je de mensen die 

geen initiatieven tonen? 
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Tabel 16: Codeboek en antwoorden verbeterpunt 

Code Type Beschrijving Antwoorden 

Verbeterpunt 
tijdstip 

Inductief Wanneer wordt 
aangegeven dat 

het tijdstip een 

verbeterpunt zou 
kunnen zijn. 

• Tijd van de bijeenkomsten zijn werktijden en dat maakt het moeilijk 

haalbaar voor iedereen 

• Ook een samen bij elkaar komen, voor vrijwilligers met een baan 
zijn de momenten zeer onhandig gekozen. 

Verbeterpunt 

betrokkenen 

Inductief Wanneer wordt 

aangegeven dat 

de (diversiteit 
van de) 

betrokkenen 

verbeterd kan 
worden.  

• Meer de bewoners erbij betrekken zou een meerwaarde kunnen zijn. 

• Meer mensen benaderen van verschillende afkomst. 

• Niet teveel groepjes uitnodigen. 

• Meer doel- en resultaatgericht in de groepen uiteen gaan. 

Terugkomen op eerder gemaakte afspraken of samen uitkomsten 

bepalen. De rol van de Gemeente duidelijk definiëren. Is zij slechts 

facilitator, of heeft ze ook een agenda. Volgens mij ook vooral dat 
laatste. Interessante sprekers (ook van buiten de wijk/stad 

Groningen) uitnodigen die een thema heeft aangepakt. Successen 

hiervan delen met elkaar. Creatieve werkvormen, leerbijeenkomsten 
van maken, samen leren en samen echt wat doen en betekenen voor 

de wijk. Niet alleen maar praten, ook gaan doen. 

• Als de 4 thema's niet aansluiten bij je organisatie verdwijnt de 

motivatie om deel te nemen. 

Verbeterpunt 
ruimte 

Inductief Wanneer wordt 
aangegeven dat 

betrokkenen 

meer ruimte voor 
het uitvoeren van 

acties moeten 

krijgen. 

• Op dit moment moeilijk om te zeggen. Misschien dat medewerkers 

ruimte krijgen in hun opdrachten/taken om hieraan deel te nemen en 
later uit te voeren. 

• Open houding naar andere organisaties, en van elkaar leren. Er zijn 

meerdere wegen die naar Rome leiden. 

 

 

 
 

 

 


