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Voorwoord 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van WIJS (Wijkinzet door jongeren en studenten) als 

onderzoeksopdracht in jaar vier van de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en 

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hanzehogeschool Groningen.  

WIJS heeft ons erg vrij gelaten in het vormgeven van ons ontwerp wat ervoor zorgde dat wij ons 

konden richten op wat voor ons interessant was maar ook voor WIJS en haar doelgroep. Dit maakte 

het schrijven van de scriptie een stuk aangenamer wat natuurlijk meer dan welkom was. Dank 

hiervoor! 

Wij zijn vanuit de Hanzehogeschool begeleid door Geerte Dijkstra, de onderzoek docente. Geerte, 

bedankt voor de opbouwende feedback die we van jou hebben mogen ontvangen. 

Suzanne Kuik; in de rol van opdrachtgever vanuit WIJS en kritisch docente hebben we jou ervaren als 

ondersteunende factor. Jouw brainstorm-kwaliteiten zette ons aan het denken waardoor wij meer 

verdiepend konden onderzoeken ten behoeve van de professionalisering van het komende nieuwe 

Social Work studiejaar. Door met ons mee te denken bezorgde je ons soms veel werk, maar zonder 

jou was dit eindproduct er niet zo geweest. Dank! 

Anne Kraanen – en al onze andere WIJSneuzen – bedankt voor de gezellige en leerzame tijd die we 

met jullie hebben kunnen hebben. Anne liet ons buiten de kaders denken en in mogelijkheden te 

werk gaan. We vonden steun maar zeker ook vertrouwen in onze aanpak en de manier waarop wij te 

werk mochten gaan bij én voor WIJS. We hebben genoten van de samenwerking en we hopen dat 

jullie met dit rapport een gevoelsmatig veiliger Paddepoel kunnen creëren met de komende nieuwe 

lichting WIJS-ambassadeurs. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit jullie gaat lukken! 

Met hard werken en hier en daar wat tranen van (tijdelijke) frustratie kunnen ook wij nu opgelucht 

terugkijken op een mentaal zware doch leerzame en fijne periode van onderzoeken waarbij wij WIJS 

nogmaals willen bedanken voor de ruimte en het vertrouwen.  

 

We wensen ieder die dit rapport leest veel leesplezier!  

Groningen, 22 mei 2017 

Johanna Hoevenaar & Mendy Hekstra 

 

 



Samenvatting 
De hoofdvraag die centraal staat in dit rapport is als volgt: “Welke interventies kunnen de WIJS-

ambassadeurs uitvoeren met de Stadjers in Paddepoel om de veiligheidsbeleving van de Stadjers in 

de wijk Paddepoel te behouden of te vergroten?” 

In Paddepoel, een wijk in Groningen, bleek vanuit gegevens uit de stadsmonitor de leefbaarheid te 

verminderen. Om deze reden heeft WIJS (Wijkinzet door jongeren en studenten) de vraag gesteld 

hoe men deze leefbaarheid kon vergroten. In dit onderzoek is ervoor gekozen om te focussen op de 

veiligheid: met name de beleving hiervan.  

Doordat er veel verschuiving plaatsvindt in de wijk door het bouwen van studentenhuizen en de 

komst van meer mensen met een migratieachtergrond verandert de dynamica van de wijk. Hierbij is 

een aantal vragen opgesteld om te achterhalen wie en/of wat zorgt voor onveiligheidsgevoelens; op 

welke tijden deze gevoelens vooral opspelen en wat de redenen zijn voor het ervaren van deze 

gevoelens. 

In het onderzoek is bij een professional van het WIJ-team van Selwerd een interview afgenomen. 

Daarnaast is er een werksessie bezocht met o.a. het politiekorps Groningen en heeft er een 

literatuuronderzoek plaatsgevonden. Vervolgens zijn de onderzoekers op pad gegaan om een eerste 

ronde enquêtes af te nemen: eerst bij de Stadjers in Paddepoel uit de subcategorieën 

‘minderjarigen, studenten, volwassenen en 65+ers’. Aan de hand van de verworven kennis uit deze 

enquêtering heeft er een tweede ronde enquêtes plaatsgevonden onder de Social Work studenten 

van Hanzehogeschool Groningen. Aan hen werden situaties welke naar voren kwamen uit de eerste 

ronde afgenomen enquêtes voorgelegd waarbij werd gevraagd welke interventies deze aanstaande 

Social Work professionals zouden uitvoeren om de veiligheidsbeleving te behouden en/of vergroten.  

Uit het onderzoek is gebleken dat de veiligheidsbeleving erg uiteenloopt. Op de vraag om de 

veiligheidsbeleving een rapportcijfer te geven zijn er enen en tienen gegeven. Opvallend was dat 

mannen allen aangaven zich veilig te voelen, waar de helft van de vrouwen aangaf zich juist onveilig 

te voelen. Hier zou bij het uitvoeren van de interventies voortkomende uit de aanbevelingen ook 

rekening mee gehouden kunnen worden. 

Terugkomend op de inleidende hoofdvraag volgen hier de verkregen interventies voor de WIJS-

ambassadeurs: 

o WIJS-ambassadeurs de wijk in: flyeren voor WIJS.  

o Verschillende groepen mensen met elkaar in gesprek laten gaan door middel van 

(huiskamer)bijeenkomsten  

o Stadjers stimuleren gezamenlijke buurttuin(en), barbecue en/of buurtfeest te organiseren  

o Met jeugd en jongeren een jongerencentrum starten voor activiteiten  

o Stadjers motiveren voor vrijwilligerswerk: maatjesprojecten en talenten inzet in de wijk  

Deze interventies zullen bijdragen aan het vergroten van de veiligheidsbeleving van de Stadjers in 

Paddepoel. Naast het inzetten op deze praktische interventies worden tevens ook de thema’s sociale 

cohesie en eenzaamheidsgevoelens aangeraakt waarvan uit zowel literatuuronderzoek en 

praktijkonderzoek blijkt dat deze nauw verweven zijn met het hoofdonderwerp van dit onderzoek: 

veiligheidsbeleving. 
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Hoofdstuk 1 inleiding  
 

WIJS is in opkomst: een prachtig initiatief in studentenstad Groningen met Paddepoel als opkomende 

studentenwijk. Waar nieuwbouw van studentenwoningen voor uitbreiding zal zorgen, zal in deze wijk 

ook de diversiteit toenemen; wij als WIJS-onderzoekers willen hier graag op inspringen. Lees in dit 

rapport wat WIJS zal gaan betekenen voor de toekomst van Paddepoel!  

1.1 Context  
WIJS (Wijkinzet door Jongeren en Studenten) is een project voor studenten en niet-studenten in 

Groningen. Het is opgezet door Gemeente Groningen, Stichting Maatschappelijke en Juridische 

Dienstverlening (MJD), Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. 

Groningen is grotendeels vertegenwoordigd door studenten, zij worden vaak door Stadjers gezien 

als de ‘typische dronken en overlast veroorzakende student’. De gemeente wil dit vooroordeel graag 

ontkrachten en zet graag haar studenten in; “zij bevatten immers enorm veel kennis” aldus 

medeoprichter Anne Kraanen (persoonlijke communicatie, 13 februari 2017).   

WIJS werd zodoende een project over het ontkrachten van vooroordelen over de Groningse 

studenten en rondom een intensievere samenwerking tussen student en Stadjer. Door zich 

daadwerkelijk te vestigen in een wijk werd het project groter en is het uitgegroeid tot een 

organisatie.  

Doordat WIJS vanuit de wijk te werk besloot te gaan werd hen namens gemeente Groningen de 

vraag gesteld om mee te werken aan het vergroten van de leefbaarheid.  Het vergroten van deze 

leefbaarheid is terug te lezen in de missie van WIJS: "het doel is om verbinding met elkaar te creëren 

en de stad op deze manier mooier te maken" ("Wat is Wijs?", z.d.). WIJS maakt dat er een nieuwe 

manier van contact ontstaat tussen student en Stadjer; hierdoor kunnen vooroordelen over de 

student worden ontkracht en kunnen studenten iets terug doen voor de stad. Deze studenten 

krijgen hiervoor praktijkervaringen en studiepunten terug. Er lopen verschillende projecten binnen 

WIJS waar studenten aan werken. Deze projecten kunnen worden aangedragen door bijvoorbeeld 

Gemeente Groningen maar ook door de student zelf in de vorm van een onderzoeksopdracht. 

Daarnaast zijn er studenten binnen WIJS die het pand in de wijk Paddepoel draaiende houden. Dit 

doen zij door front-officediensten te draaien waarbij zij Stadjers helpen met verschillende 

vraagstukken. Deze studenten worden ook wel ‘WIJS-ambassadeurs’ genoemd, aldus Anne Kraanen 

(persoonlijke communicatie, 13 februari 2017).  

Vanuit Gemeente Groningen en WIJS is gekozen voor een standplaats in de wijk Paddepoel. Deze 

wijk heeft zich ongunstig ontwikkeld met betrekking tot de veiligheid van haar bewoners 

(Stadsmonitor Gemeente Groningen, 2015). Daarnaast groeit de wijk door de toename van het 

aantal studenten(woningen); een gevolg van een grote populariteit van Hanzehogeschool Groningen 

(Van Akkeren, 2016) en Rijksuniversiteit Groningen (Bakker, 2016).  

Paddepoel is een gemêleerde wijk bestaande uit studenten, Stadjers en inmiddels ook Nieuwe 

Nederlanders. De wijk bevindt zich aan de noordkant van de stad en bevat naast een groot 

winkelcentrum (waar WIJS zich bevindt) ook een groot aanbod aan sociaal-maatschappelijke 

voorzieningen binnen de wijk (Paddepoel in vogelvlucht, z.d.).  

In de toekomst zal het aantal studenten in de wijk toenemen. Logisch gevolg is dat WIJS en 

Gemeente Groningen hierop inspringen door het onderwerp 'leefbaarheid' onder de aandacht te 

brengen (Bijna duizend studentenwoningen bij winkelcentrum Paddepoel, 2015). Meer informatie 

hierover is te lezen in paragraaf 2.5 van het volgende hoofdstuk.  

 



 
 

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN – WIJS                       VOOR EEN VEILIGER PADDEPOEL!                2 
 

1.2 Situatieanalyse 

Volgens de stadsmonitor van Gemeente Groningen (2015) gaat de leefbaarheid in de wijk Paddepoel 

achteruit. Veiligheid is een aspect van dit begrip 'leefbaarheid' (stadsmonitor Gemeente Groningen, 

2015) en staat op het tweede niveau volgens de piramide van Maslow (Jordan, 2002). Op het derde 

niveau komt vervolgens de sociale behoefte. Zonder het gevoel van veiligheid zullen mensen geen 

behoefte hebben aan mensen om zich heen; de sociale cohesie vermindert.  

Binnen het begrip veiligheid zijn verschillende aspecten te benoemen. Ten eerste de beleving van de 

Stadjer: de subjectieve veiligheid. Hoe veilig voelt de bewoner zich in de wijk? Daarnaast kan er ook 

onderscheid gemaakt worden in de feitelijke veiligheid; bijvoorbeeld cijfers over geweldsdelicten of 

inbraken. Binnen dit onderzoek wordt echter de focus gelegd op de beleefde veiligheid omdat er op 

deze manier meer stil kan worden gestaan bij de behoeften van de Stadjers. De beleefde veiligheid 

kan door praktisch handelen worden opgelost, het plaatsen van lantaarnpalen. Dit zal niet voor elke 

Stadjer voldoende zijn en daarom is het passend om juist Social Work studenten stil te laten staan bij 

de veiligheidsbeleving, ofwel de vraag achter de vraag. Zo kan worden onderzocht welke aspecten 

bijdragen aan de beleving van onveiligheid. Deze zijn van wezenlijk maatschappelijk belang voor een 

gemêleerde wijk als Paddepoel. In Paddepoel kan het veiligheidsgevoel door onder andere drie 

invloeden worden vergroot en verminderd. Dit is terug te zien in de landelijke politiek en de 

verschillende geluiden over asielzoekers. Allereerst kunnen de standpunten van verschillende 

politieke partijen zorgen voor onrust en angst. De duidelijkste standpunten komen hierbij voort uit 

de Partij Voor de Vrijheid: geen asielzoekers erbij en geen immigranten uit islamitische landen, 

grenzen dicht (PVV, 2017). Een artikel uit het Algemeen Dagblad (Rosman & Mersbergen, 2015) 

beschrijft dat de beelden van ISIS en andere verhalen uit oorlogslanden kunnen zorgen voor angst 

onder de Nederlandse bevolking over mensen met een migratieachtergrond. Dit zou ook kunnen 

gelden voor de wijk Paddepoel: ook hier is de kans dat het aantal asielzoekers met een status 

toeneemt groot.  

Uit gesprekken met wijkbewoners blijkt daarentegen dat het gevoel van veiligheid juist weer groeit 

door de grote dichtheid ouderen in de wijk. Ook zal deze toenemen met de huidige vergrijzing. 

Daarnaast is de wijk Paddepoel een uitzonderlijk praktische locatie voor studenten om te wonen. 

Door de opkomst van meer studentenflats, zoals beschreven in 1.1, zal de gemiddelde leeftijd 

wellicht ook omlaag kunnen gaan. Mogelijk zorgt deze trend juist weer voor een minder groot gevoel 

van veiligheid.  

De beleving van bovenstaande thematieken en het behouden en vergroten van de 

veiligheidsbeleving van de wijkbewoners draagt bij aan het maatschappelijk belang rondom de 

burger in zijn of haar omgeving.  

 

1.3 Doelstelling 

Voortvloeiend uit de situatieanalyse ontstaat de volgende tweeledige doelstelling: 

Het verwerven van inzichten in de veiligheidsbeleving van de Stadjers in Paddepoel zal leiden tot het 

aanbevelen van interventies ter behoud en/of vergroting van deze beleefde veiligheid. De 

aanbevelingen zullen gepresenteerd worden binnen WIJS, waarbij de WIJS-ambassadeurs met een 

Social Work-achtergrond tot uitvoering kunnen overgaan.  

1.4 Onderzoeksvraag 

De hoofdvraag die voortkomt uit de doelstelling is als volgt: 

Welke interventies kunnen de WIJS-ambassadeurs uitvoeren met de Stadjers in Paddepoel om de 
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veiligheidsbeleving van de Stadjers in de wijk Paddepoel te behouden of te vergroten? 

 

Om de hoofdvraag in hoofdstuk 5.1 te beantwoorden zijn de volgende voor- en deelvragen 

opgesteld: 

 

Voorvragen 

o Wat is veiligheidsbeleving? 

o Wat zijn de (inter)nationale interventies rondom de vergroting van veiligheidsbeleving? 

o Wat maakt dat men een negatieve veiligheidsbeleving ervaart en wat is het effect van deze 

grote mate van onveiligheid? 

o Welke verschillende vormen van angst spelen een rol bij de beleefde veiligheid? 

o Welke interventies kunnen social workers toepassen voor het vergroten van de 

veiligheidsbeleving? 

o Welke cijfers zijn bekend over de wijk Paddepoel met betrekking tot veiligheid? 

o Op welke locaties in de wijk Paddepoel is het veiligheidsgevoel het grootst/kleinst? 

o Wat is een WIJS-ambassadeur? 

De bovenstaande vragen worden uitgewerkt en beantwoord in hoofdstuk 2 van dit rapport.  

Deelvragen 

o Op welke tijdstippen van de dag is het veiligheidsgevoel het grootst en wanneer is dit gevoel 

juist klein? 

o Bij welke subcategorie heerst het gevoel van veiligheid het meest? 

o Wie of wat dragen bij aan het gevoel van onveiligheid? 

o Wat heeft een gevoel van onveiligheid tot gevolg? 

o Wat zou een oplossing kunnen zijn om het gevoel van onveiligheid te minimaliseren? 

o Wat zijn kwaliteiten van de WIJS-ambassadeurs en hoe kunnen deze kwaliteiten ingezet 

worden? 

De bovenstaande vragen worden uitgewerkt via de methoden van hoofdstuk drie en tot resultaat 

gebracht in hoofdstuk vier van dit rapport.  
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1.5 Operationalisering 
Om vanaf het begin van het onderzoek met de neuzen dezelfde richting op te staan is er een 

operationaliseringsparagraaf opgesteld. Hierin worden de begrippen uit de hoofdvraag afgebakend. 

Daarbij beschrijft de leeswijzer kort en bondig de opbouw van dit rapport.  

  

Ambassadeurs van WIJS: de ambassadeurs runnen zes tot twaalf maanden het WIJS-pand. Dit zijn 

studenten van verschillende opleidingen die stagelopen, een onderzoek uitvoeren, aan projecten 

werken of Front Office draaien binnen WIJS (persoonlijke communicatie, 13 februari 2017).  

Stadjer: Stadjer is een benaming voor een bewoner uit de stad Groningen (stadjer, 2016). Wanneer 

er in dit rapport wordt verwezen naar 'de Stadjers', gaat dit specifiek over de bewoners uit de wijk 

Paddepoel. 

Veiligheid: De mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie, of de 

aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken (Rijksinspecties, z.d.). 

Veiligheidsbeleving: de veiligheidsbeleving, ofwel subjectieve veiligheid, staat voor de gevoelens van 

veiligheid (politieacademie, 2014). 

WIJS: WIJS is een begrip dat in dit rapport een leidraad vormt. WIJS staat voor Wijk Inzet door 

Jongeren en Studenten en WIJS is tevens de opdrachtgever voor dit onderzoek (Wat is WIJS?, 2017). 

1.6 Leeswijzer 

Hoofdstuk één bevat het inleidend stuk met informatie van de opdrachtgever, de aanleiding tot het 

uitgevoerde onderzoek, de doelstelling en vraagstelling. In hoofdstuk twee wordt de literatuur 

beschreven rondom de hoofdvraag; deze literatuur is opgebouwd vanuit de voorvragen welke in de 

inleiding gesteld zijn en beantwoord door middel van (wetenschappelijke) bronnen en gesprekken 

met professionals. In hoofdstuk drie staan de onderzoeksmethoden centraal. De keuze van het soort 

onderzoek en de gebruikte methoden worden toegelicht. De beantwoorde deelvragen zullen inzicht 

geven in de situatie, de oorzaak, het gevolg en de mogelijke oplossingen en betrokkenen welke 

hierbij komen kijken. Deze worden gedeeltelijk in hoofdstuk twee en hoofdstuk vier beantwoord.  

Hoofdstuk vier bevat daarnaast ook de resultaten van het onderzoek, deze worden besproken en 

geanalyseerd. Hoofdstuk vijf beslaat ten slotte de conclusie, discussie en aanbevelingen. Het rapport 

wordt vervolgens afgerond met de literatuurlijst en de bijlagen. 
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2 (Be)invloeden van veiligheid  
 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de in de inleiding beschreven deelvragen. De antwoorden 

op deze deelvragen zorgen voor een duidelijk beeld van de reeds bestaande informatie. Bij een 

onderzoek is het van belang tijd te steken in dat wat relevant is voor het onderzoek. Door 

naslagwerken van anderen te lezen en relevante informatie samen te voegen, kan verder in dit 

onderzoek daarop worden voortgeborduurd. 

2.1 Veiligheidsbeleving  
Binnen de operationalisering is in het kort beschreven waar veiligheid en de beleving ervan voor 

staan. Er zijn meerdere factoren die meespelen in de veiligheidsbeleving en deze factoren kunnen 

teruggeleid worden naar drie niveaus (Müller & Fisscher, 2012): macro-, meso- en microniveau.  

Op macroniveau is de samenleving (van zowel Nederland als andere landen) in kaart gebracht; 

informalisering, individualisering, maatschappelijke reacties van en tussen burgers en de rol van de 

media dragen op dit vlak bij aan de veiligheidsbeleving van de burger.  

Op mesoniveau wordt er juist gesproken over de woonomgeving, instanties en instellingen die 

betrokken zijn rondom het onderwerp. Het kan voor burgers van belang zijn hoe een omgeving is 

ingericht, maar ook de sociale kenmerken en verhoudingen van de burgers onderling spelen een rol 

bij de veiligheidsbeleving. Binnen het microniveau wordt er gesproken over de cliënt en zijn/haar 

betrokkenheid en ervaringen rondom de veiligheidsbeleving; eigen ervaringen rondom 

(on)veiligheid, beeldvorming over elkaar en de zwakkeren van de samenleving zijn hiervan een 

voorbeeld (Müller & Fisscher, 2012).  

2.2 Nationale plannen voor handhaving van veiligheid 
In Nederland wordt er vanuit de overheid, met als uitwerking naar de gemeenten, veel ondernomen 

ter preventie en voorkoming van de veiligheidsdaling. Zo kan er in Nederland samenwerkt worden 

met het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV). Het CCV biedt in Nederland kennis, 

instrumenten, advies en voorlichting aan. Zij bieden methoden en modellen aan en werken samen 

met gemeenten, maatschappelijke instanties, politie, toezichthouders, handhavers, corporaties, 

verenigingen e.d. Een voorbeeld van een veelgebruikt model is de ‘Tafel van 12’. Deze tafel bestaat 

uit een overzicht van factoren en actiepunten welke van invloed kunnen zijn op de veiligheid – en 

daarmee ook de beleving van veiligheid - van de burger (CCV, z.d. ). 

Naast het werken vanuit de bovenstaande methode wordt er vanuit de overheid en vanuit de 

stadsbesturen onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid in steden en wijken. Uit onderzoek van het 

Sociaal Plan Bureau Groningen (2014) blijkt dat de volgende zaken binnen Gemeente Groningen 

meespelen rondom het gevoel van onveiligheid: criminaliteit, mogelijk bedreigende situaties, 

overlast en verloedering.  

Door in kaart te brengen wat er speelt, kan er vanuit onder andere de overheid ingesprongen 

worden op het vergroten van de veiligheidsbeleving. Een bijdrage aan deze vergroting van de 

veiligheidsbeleving kan worden gedaan vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Vanuit dit 

Ministerie zijn de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie (OM) en Rechtspraak enkele organen 

welke bijdragen aan de veiligheid binnen Nederland (Rijksoverheid, z.d.). In een wijk als Paddepoel 

zijn vooral de Nationale Politie (bij strafrechtelijke zaken) en de wijkagent bekend bij de Stadjers.  

Naast dat de overheid haar steentje bijdraagt aan de vergroting van de veiligheid(sbeleving), dragen 

ook in de wijk zelf de wijkbewoners bij rondom dit onderwerp. Deze bijdrage vanuit de 

wijkbewoners is bijvoorbeeld terug te zien bij het WhatsApp Buurtpreventieproject (WABP, z.d.). Het 

project wordt opgezet door wijkbewoners die met elkaar in een WhatsApp-groep communiceren bij 

verdachte situaties en/of personen in de wijk. Elke groep bevat een beheerder die vervolgens ook 
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actief blijft communiceren met de wijkagent van de desbetreffende buurt. Daarbij zijn de 

beheerders van verschillende groepen in contact met elkaar, maar ook met de meldkamers van de 

politie. Een partij als de meldkamer zal met desbetreffende beheerders communiceren wanneer er 

een Burgernetactie wordt uitgezet. Dit zorgt voor een snelle verspreiding van signalen in buurt(en) 

(Werksessie Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en 

het politiekorps Groningen, persoonlijke communicatie, 10 april 2017).   

Een nadeel van deze manier van communiceren kan echter zijn dat een signaal enorm wordt 

uitvergroot. De hele buurt is op de hoogte van iets dat misschien anders lijkt dan het is. Dit kan juist 

zorgen voor een groter gevoel van onveiligheid, sinds er in werkelijkheid minder alarmering nodig is 

dan deze groepen wellicht aankaarten (WIJ Selwerd professional Sip van der Werff, persoonlijke 

communicatie, 20 april 2017). 

Een ander voorbeeld van het verstevigen van buurtcohesie en vergroten van de veiligheid is het 

buurpreventieteam. Dit project kwam naar voren in een bijeenkomst met TNO, Gemeente 

Groningen en een onderdeel van het politiekorps (persoonlijke communicatie, 10 april 2017) en 

draait sinds dit jaar in de wijk Vinkhuizen in Groningen. Dit buurtpreventieteam bestaat uit 

vrijwilligers (uit de wijk) en een coördinator. De vrijwilligers zijn met regelmaat in de wijk en op 

straat te zien waarbij zij een betrokken en actieve rol tonen naar de andere wijkbewoners. Het gaat 

hierbij om leefbaarheid, veiligheid en signalering van overlast en/of incidenten. De coördinator is in 

dit project de schakel met de politie (Groningennieuws, z.d.).  

2.3 Verschillende vormen van angst 
Ervaringen uit het verleden kunnen zorgen voor angsten die ten grondslag kunnen liggen aan een 

verslechterde veiligheidsbeleving (Afdeling openbare orde en veiligheid, 2012). De 

veiligheidsbeleving kan beïnvloed worden wanneer iemand angst heeft voor herhaling van een 

negatieve ervaring, bijvoorbeeld een straatroof. Mocht de straatroof hebben plaatsgevonden in een 

donkere steeg, dan zou er gesteld kunnen worden dat het plaatsen van extra licht zal zorgen dat de 

kans minder groot is dat er een straatroof zal plaatsvinden (Afdeling openbare orde en veiligheid, 

2012). Doordat de kans hierop verkleint zal de burger zich automatisch veiliger kunnen voelen.  

Ook angst voor het onbekende speelt een grote rol. Te zien is in voornamelijk witte buurten dat 

wijkbewoners met een lage sociale economische positie de angst voor buitenlanders koppelen aan 

achteruitgang van de eigen wijk (Brouwer, 1995).  

Door de jaren heen worden steeds meer mensen angstig. Dit heeft als reden dat het leven in de 

ogen van veel mensen nog nooit zo gecompliceerd was als vandaag de dag. Werkweken worden 

langer, er komen meer gebroken gezinnen en het runnen van een gezin als alleenstaande ouder 

levert veelal veel stress op. Het nieuws op televisie, in de kranten en op Social Media is 

huiveringwekkend, en brengen deze middelen het nieuws intens dichtbij (Elliott & Smith, 2003). 

Volgens Elliott en Smith (2003) heeft angst verschillende oorzaken die eraan ten grondslag kunnen 

liggen. Zij benoemen bijvoorbeeld de behoefte aan goedkeuring, het constant angstig zijn voor de 

oordelen van anderen. Tevens wordt het zogenaamd doemdenken benoemd; bij elke situatie een 

doemscenario kunnen bedenken en op voorhand bang zijn dat wat je ook doet, de situatie zal 

uitlopen op een drama. 

Nevid, Rathus en Greene (2012) behandelen verschillende angst- en fobische stoornissen. Er wordt 

bijvoorbeeld stilgestaan bij hoogtevrees (acrofobie), vrees voor kleine ruimtes (claustrofobie) en 

vrees voor kleine dieren en insecten (acarofobie). Daarnaast worden de sociale fobie en de 

agorafobie (pleinvrees) behandeld. Kortom, er zijn vele mogelijke triggers voor angsten die de 

veiligheidsbeleving kunnen ondermijnen.  

Angst kan een grote impact hebben op een burger, zowel lichamelijk als geestelijk. Angst, volgens 

Van Gunst en Pigmans (2014), is een gevoel dat verbonden is met de dreiging van gevaar of onheil. 



 
 

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN – WIJS                       VOOR EEN VEILIGER PADDEPOEL!                7 
 

Door het gevoel van angst wordt een burger gedwongen om te vechten, vluchten of verstijven. De 

hartslag en de ademhaling versnellen en de spieren worden aangespannen. 

Uit de resultaten uit het onderzoek van Lindstrom Johnson et al. (2009) blijkt dat 22% van de 

moeders vaak wordt blootgesteld aan geweld, maar dat (maar) 12% van de moeders zich erg 

onveilig voelt. Degenen die aangaven veel blootgesteld te worden aan geweld, gaven ook aan vaak 

minder dan zeven uur per nacht te slapen en in de nacht verschillende keren wakker te worden. Het 

gevoel van veiligheid bleek uit de resultaten statistisch gezien geen of weinig invloed te hebben op 

rookgedrag en sporten. 

Echter, in een onderzoek van Kuijpers, Ruwaard en van Kooten (2007) wordt aangegeven dat de 

meeste gemeenten via hun gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD) informatie over 

gezondheidsproblemen in zogenaamde 'aandachtwijken' hebben verkregen. Hierin kwam naar voren 

dat in Rotterdam bijvoorbeeld 22% van de bewoners aangeeft een slechte gezondheid te hebben. 

30% van de mensen zegt psychisch licht tot ernstig ongezond te zijn. Verder blijkt het percentage 

rokers, zware drinkers en mensen met ernstig overgewicht hoger dan in wijken die qua wonen, 

werken, leren, integratie en veiligheid er beter voor staan.  

2.4 Van onveiligheid naar veiligheidsbeleving 

Een gevoel van onveiligheid kan ontstaan door het horen van sirenes of het zien dat iemand 

aangehouden wordt (Lindstrom Johnson et al., 2009). Het effect van een grote mate van 

onveiligheid op een persoon levert daarbij twee mogelijke scenario’s op: enerzijds zal men bij een 

grote mate van onveiligheid als voorbeeld een buurt structureel gaan vermijden. Anderzijds zal een 

persoon waken voor en een constant sluimerende angst voelen om (nogmaals) een incident mee te 

maken (Boers et al., 2008).  

Een grote mate van onveiligheid kan getypeerd worden door middel van de 'Broken window theory'. 

Deze theorie wordt in het onderzoek van Ronald O. Pitner et al. (2011) ingezet om te verduidelijken 

wat het missen van eigendomsrecht voor een wijk betekent. Het eigendomsrecht wordt in het 

onderzoek aangehaald als voorbeeld waarbij een wijk geregeerd wordt door geweld en misdaad 

incidenten in plaats van de eigenlijke buurtbewoners. Hierbij wordt zichtbaar dat de buurtbewoners 

zich terugtrekken: men voelt zich onveilig. Hierdoor stuitte men op het volgende negatieve resultaat: 

door terugtrekking van deze wijkbewoners konden gewelds- en misdaadincidenten aan blijven 

houden en vermeerderen. Het gevolg hiervan is dat de gevoelens van onveiligheid zich verder 

vergrootten onder de buurtbewoners (Pitner et al., 2011).  

G. Schuur (2014) beschrijft in zijn boek twee kanten van het creëren van veiligheidsgevoelens: op 

sociaal-emotioneel vlak zijn er de wederzijdse gevoelens van verantwoordelijkheid voor elkaars 

welbevinden. Op instrumenteel vlak is er een plek nodig om advies te vragen, hulp te krijgen en zijn 

er mogelijkheden nodig voor vrijetijdsbesteding. 

Positieve veiligheidsbeleving kan vanuit verschillende perspectieven worden bekeken. Onder 

buurtbewoners kan een gevoel van veiligheid zich op twee manieren uiten: de veiligheidsbeleving 

van het individu en het gevoel van veiligheid in de eigen omgeving. Sociale cohesie is een positieve 

veiligheidsfactor voor een wijk. Men veronderstelt in meerdere studies dat een grotere sociale 

cohesie zorgt voor een vermindering van criminaliteit; ofwel een grotere mate van 

veiligheidsbeleving (Boers et al., 2008). Ook blijkt dezelfde veronderstelling uit onderzoek van 

Huygen & De Meere (2008): een grotere sociale cohesie in een buurt bijdraagt aan minder 

onveiligheidsgevoelens.  

Volgens de bindingstheorie van Hirschi (1969) hebben mensen sociale bindingen met elkaar en met 

de samenleving. Daarnaast hebben mensen ‘commitments’, investeringen in een betere toekomst. 

Een derde punt is de gehechtheid van mensen aan anderen; hoe beter de relatie, hoe gevoeliger de 

persoon is voor de verwachtingen van de ander. Tot slot speelt gebondenheid een rol. Naarmate 
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mensen meer gebonden zijn aan bijvoorbeeld werk of verenigingen, is er minder ruimte voor illegale 

of deviante activiteiten. Wanneer deze vier punten sterk zijn, zal een persoon zich veilig voelen in 

zijn/haar omgeving en zal hij/zij zich ook willen inzetten om dit te behouden. 

Vooral bij tieners en pubers is sociale cohesie in de eigen leeftijdsgroep van groot belang. Hierin 

speelt vooral de gehechtheid van mensen een grote rol. De sociale cohesie geeft houvast aan hoe te 

gedragen in bepaalde situaties, welke kleding te dragen etc.  

Sociale steun is echter belangrijk voor iedere leeftijdsgroep. In een stresssituatie kan sociale steun 

als een goede buffer fungeren om de negatieve gevolgen hiervan op te vangen. Mensen met weinig 

sociale steun ervaren vaker fysieke en psychische problemen (Alblas, 2010) wat zorgt voor een 

minder positieve beleving van veiligheid.   

Sociale cohesie is ook goed terug te zien in groepen migranten die een hechte woongemeenschap 

vormen, bijvoorbeeld Chinatowns in de Verenigde Staten. In deze woongemeenschappen heerst een 

groot gevoel van onderling vertrouwen (sociale bindingen). Het volk van het land waar de migranten 

zijn gaan wonen worden echter niet zo sterk vertrouwd, wat zorgt voor segregatie (Wolters & de 

Graaf, 2010). 

Internationaal zijn er verschillende projecten die werken met zogenaamde ‘buddies’. Een buddy 

wordt één op één ingezet om iemand te vergezellen in een moeilijk tijd. Gabby Frost, oprichter van 

buddyprojecten, gaf aan dat het hebben van een vriend die ondersteunend is bij moeilijke tijden in 

het leven het verschil kan maken (Frost, 2013).  

Zoals beschreven in hoofdstuk 1.2 van dit rapport staat veiligheid volgens de piramide van Maslow 

(Jordan, 2002), op het tweede niveau. Het derde niveau beslaat de sociale behoefte. Zonder een 

gevoel van veiligheid zal de behoefte aan sociale interactie verminderen. Dit kan gevoelens van 

eenzaamheid tot stand brengen. Prof. Dr. John T. Cacioppo (z.d.) beschreef dat gevoelens van 

eenzaamheid niet alleen kunnen zorgen voor een gevoel van ongelukkig zijn, maar ook voor 

gevoelens van onveiligheid. Mensen die zich eenzaam voelen kunnen een afstand voelen van 

interactie met de omgeving en zich daardoor ook afstandelijk gedragen naar mensen om zich heen. 

Dit versterkt de eenzaamheidsgevoelens, waardoor de gevoelens van onveiligheid verder groeien 

(Cacioppo, z.d.). Deze vicieuze cirkel kan doorbroken worden door een buddy in te zetten die kan 

helpen een sociaal netwerk op te bouwen en uitstapjes kan maken met deze persoon (Buddy 

Netwerk, z.d.).  

Een andere interventie die voor twee kanten positief kan uitwerken is het inzetten van studenten 

voor vrijwilligerswerk. Veel universiteiten moedigen hun studenten aan om vrijwilligerswerk op te 

pakken. Zo krijgen de studenten een gevoel van verantwoordelijkheid richting de samenleving en 

bouwen de studenten tegelijk een sociaal netwerk op dat hen kan ondersteunen of waar ze uit 

kunnen putten op een later moment op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd werkt dit veelal ten goede 

voor de sociale cohesie (King & Roeser, 2009). 

Zowel internationaal als nationaal wordt online veel aangeboden met betrekking tot samenwerking, 

preventie en vergroting van de veiligheid(beleving). Zo is er bijvoorbeeld het project genaamd 

‘Nextdoor’ (Vergadering TNO en wijkagenten, persoonlijke communicatie, 10 april 2017). Dit project 

is een online community waarop wijkbewoners zich kunnen aanmelden om te zien wat zij voor 

elkaar (in de wijk) kunnen betekenen. Hierbij kan het gaan om tips vergaren van andere buren, 

materiaal lenen, een oppas vragen maar ook het organiseren van buurtpreventie en 

buurtwachtgroepen ter verbetering van de veiligheid in de wijk. Het doel is om via de digitale wereld 

met buren in contact te komen, de sociale cohesie zodoende te vergroten en dus de buurtverbinding 

in een nieuw technisch jasje te steken (Nextdoor, 2017).  

http://link.springer.com.proxy.hanze.nl/article/10.1007/s11266-014-9486-6
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2.5 Paddepoel in cijfers 
In Paddepoel zijn een aantal trends te zien welke mogelijk van belang zijn voor de (on)-

veiligheidsbeleving voor Stadjers. Landelijk is te zien dat er een toename van de vergrijzing blijft 

aanhouden. De generatie babyboomers bereikt nu de seniorenleeftijd. Deze toename blijft zeker 

nog tot 2040 aanhouden. Dit zorgt uiteraard ook voor een gelijk aantal en/of toename van het 

aantal ouderen dat zelfstandig thuis blijft wonen (Alders, 2003).  

Ook neemt het aantal studenten gehuisvest in de wijk Paddepoel toe. Door de directe ligging nabij 

het Zernike en de inzet op de bouw van nieuwe studentenhuisvestiging neemt het aantal studenten 

bewoners in de wijk toe (Bijna duizend studentenwoningen bij winkelcentrum Paddepoel, 2015). 

Naast de vergrijzing en de toename van studenten in de wijk Paddepoel heeft ook Gemeente 

Groningen rekening te houden met de plaatsing van asielzoekers met een verblijfsstatus. Dit zorgt 

binnen Paddepoel voor nog meer veranderingen binnen de etnische samenstelling van Paddepoel 

haar wijkbewoners (Provincie Groningen, z.d.).  

Doordat er vanuit verscheidene kanten in een wijk een toename is te zien van het aantal (nieuwe) 

wijkbewoners moet ook de wijk Paddepoel gaan rekening houden met een toename van de 

(mogelijke) verslechtering van leefbaarheid in haar wijk. De hierboven beschreven groepen zouden 

langs elkaar heen kunnen gaan leven. Dit vergroot de kans op onveiligheidsbeleving, men kent elkaar 

immers niet. Hierdoor kan er angst voor het onbekende ontstaan (Brouwer, 1995).  

Hoewel het veiligheidsgevoel al enige jaren stabiel is in de Gemeente Groningen nemen de zoals 

hierboven beschreven factoren toe die kunnen bijdragen aan de afname van dit gevoel van 

veiligheid. Dit geldt ook voor de te onderzoeken wijk Paddepoel. Dit werd vastgesteld aan de hand 

van de leefbaarheidsmonitor van Groningen (2015). Volgens de Gronometer (Groningen 

Buurtmeter, 2014) voelen in Paddepoel en expliciet Paddepoel-Zuid een percentage van 29% aan 

Stadjers zich weleens onveilig. Het gaat hierbij om Stadjers die dit benoemen over de eigen wijk. 

Hiermee staat Paddepoel op de vierde plek van minst veilig beleefde wijken in Groningen waar dit 

onderzoek namens Onderzoek en Statistiek Groningen en Gemeente Groningen plaats heeft 

gevonden. Naast de drie hierboven beschreven factoren die kunnen bijdragen aan een verminderde 

veiligheidsbeleving, treedt er ook verstedelijking op in Paddepoel.  

Uit het onderzoek van sociaal planbureau Groningen bleek verder dat preventief te werk gaan door 

de buurt(bewoners) de voorkeur heeft. Een voorbeeld van preventief te werk gaan werd door een 

van de ondervraagden van dit onderzoek benoemd: 'het melden van verloederde en onveilige 

situaties en/of het opzetten en meewerken in buurtpreventieprojecten zullen bijdragen aan een 

grotere beleefde veiligheid (Sociaal Planbureau Groningen, 2015).  

2.6 WIJS-ambassadeurs 
WIJS-ambassadeurs zijn die studenten die zich willen ontwikkelen voor en door de samenleving. De 

ambassadeurs binnen WIJS bestaan uit een groep studenten met verschillende studieachtergronden. 

Een ding hebben zij wel gemeen: zij zetten zich graag in (voor studiepunten) om een schakel te 

vormen tussen de eigen opgedane kennis vanuit de studie, de burger en WIJS. WIJS staat met haar 

benen in zowel het maatschappelijke veld van de MJD als in het beleidsveld van Gemeente 

Groningen.  

Omdat de studenten met elkaar het WIJS-pand draaiende houden in winkelcentrum Paddepoel is er 

dagelijks direct contact met de burger, in Groningen ook wel de Stadjer genoemd. Studenten leren 

kennis uit te dragen in het contact met hulpvrager. Hierbij gaat het om directe oplossingen op 

maatschappelijk, juridisch en financieel vlak maar ook om het uitdragen van het WIJS-

ambassadeurschap (WIJS Groningen z.d.).  

Dit ambassadeurschap is terug te zien in de openheid en betrokkenheid van de studenten om iets 

(terug) te willen doen voor Groningen door de Stadjers op een laagdrempelige manier te woord te 
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staan. Door praktijkervaring op te doen in het ‘echte leven’ worden fictieve casussen vanuit de 

opleiding verleden tijd. Ook zorgt het voor meer (multidisciplinaire) binding tussen studenten en 

Stadjers, wat voor dit onderzoek ten goede komt door de laagdrempelige manier van contact leggen 

(Eigen ervaringen onderzoekers en ambassadeurs van WIJS, 2017). 

2.7. Conclusie  
Zoals beschreven in paragraaf 2.3 van dit rapport liggen de plannen voor handhaving van de 

veiligheid klaar. Ook lijkt het of de overheid denkt dat deze plannen in de uitvoering enorm goed 

werken. Er blijft echter ook een aantal vraagtekens staan, bijvoorbeeld: hoe zit het met de 

WhatsAppbuurtpreventie met de Stadjers die geen smartphone hebben? Hoe komt een bewoner in 

de appgroep? Aan de hand van de buurtpreventieteams in Vinkhuizen: "Wordt er door het 

buurtpreventieteam van vrijwilligers in Vinkhuizen niet juist gezorgd voor een tweestrijd tussen 

Stadjers?" Er wordt immers een machtspositie gecreëerd. Deze vragen konden helaas (nog) niet 

beantwoord worden. Wel is dit een interessante invalshoek om bij de enquêtering bij Stadjers neer 

te leggen. De Stadjers kunnen hierbij aangeven of deze interventies/preventies het veiligheidsgevoel 

ontwikkelen. 

Vanwege de tegenspraak uit de onderzoeken van Lindstrom Johnson et al. (2009) en van Kuijpers, 

Ruwaard en van Kooten (2007) over de invloed van onveiligheidsgevoelens op de lichamelijke 

ongezondheid is er gekozen om dit aspect niet terug te laten komen in de enquêtes. De resultaten 

zouden hierdoor niet valide geanalyseerd kunnen worden. 

Voor de social worker is het interessant om te werken met de Stadjers die niet voldoende veiligheid 

kunnen ervaren door het plaatsen van een straatlicht, maar die juist de verbinding zoeken in de wijk 

om het onbekende bekender te maken. Dit kan bijvoorbeeld door de sociale cohesie te vergroten en 

de buurt dichter tot elkaar te brengen. 

De bindingstheorie van Hirschi geeft vier componenten aan voor sociale bindingen. Wanneer al deze 

componenten sterk zijn is de kans kleiner dat een persoon aan deviante activiteiten doet. Deze 

punten zijn voor het onderzoek interessant om mee te nemen in de enquête. Dit is namelijk ook een 

toetsing voor de sociale cohesie in de wijk. Verder bleek ook uit de literatuur dat sociale cohesie 

enorm belangrijk is voor een vermindering van fysieke en psychische klachten en eenzaamheid kan 

ook dalen door de sociale cohesie te vergroten. De vraag die uit deze literatuur meegenomen zal 

worden in de praktijk, is: "Hebben de Stadjers ook echt behoefte aan meer sociale cohesie?"   



 
 

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN – WIJS                       VOOR EEN VEILIGER PADDEPOEL!                11 
 

Hoofdstuk 3 Methode van Onderzoek 

 
In dit hoofdstuk is de gebruikte aanpak van dit onderzoek beschreven. Er wordt stilgestaan bij het 

type onderzoek dat uitgevoerd is, wie de respondenten waren, welk onderzoeksinstrument er 

gebruikt is, hoe de gegevens verzameld zijn en tot slot is er een paragraaf geschreven over het 

analyseplan.  

3.1 Typering onderzoek 
Zoals beschreven in hoofdstuk 1.2 van dit rapport kwam de vraag vanuit WIJS om een nulmeting af 

te nemen over de leefbaarheid in de wijk Paddepoel. Een nulmeting valt echter onder een 

effectonderzoek (Migchelbrink, 2012). Het uitvoeren van een effectonderzoek is een te groot project 

om uit te voeren in één semester en daarnaast biedt een nulmeting geen mogelijkheid tot het 

toepassen en uitvoeren van Social Work interventies. Door de vraag rondom de nulmeting onder de 

loep te nemen zijn de onderzoekers uitgekomen bij het uitvoeren van een behoefteonderzoek welke 

zich toespitst op de veiligheidsbeleving (subcategorie vanuit het thema leefbaarheid). Het onderzoek 

brengt de behoeften en ervaringen van Stadjers in kaart, de manier waarop de Gemeente Groningen 

bijdraagt op beleidsniveau aan het vergroten van deze veiligheidsbeleving in de wijk en het biedt 

daarnaast ruimte aan de onderzoekers om aanbevelingen aan te dragen bij opdrachtgever WIJS. Dit 

zijn zodoende de drie belangrijkste aspecten bij het uitvoeren van een behoefteonderzoek 

(Migchelbrink, 2012). In feite is dit huidige onderzoek de trechter van de oorspronkelijke 

onderzoeksvraag geworden.  

3.1.1 Kwantitatieve analyse 
Dit onderzoek bevat zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten (Migchelbrink, 2013). Om de 

behoefte van de subcategorie te kunnen generaliseren is er een grote representativiteit gewenst van 

respondenten. Dit werd bereikt door te enquêteren onder de Stadjers van Paddepoel. Daarnaast zijn 

de Social Work studenten van Hanzehogeschool Groningen geënquêteerd; dit leverde een bijdrage 

op die van toepassing zal zijn voor de aanbevelingen. Door de verkregen kennis uit het 

literatuurhoofdstuk in te zetten bij de enquêtes konden er concrete en inhoudelijk relevante 

thema’s behandeld worden in de enquêtes. 

3.1.2 Kwalitatieve analyse 
Kwalitatief onderzoek is aan bod gekomen tijdens drie momenten: de veldoriëntaties, welke op 

voorhand en naderhand van het onderzoek uitgevoerd werden, het observeren en het afnemen van 

de interviews. De opgedane kennis en informatie is vervolgens schriftelijk vastgelegd. De 

veldoriëntaties vooraf aan het onderzoek dienden ter kennismaking met de wijkbewoners en het 

thema veiligheidsbeleving. Deze informatie is onder andere gebruikt voor de situatieanalyse, welke 

te lezen is in hoofdstuk 1. De veldoriëntaties achteraf droegen bij aan de mogelijkheid tot 

contactmomenten met Stadjers en/of professionals die ver van het thema afstonden of wellicht een 

afkeer hebben van deze thematiek. Dit geeft de onderzoekers de mogelijkheid het onderzoek aan te 

scherpen met objectieve meningen ten opzichte van de noodzaak die de onderzoekers ervaren voor 

het uitvoeren van dit rapport.  

De observaties brachten de subcategorieën in kaart, waarbij de onderzoekers handvatten kregen om 

de Stadjers op de juiste locaties te kunnen benaderen voor de enquêtes.  

Door vervolgens ook de professionals bij het onderzoek te betrekken werd vanuit een subject-

subjectrelatie de afstand tussen de subcategorie, de professionals en de onderzoekers zo klein 

mogelijk gemaakt. Het doel hiervan is de veiligheidsbeleving te kunnen begrijpen vanuit een 

insidersperspectief (Migchelbrink, 2013).  
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3.2 Respondenten 
Het eerste moment van in contact raken met de mogelijke respondenten was tijdens de drie 

observatiemomenten waarbij Stadjers in de wijk Paddepoel werden geobserveerd. De Stadjers zijn 

door middel van het observatieformulier, zie bijlage B, ingedeeld in de subcategorieën: 65+, 

volwassene, student, minderjarig.  Deze classificering is van belang om de behoeften van de 

verschillende groepen te achterhalen om hier vervolgens op in te kunnen spelen.  

De geënquêteerden zijn vervolgens opgezocht op de locaties waar zij, aldus de observaties, zich het 

meest zouden bevinden. Door de Stadjers uit de wijk Paddepoel te enquêteren wordt het onderzoek 

valide; alleen deze subcategorie kan vertellen hoe het gesteld is met de eigen veiligheidsbeleving. In 

de enquêtes werd gevraagd of de respondent in Paddepoel woonde. Wanneer dit niet het geval was 

kon diegene niet deelnemen aan het onderzoek. De geënquêteerden zijn onderverdeeld in dezelfde 

vier leeftijdscategorieën als bij de observaties. Om de representativiteit van de respondenten te 

vergroten is er gekozen voor een minimaal aantal van zeven respondenten per subcategorie te 

enquêteren; dit komt neer op een minimaal aantal van achtentwintig enquêtes. Deze aantallen 

zorgen voor een verzadigbaar, representatief antwoordenaanbod en tegelijk is het een bereikbaar 

doel binnen het opgelegde tijdsbestek. 

De bij het onderzoek betrokken professionals zijn Sip van der Werff van WIJ Selwerd en 

medewerkers van het politiekorps Groningen. De onderzoekers hebben een werksessie bijgewoond 

van TNO, de gemeente Groningen en het politiekorps Groningen, waaruit bruikbare informatie naar 

voren kwam. Sip van der Werff is bevraagd door middel van een ongestructureerd interview en staat 

als professional met haar collega’s van het WIJ-team midden in de wijk Paddepoel en is ruim op de 

hoogte van de veiligheidsbeleving van de Stadjers.  

Daarnaast zijn ook de Social Work studenten van Hanzehogeschool Groningen bevraagd middels een 

enquête ter ondervraging rondom aanbevelingen en interventies vanuit het Social Work perspectief 

voor het mede beantwoorden van de hoofdvraag. Ook hierbij ging het om een aantal van zeven 

respondenten. 

3.3 Onderzoeksinstrument 
Binnen het onderzoek is er gebruik gemaakt van verschillende meetinstrumenten en technieken.  

Doordat de vraagstelling van het onderzoek vanuit meerdere perspectieven werd onderzocht - 

observaties, interviews, enquêtes - kan er gesproken worden van de triangulatie van 

dataverzameling technieken. Het onderzoek wordt met behulp van deze techniek als meer valide en 

betrouwbaar gezien (Migchelbrink, 2013). 

3.3.1 Observatieformulieren 

De observatieformulieren, te vinden in bijlage B, zijn gebruikt om te turven bij de observaties van de 

Stadjers. De Stadjers zijn overdag geobserveerd in het winkelcentrum van Paddepoel, in Paddepoel-

Zuid en bij de CasPoMorflats (drie flatgebouwen met 65+ bewoners) naast het winkelcentrum. Door 

middel van de observaties kon getoetst worden waar in de wijk de verschillende subcategorieën in 

dichtheid het grootst zijn. Elke observatie is in duo vorm uitgevoerd met een tijdsbestek van 15 

minuten. Het formulier is onderverdeeld in vier categorieën: 65+, volwassene, student en 

minderjarig. Op deze manier kon de betrouwbaarheid van de observatie vergroot worden en kon er 

op effectieve wijze gemeten worden welke leeftijdsgroep op welke locatie te vinden was. Op het 

formulier zijn locatie, datum, tijdstip en turfstrepen zichtbaar. Eventuele opvallende feiten zijn op 

het formulier benoemd.  

Ter voorbereiding op de observatie kon gebruik worden gemaakt van de literatuur van Nel 

Verhoeven (2011). De observatie was echter wel licht subjectief van aard vanwege het ‘invullen’ 

door de onderzoekers van de mogelijke leeftijdscategorieën. Dit heeft invloed op de 
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betrouwbaarheid; immers, de observatie wordt gekleurd door de visie van de onderzoeker. Om deze 

redenen zal de observatie niet bruikbaar zijn voor het literatuuronderzoek. Wel zorgt de observatie 

voor achtergrondkennis voor de onderzoekers welke ingezet kan worden ter benadering van de 

subcategorieën bij de enquêtering.  

Tijdens het observeren werd geturfd welke subcategorieën aanwezig waren en wat er aan 

bijzonderheden opviel. Resultaten zijn door de turfmethode goed met elkaar te vergelijken. 

3.3.2 Enquêtes  

De enquêtes zijn afgenomen bij Stadjers uit de verschillende subcategorieën en bij de Social Work 

studenten van Hanzehogeschool Groningen. De theorie uit hoofdstuk twee werd hierbij gebruikt als 

raamwerk om de vragenlijst zo compleet en valide mogelijk te maken. Validiteit betekent volgens 

Migchelbrink (2013, p. 60): "wordt er in het onderzoek inhoudelijk vastgesteld wat het onderzoek 

beoogde vast te stellen?" 

Beide enquêtes zijn digitaal opgesteld en afgenomen. Voorafgaand aan deze vaste vragen en 

gecategoriseerde antwoordmogelijkheden stonden keuzemogelijkheden om inzichtelijk te krijgen 

wie de geënquêteerde was (zie bijlage C, de introductievraag). Deze classificatie is gemaakt om de 

verschillende behoeften en visies uit de diverse groepen Stadjers specifiek en goed in beeld te 

krijgen om hier de aanbevelingen en interventies op te kunnen toepassen.  

Bij het afnemen van de enquêtes werd aan de respondent gevraagd of ze graag zelf de enquête 

wilden invullen of dat de onderzoeker dit deed door middel van de vragen hardop voor te lezen en 

de gegeven antwoorden aan te kruisen. De validiteit werd hierdoor vergroot, omdat slechtzienden 

en analfabeten op deze manier ook hun inbreng konden leveren. De validiteit van het onderzoek 

werd daardoor tegelijkertijd echter ook verminderd omdat de respondent wellicht sociaal wenselijke 

antwoorden geeft bij de vermindering van anonimiteit. Dat iedere Stadjer de mogelijkheid kreeg om 

zijn/haar visie op de veiligheidsbeleving in Paddepoel te delen woog voor de onderzoekers zwaarder 

dan de sociaal wenselijke antwoorden te vermijden. Dit vooral omdat mogelijkheid bestond om met 

de respondent in gesprek te gaan wanneer de verdenking van sociale wenselijkheid bespeurd werd. 

De inbreng van de enquêtering was in vergelijking met de interviews gering. De vragen stonden al 

vast en het grootste deel van de vragen was gecategoriseerd in een van de voorbeeld categorieën: 

'altijd-vaak-soms-nooit'. Daarnaast gaf de enquête bij enkele vragen ook de mogelijkheid om naast 

een vastgesteld antwoord tot het beantwoorden van vragen door middel van commentaarsecties.  

Doordat de enquêtes op voorhand waren vastgesteld en antwoordcategorieën opgesteld waren, kon 

er een groter aantal respondenten bevraagd worden dan bij de onderzoeksmethode ‘interviewen’. 

Dit maakt het onderzoek betrouwbaar; de respondenten zijn representatief voor een groot deel van 

de Stadjers uit de wijk Paddepoel.  

De enquêtes voor de Social Work studenten van Hanzehogeschool Groningen zijn geïntroduceerd 

met een aantal vragen om de sekse, genoten opleiding en het leerjaar van de student vast te stellen. 

De enquête vervolgde verder met korte cases waarbij de Social Work student vanuit eigen expertise 

en ervaring ideeën kon opperen in hoe de situatie op te lossen/verbeteren. Een voorbeeld van deze 

korte casussen is te vinden in Bijlage D. 

3.3.3 Ongestructureerde interviews 

Het contact met de professional van WIJ Selwerd was tot stand gekomen door het netwerk van een 

van de onderzoekers. Voor het interview met de professional van WIJ Selwerd is gekozen voor een 

ongestructureerd interview, ook wel kwalitatief interview genoemd (Migchelbrink, 2013).  

Via een uitnodiging vanuit WIJS kwam het contact tussen de onderzoekers en het politiekorps 

Groningen tot stand binnen de eerder benoemde werksessie. Deze manier van in gesprek gaan 

tussen de onderzoekers en de professionals kan ook geplaatst worden onder ongestructureerde 
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interviews als bron van informatie vergaren. Tijdens het werkoverleg werden gesprekspunten 

aangekaart waarbij medewerkers van het politiekorps Groningen om mening, ervaring en mogelijke 

interventies werden gevraagd.  

Er is op voorhand een aantal gesprekspunten vastgelegd, zie bijlage A, terwijl er in de 

gespreksmomenten zelf geen sturing op antwoordinhoud was. Deze vrijheid om uit te weiden bij het 

beantwoorden van de gesprekspunten zorgt voor een grotere validiteit in het onderzoek. De 

professional krijgt namelijk de ruimte om aan te geven wat voor hem/haar belangrijk en urgent is. 

De gesprekspunten waren bij beide contactmomenten met de professionals gebaseerd op de 

opgedane kennis uit het literatuurhoofdstuk.  

Naast het contact leggen met professionals vielen ook de veldoriëntaties aan het begin en einde van 

het schrijven van het rapport onder de open interview methode. De onderzoekers vroegen vanuit 

thema’s uit het literatuurhoofdstuk naar de respondent zijn of haar mening; deze kreeg vervolgens 

de ruimte om uit te weiden zo ver hij of zij wilde.  

3.3.1 Social Work technieken 
Voor het afnemen van de veldoriëntaties, de enquêtes en de ongestructureerde interviews was een 

goede voorbereiding meer dan welkom. De opgedane kennis rondom gespreksvoering uit eerdere 

studievakken werd dan ook toegepast; een Social Work student is immers zijn of haar eigen 

instrument. Van de volgende technieken werd tijdens het onderzoek gebruik gemaakt (Bannink, 

2013):   

o Een open lichaamshouding 

o Luisteren 

o Goed ingelezen zijn  

o Inlevingsvermogen en empathie tonen 

o Objectief in het gesprek staan 

o Voorkomen van het vellen van een oordeel 

3.4 Procedure gegevensverzameling  
Het onderzoek werd op verschillende locaties uitgevoerd. De hoofdstukken een en twee zijn 

geschreven bij WIJS, welke als onderzoeksopdrachtgever is gesitueerd in Paddepoel. De literatuur is 

hier via het internet opgezocht en verwerkt. Een tweede deel van de literatuur is opgezocht en 

verwerkt via boeken in de verschillende mediatheeklocaties van de Hanzehogeschool Groningen.  

Daarnaast is door de onderzoekers een werksessie bijgewoond van TNO, het politiekorps Groningen 

en Gemeente Groningen waar de thema’s onderzoek en veiligheid in de stad Groningen werden 

besproken.  

Voor het praktijkonderdeel zijn vervolgens op verschillende locaties onderzoeksmethoden ingezet 

om informatie te verwerven. Het gaat hierbij om verschillende locaties in de wijk Paddepoel en om 

de locatie Marie Kamphuis Borg te Zernikeplein. De veldoriëntaties en de observaties zijn in de wijk 

Paddepoel uitgevoerd op drie verschillende locaties: Paddepoel Zuid, Paddepoel Winkelcentrum en 

de omgeving van de CasPoMorflats. De veldoriëntaties zijn afgenomen bij de wijkbewoners die zich 

in Paddepoel bevonden. De wijkbewoners zijn face-to-face benaderd door beide onderzoekers. De 

contacten zijn gelegd door een introducerend gesprek te houden over de achtergrond van de 

onderzoekers van WIJS en het doel van de vragen die gesteld zouden worden. De ondervraagde 

wijkbewoners zijn achteraf bedankt en geattendeerd op de mogelijkheid om meer informatie te 

verkrijgen om het WIJS-pand in het winkelcentrum van Paddepoel. De observaties zijn niet-

participerend uitgevoerd op de hierboven benoemde locaties. De Stadjers liepen om en voorbij de 

onderzoekers. Zij hoefden niet geïnformeerd en bedankt te worden. Voor deze passieve observatie 
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is gekozen omdat het doel was om in kaart te brengen op welke locaties de verschillende 

subcategorieën zich het meest zouden bevinden. De gegevens werden verzameld op het 

observatieformulier (bijlage B) aan de hand van de turfmethode. 

Met de gegevens van de verschillende leeftijdsgroepen op de diverse locaties zijn vervolgens 

mondeling de enquêtes bij de subcategorieën afgenomen. Dit is gedaan op een digitale manier 

waarbij de Stadjer, waar mogelijk, zelf de enquête op een tablet invulde. Daarbij konden de 

enquêtevragen voorgelezen en toegelicht worden wanneer hier vraag naar was. Vooral bij de 

leeftijdsgroep 65+ werd het gewaardeerd dat de vragen voorgelezen werden en dat de 

onderzoekers zelf de gegeven antwoorden op de tablet invoerden. Deze manier van enquêteren 

vroeg om overtuigingskracht door een goede introductie te houden over de onderzoekers en het te 

onderzoeken onderwerp. Ook bij de contacten met deze Stadjers is een mondeling dankwoord 

gehouden en voor meer informatie verwezen naar het WIJS-pand in het winkelcentrum van 

Paddepoel.  

Voor het afnemen van de interviews zijn contacten gelegd met de professional van WIJ Selwerd en 

het politiekorps Groningen. Het interview met de professional van WIJ Selwerd heeft in de 

Vensterschool te Paddepoel plaatsgevonden. Het interview heeft een uur geduurd en na afloop is de 

professional bedankt en uitgenodigd voor de presentatie van het rapport.  

Het interview met de professional van WIJ Selwerd is opgenomen, op deze manier konden de 

onderzoekers zich volledig richten op de geïnterviewde zonder te hoeven meeschrijven met de 

gegeven responses. 

Het politiekorps Groningen is gesproken tijdens de drie uur durende werksessie bij het TNO. Door 

hieraan deel genomen te hebben konden de onderzoekers een bijdrage verzamelen aan 

achtergrondinformatie met betrekking tot de aanbevelingen rondom het thema veiligheidsbeleving.  

De gesprekken met het politiekorps Groningen zijn niet opgenomen; vanwege de werksessie en 

privacy rondom de themabespreking is ervoor gekozen om door de onderzoekers thema’s aan te 

dragen waarop de professionals bevraagd konden worden. Antwoordenreeksen zijn direct 

genoteerd.  

Het praktijkgedeelte van het onderzoek werd vervolgens afgesloten met een volgende ronde 

enquêtes welke afgenomen werden bij de Social Work studenten van Hanzehogeschool Groningen.  

Hierbij ging het om een aantal van acht respondenten; dit leverde een bevredigend aantal 

interventies op. De inhoud van de enquêtes voor deze subcategorie was gebaseerd op kennis uit het 

literatuurhoofdstuk, (opvallende) antwoorden en vraagstukken vanuit de geënquêteerde Stadjers in 

Paddepoel en de (nieuwe) interventies en probleemstellingen welke uit de interviews met de 

professionals naar voren waren gekomen.  

De enquêtes zijn digitaal afgenomen, waarbij de studenten de antwoorden konden invullen via de 

eigen laptop/telefoon o.i.d. Er is contact gelegd door (mede)studenten uit verschillende 

studiegroepen te benaderen. Door als onderzoeker een pakkende en informerende inleiding te 

schrijven over het doel en de rede van de enquête werd de ondervraagde subcategorie 

geënthousiasmeerd om zich te betrekken bij het onderzoek.  

3.5 Analyseplan 
Per methode van gegevensverzameling is een analyseplan opgesteld. 

3.5.1 Kwalitatief analyseplan 

Veldoriëntaties, observaties en interviews vallen onder kwalitatieve gegevensverzameling. De 

veldoriëntaties werden als samenvattende stukken en quotes verwerkt in hoofdstuk een en twee 
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van dit rapport. De observaties zijn gebruikt om in kaart te brengen op welke locaties de meeste 

Stadjers van een subcategorie zich zouden bevinden. Deze gegevens zijn vervolgens met elkaar 

vergeleken en vanuit deze korte analyse kon vastgesteld worden waar de verschillende 

subcategorieën bereikt konden worden voor de enquêtering. 

Het interview met de professional van het WIJ Selwerd is vastgelegd door middel van 

spraakopnameapparatuur. Vervolgens is dit gesprek getranscribeerd. Bij de bijeenkomst bij het TNO 

met het politiekorps Groningen is er genotuleerd. Opnamemateriaal was hierbij niet toegestaan. 

Doordat de interviews ongestructureerd waren liepen de antwoorden erg uiteen. Na het 

transcriberen werden daarom eerst de gegevens geordend. Dit is ook met de notulen gebeurd. 

Vervolgens werd er gekeken naar de bruikbaarheid van de informatie. Er werden selecties gemaakt 

en andere delen zijn geschrapt. Wel blijven de volledige getranscribeerde interview/notulen bestaan 

om geen informatie verloren te laten gaan. De bruikbare informatie is vervolgens ingezet voor de 

opbouw van de enquête welke afgenomen werd onder de Stadjers uit Paddepoel en de Social Work 

studenten van Hanzehogeschool Groningen.  

De verkregen informatie uit de kwalitatieve delen van dit onderzoek zijn op indirecte manier 

verworven in het resultatenhoofdstuk; de verkregen antwoorden en informatie werd verweven door 

de enquêtes. Echter worden deze resultaten niet weergegeven in tabellen of grafieken, zodoende 

zijn deze resultaten dan ook niet direct weergegeven in hoofdstuk vier van dit rapport. 

3.5.2 Kwantitatief analyseplan 

Het afnemen van de enquêtes bij de Stadjers van Paddepoel valt onder de kwalitatieve 

gegevensverzameling. De enquêtes welke zijn afgenomen bij de Stadjers zijn vanuit de volgende 

labels geanalyseerd: 

o Man of vrouw 

o Leeftijdsgroep 

o De subcategorie die zich het meest (on)veilig voelt 

o Reden voor (on)veiligheid 

o Tijdstippen van (on)veiligheidsgevoel 

o Kwaliteiten die ingezet kunnen worden van WIJS-ambassadeurs 

o Gevolgen van gevoelens van onveiligheid. 

Doordat de enquêtes digitaal afgenomen zijn gingen er geen gegevens verloren. Elke ingevulde 

enquête werd automatisch opgeslagen en verwerkt met de eerder ingevulde enquêtes. Dit gaf de 

onderzoekers een goed overzicht over de hoeveelheid respondenten, ook gaf het inzicht in welke 

leeftijdscategorie nog benaderd moest worden. De digitale enquêtes zorgden voor een grotere 

nauwkeurigheid en daardoor een meer betrouwbaar onderzoek. 

Er werd vervolgens geanalyseerd op de volgende opvallende gegevens:  

o Het aantal mannelijke of vrouwelijke respondenten 

o De uitkomsten van de verschillende subcategorieën; hiermee werd inzichtelijk of zij ook 

elkaars veiligheidsbeleving beïnvloeden.  

o De huidige stand van zaken wat betreft de (on)veiligheidsgevoelens 

o Factoren die invloed hebben op de veiligheidsbeleving 

o De veiligheidsgevoelens op verschillende dagdelen 

o De mate van eenzaamheid in de wijk en de invloed die de eenzaamheid heeft op de 

gevoelens van (on)veiligheid 

o De kennis van de wijkbewoner over verschillende ingezette projecten in de wijk om de 

veiligheidsbeleving te vergroten 
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o Het (gewenste) toekomstbeeld van de Stadjer over de wijk Paddepoel. 

Het afnemen van de enquêtes bij de Social Work studenten van Hanzehogeschool Groningen valt 

onder de kwalitatieve gegevensverzameling. De opvallende gegevens zijn opgesomd en als thema’s 

voor de enquête voor de studenten aangedragen zodat deze hierop konden reageren. Studenten 

werden gevraagd hun ideeën te delen en met oplossingen te komen om het gevoel van onveiligheid 

te minimaliseren. De enquêtes welke zijn vanuit de volgende labels geanalyseerd: 

o Man of vrouw 

o Studiejaar 

o Opleiding.  

Ook de afgenomen enquêtes bij de Social Work studenten werden vervolgens geanalyseerd op de 

volgende opvallende gegevens: 

o Acties bij lastige buurtjongeren m.b.t. cohesievergroting onder de subcategorieën 

o Diefstal in de wijk; welke factoren zullen zorgen voor vermindering 

o Verbinding creëren tussen mensen met verschillende achtergronden  

o Suïcide onder de subcategorie ouderen verminderen 

o Verminderen van eenzaamheid vanuit micro-, meso- en macroniveau belicht 

o Stadjers in de eigen kracht zetten ten behoeve van vergroting van sociale cohesie  

o Oplossingen om de afstand tussen Professionals en Stadjers te verkleinen. 

 

De gegevens uit de enquêtes welke afgenomen zijn onder de Stadjers en Social Work studenten zijn 

aan de hand van grafieken geanalyseerd. Hierdoor werden de belangrijkste en meest urgente 

gegevens in kaart gebracht. Een uitwerking van deze gegevens is te vinden in hoofdstuk vier van dit 

rapport: het resultaten hoofdstuk. 

Door de manier van de opgestelde vraagstellingen, voornamelijk open vragen, liepen de antwoorden 

van de enquêtes onder de Social Work studenten erg uiteen. Hierdoor was het onmogelijk om de 

gegevens weer te geven in alleen grafieken of tabellen; er is gekozen om dit schriftelijk uit te zetten.  
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Hoofdstuk 4 Situaties resulterend in (on)veiligheid 

 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten uit het onderzoek getalsmatig weergegeven. In dit hoofdstuk wordt 

stilgestaan bij de deelvragen beschreven in hoofdstuk 1 van dit rapport. Aan de hand van de 

procedure gegevensverzameling beschreven in hoofdstuk 3.4, zijn de verworven resultaten in dit 

hoofdstuk uitgewerkt met als doel een antwoord op de deelvragen te verkrijgen. 

4.1 De subcategorie waarbij het gevoel van veiligheid het meest heerst 
De deelvraag die in deze paragraaf centraal staat is: “Bij welke subcategorie heerst het gevoel van 

veiligheid het meest?” 

Een totaal aantal van 38 respondenten waren bereid mee te doen aan het onderzoek. Dertien 

mannen en 25 vrouwen. Dit is ten opzichte van de 7 respondenten per subcategorie meer dan 

verwacht.  

Geen van de mannen heeft aangegeven zich onveilig te voelen in de wijk Paddepoel. Van de 25 

vrouwen heeft echter 44% aangegeven zich onveilig te voelen in de wijk.  

Van de elf personen die aangegeven hebben zich onveilig te voelen in de wijk, zijn acht student, één 

volwassene en twee 65+ers. Van de subcategorie ‘minderjarig’ heeft geen van de respondenten 

aangegeven zich onveilig te voelen. In totaal heeft een groep van 71.1% aangegeven zich veilig te 

voelen in de buurt.  

In tabel 1 is een weergave te zien van de verdeling van respondenten over de verschillende 

subcategorieën. De rode poppetjes staan voor de personen die aangegeven hebben zich onveilig te 

voelen in de wijk, de groene poppetjes staan voor de respondenten die hebben aangegeven zich 

veilig te voelen in de wijk.  
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Onder tabel 1 zijn tien figuren die onderverdeeld zijn in student of volwassene, man of vrouw. Deze 

tien respondenten hebben de vragenlijst niet volledig ingevuld, maar de antwoorden die zijn 

gegeven geven wel inzicht in de veiligheidsbeleving. Dit verschijnsel valt onder een item-non-

respons (Verhoeven, 2011).  

 

Figuur 1 is een weergave van al de betrokken 

respondenten. In deze staafgrafiek is duidelijk 

zichtbaar dat studenten een groot aantal van de 

respondenten is, namelijk 52.6%. De groep 

minderjarige studenten is het meest gering, 

namelijk 10.5% van het totaal aantal 

respondenten.  

100% Van de minderjarigen voelt zich veilig blijkt 

uit deze resultaten van de enquête. Van de twintig 

studenten voelen acht zich onveilig in de wijk 

Paddepoel, dit is 40% van de studenten. 

Van de acht volwassenen voelt één persoon zich onveilig in de wijk, dit komt op een totaal van 

12.5%. Bij de 65+ers geldt dat twee van de zes bevraagden zich onveilig voelden, wat komt op 

33.3%. Uit deze percentages kan geconcludeerd worden dat de respondentengroep ‘studenten’ het 

grootst is van de verschillende leeftijdsgroepen in hun gevoelens van onveiligheid. 

Het antwoord op deze deelvraag, concluderend uit de resultaten, is dat het veiligheidsgevoel bij de 

subcategorie minderjarigen het grootst is. Bij de subcategorie studenten is deze het kleinst. 

4.2 Redenen voor (on)veiligheidsgevoelens  
In deze paragraaf staat de volgende deelvraag centraal: “Wie of wat dragen bij aan het gevoel van 

onveiligheid?” 

De respondenten van de eerste enquêteringsronde, de Stadjers uit de wijk Paddepoel, werden 

bevraagd over de redenen die voor hen zorgden voor een verminderd veiligheidsgevoel. Figuur 2 

geeft de verschillende categorieën aan die de Stadjers konden aanvinken. Deze categorieën waren: 

minderjarigen, studenten, volwassenen, 65+ers, slechte straatverlichting, het horen van sirenes 

(politie, ambulance, brandweer), nieuwsberichten (via sociale media, tv, krant e.a.), mensen met een 

migratieachtergrond, geluiden op straat, vuil/ongedierte en de categorie ‘overig’.  

Zoals weergegeven in figuur 2 heeft één respondent ‘overig’ aangevinkt. Bij de vraag om dit te 

definiëren, schreef hij/zij “drugsdealers in de wijk”. Drie van de vier ouderen wonend in de 

Morgensterflat gaven ook aan regelmatig in de avonduren getuigen te zijn van drugsdeals.  

De ‘wondervraag’ - Stel, u zou morgen opstaan en dat wat de wijk nu nog onveilig voor u maakt, is 

weg. Hoe en waaraan kunt u zien dat er iets is veranderd? – bracht inzicht in de redenen van 
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onveiligheidsgevoelens maar tegelijkertijd ook in de reacties van de wijkbewoners op deze 

gevoelens. Vier van de 27 respondenten die deze vraag hebben beantwoord gaven aan te weinig 

politie en stadswacht te zien in de wijk, waardoor drugsdealers en dieven meer de ruimte krijgen. 

Andere respondenten gaven aan dat de deur niet meer open kan blijven staat zoals vroeger, de deur 

moet nu zelfs op slot als de bewoner thuis is. Dit was met hen gecommuniceerd door middel van een 

brief van de wijkagent. 

Daarnaast werd er aangegeven dat er dan geen sprake meer zou zijn van “verschrikkelijke 

opmerkingen en blikken naar vrouwen” en dat er minder buitenlanders in de wijk aanwezig zouden 

zijn. Ook verhalen van gebeurtenissen in de wijk blijken redenen te zijn voor onveiligheidsgevoelens. 

Een van de respondenten gaf aan dat “het zou helpen als mensen niet meer constant zouden 

benadrukken dat Paddepoel onveilig is, dat is namelijk al lang niet meer zo. Valt reuze mee.”  

Als antwoord op de deelvraag kan dus gegeven worden dat geluiden op straat, mensen met een 

migratieachtergrond, slechte straatverlichting en een gebrek aan een wijkagent in beeld vooral 

zorgen voor grote gevoelens van onveiligheid. 

4.3 “Veilige tijdstippen” 
Een van de deelvragen beschreven in hoofdstuk 1 van dit rapport, besloeg de vraag op welke 

tijdstippen van de dag het veiligheidsgevoel het grootst is en wanneer dit gevoel juist klein is. 

In de enquête werd de vraag gesteld: “Op welk 

tijdstip van de dag voelt u zich het meest veilig?” Uit 

de antwoorden hierop bleek dat het grootste deel 

van de respondenten de ochtend (60.5%) en de 

middag (76.3%) als meest veilig ervaren. 

De nacht blijkt voor de respondenten de meeste 

gevoelens van onveiligheid te veroorzaken (zie figuur 3). 

4.4 Gevolgen gevoelens onveiligheid 
In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de hoofdvraag: “Wat is het gevolg van een gevoel van 

onveiligheid?” 

Bij ouderen bleek suïcide een groot thema te zijn. Drie van de zes 65+ers brachten in dat er in de 

afgelopen paar maanden twee ouderen zich van hun balkon hebben laten vallen wat resulteerde in 

de dood. Deze koppeling werd gelegd met de vraag in de enquête over eenzaamheid. Volgens deze 

65+ respondenten was eenzaamheid de voornaamste reden voor zelfdoding onder ouderen. Figuur 

4 is een weergave van de antwoorden op de stelling: “Ik voel me 

eenzaam”. Hieruit blijkt dat 50% van de respondenten heeft aangegeven 

zich nooit eenzaam te voelen, de andere 50% heeft soms tot altijd te 

kampen met deze gevoelens. 

Een ander gevolg van gevoelens van onveiligheid is het antwoord dat een 

van de respondenten gaf; een aantal Stadjers durft geen ‘voor diefstal 

vatbare’ dingen in de achtertuin te laten in verband met eerdere negatieve 

ervaringen. Konijnen en planten zijn eerder uit de tuin gestolen. Ook heeft 

een aantal respondenten aangegeven liever een aantal blokken om te 

lopen dan vlak langs een groep mensen met een migratieachtergrond te 

wandelen. Dit door eerdere ervaringen waarbij men uitgescholden werd door deze groepen mensen. 

Ook de minderjarigen kwamen uit de enquête als veroorzakers van onveiligheidsgevoelens naar 

voren. De minderjarigen blijken deze Stadjers van de fiets getrokken te hebben, klemgereden te 

hebben en deze Stadjers te hebben uitgescholden. 



 
 

HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN – WIJS                       VOOR EEN VEILIGER PADDEPOEL!                21 
 

De respondenten zijn gevraagd om een cijfer te geven 

over het eigen gevoel van veiligheid in de wijk 

Paddepoel. Figuur 5 is hiervan een grafische weergave. 

Uitgaande van het schoolsysteem van de cijfers is een 

acht of hoger ‘zeer goed’ waarbij een vijf een 

onvoldoende is. 21 van de 38 respondenten geeft het 

gevoel van veiligheid in Paddepoel een acht of hoger; 

dit komt neer op een percentage van 55.2%. 

Uitgaande van een zes als ‘voldoende veilig’, is er 

‘maar’ 7.8% van de Stadjers die zich onvoldoende 

veilig voelt in de wijk.  

In antwoord op de deelvraag “wat is het gevolg van een gevoel van onveiligheid?” kan aan de hand 

van deze resultaten gesteld worden dat eenzaamheid een thema is in het leven van de helft van de 

deelnemende respondenten. Onveiligheid is een gevolg van eenzaamheid maar eenzaamheid is ook 

een gevolg van onveiligheid. Bij eenzaamheid worden groepen mensen ontweken en Stadjers nemen 

bij onveiligheidsgevoelens voorzorgsmaatregelen om de eigen bezittingen daadwerkelijk als eigen 

bezit te houden. Wel moet er in acht genomen worden dat het aantal mensen wat daadwerkelijk 

aangeeft zich onveilig te voelen maar een klein gedeelte is van de gehele groep respondenten. 

4.5 Oplossingen vanuit de Stadjers 
Een van de deelvragen besloeg de vraag wat een oplossing zou kunnen zijn om de 

onveiligheidsgevoelens te verminderen. Op deze vraag zijn vanuit de Stadjers antwoorden naar 

boven gekomen. Ook zijn Social Work studenten bevraagd naar oplossingen voor de benoemde 

problematieken welke vanuit de respondenten van enquête een naar voren kwamen. 

Vanuit de enquêtes onder de Stadjers kwamen al verschillende mogelijke oplossingen naar voren. 

Een groot deel hiervan was praktisch: meer straatverlichting, minder grote wegen en stoplichten 

voor fietsers niet allemaal tegelijk op groen. Ook zou voor de 65+ers een zwembad met een hogere 

temperatuur enorm gewaardeerd worden zodat zij momenten van ontspanning in het zwembad 

kunnen ervaren. Daarnaast gaven vier respondenten aan dat zij zich veiliger zouden voelen als 

mensen met een glimlach over straat lopen of even vriendelijk groeten als twee personen elkaar 

aankijken.  

De meeste ideeën voor preventie en interventies zijn 

ingebracht door Social Work studenten van de 

Hanzehogeschool Groningen. De tweede ronde enquêtes was 

bij deze subcategorie afgenomen. Twee SPH studenten en zes 

MWD studenten uit verschillende studiejaren hebben de 

enquête ingevuld. Figuur 6 is een weergave van de 

representatie van de verschillende studiejaren van de 

respondenten. 

Aan de respondenten werden verschillende problematieken in 

(korte) casussen voorgelegd welke komen uit enquêtering ronde een. De vraag hierbij was: welke 

interventies zou de student, als aankomend professional, uitvoeren? In de volgende paragrafen zal 

stilgestaan worden bij de diverse problematieken en bijbehorende interventies van de Social Work 

studenten ter verbetering van de veiligheidsbeleving van de Stadjers in Paddepoel. 

4.5.1 Minderjarigen 
Uit de eerste ronde enquêtes bleek dat een aantal Stadjers zich onveilig voelt doordat ze worden 

lastiggevallen door minderjarigen. Voorbeelden die erbij genoemd werden zijn het van de fiets 
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getrokken worden, klem worden gereden en worden uitgescholden. De vraag aan de Social Work 

studenten was welke acties zij zouden uitvoeren om de buurt te kunnen helpen en daarbij de 

belangen van de subcategorieën in gedachten te houden. 

Uit de enquête kwamen drie verschillende antwoorden die allen meerdere malen werden benoemd: 

ten eerste meer wijkagenten of straatwerkers inzetten om de jongeren in de gaten te houden. Ten 

tweede werd het idee geopperd om in gesprek te gaan met de verschillende partijen. Eerst apart van 

elkaar om de behoeften te peilen en vervolgens met de verschillende partijen samen om deze 

behoeften te delen. De derde interventie was het creëren (met de minderjarigen) van hangplekken 

of een jongerencentrum of hen te betrekken in buurtactiviteiten. Op deze manier worden de 

minderjarigen in de eigen kracht gezet en tegelijk worden ze “van de straat” gehouden.  

4.5.2 Diefstal 
Uit de enquête bleek dat een aantal Stadjers geen ‘voor diefstal vatbare’ dingen in de achtertuin 

durven te laten staan in verband met eerdere ervaringen. Er werden enkele voorbeelden genoemd 

van diefstallen en vernielingen: ‘Konijnen en planten zijn niet veilig in de achtertuin,’ aldus een van 

de respondenten. Opvallend in de antwoorden van de Social Work studenten was dat de studenten 

uit het tweede studiejaar vooral praktisch dachten; camera’s plaatsen, hekken plaatsen en 

verlichting in de tuin die werkt op een bewegingssensor. Studenten die een of twee jaar verder 

waren in de studie zochten in de oplossingen meer het contact op met de Stadjers. Dit bleek uit 

antwoorden als ‘praten met de buurtbewoners’, ‘diefstal onder de aandacht brengen door middel 

van bijvoorbeeld flyers om bewoners zelf op scherp te zetten’ en ‘een gezamenlijke tuin aanleggen 

waar iedereen verantwoordelijkheden heeft maar waar ook iedereen welkom is. Eventueel met 

konijnenhok’. 

4.5.3 Eenzaamheid en afstand 
Uit de eerste enquêtering kwam de volgende uitspraak aan bod: "Al die buitenlanders schelden je 

altijd uit, ze snappen de Nederlandse cultuur niet en ik loop liever drie blokken om als ik ze op straat 

zie staan." De Social Work studenten zijn bevraagd naar het handelen om deze subcategorieën 

dichter tot elkaar te brengen. Acht van de acht respondenten gaf aan dat hiervoor het beste een 

bijeenkomst, barbecue en/of activiteit georganiseerd kon worden zodat de groepen elkaar leren 

kennen en meer op de hoogte zijn van de gewoonten en behoeften van de ander. Dit kan 

bijvoorbeeld ook door het delen van eten of muziekstijlen uit het land van herkomst. 

Eenzaamheid en zelfdoding bleken ook belangrijke thema’s te zijn (zie figuur 5 bij paragraaf 4.1) bij 

65+ers. Ook op deze kwesties werden alleen maar ideeën geopperd om de sociale cohesie te 

vergroten tussen de subcategorieën. Voorbeelden hiervan zijn: activiteiten (laten) organiseren met 

en voor Stadjers, maatjesprojecten en/of vrijwilligersprojecten opzetten in Paddepoel. Een van de 

respondenten gaf aan dat het belangrijk is voor mensen om overeenkomsten te hebben om nader 

tot elkaar te komen. Een voorbeeld hiervan is het hebben van eenzelfde ziekte om bij elkaar het hart 

te luchten of een liefde voor het spelen van een instrument; dit brengt nabijheid.  

4.5.4 Professionals 
Ook professionals werden door de respondenten van de eerste enquête ronde gezien als ‘probleem’. 

Door het ingrijpen van professionals bij problemen in de wijk zouden buren van elkaar vervreemd 

worden. Een van de respondenten gaf aan dat ze bijvoorbeeld niet langs ging bij haar zieke buurman 

omdat er altijd iemand (een professional) was die al voor hem zorgt. De vraag  gekoppeld aan de 

Social Work studenten was hierbij: “Hoe kan de afstand tussen professionals (denk hierbij aan WIJ-

teams en wijkagenten) en Stadjers zo minimaal mogelijk gemaakt worden?” De begrippen die 

voornamelijk in de antwoorden naar voren kwamen zijn: openheid, laagdrempeligheid en 
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toegankelijkheid.  

Activiteiten die hieraan zouden kunnen bijdragen zijn: het samen aanleggen van een tuin, een 

inloopspreekuur en tijd en ruimte vrijmaken voor ‘kleine’ vraagstukken. Als omschrijving voor ‘kleine 

vraagstukken’ werd het volgende benoemd: “Soms willen mensen gewoon eventjes bellen ook als ze 

niet echt een probleem hebben. Het zou mooi zijn als hier ook tijd voor vrij gemaakt wordt in plaats 

van dit zo snel mogelijk af te kappen omdat er wel mensen zijn met ergere problemen”. Maar ook 

het outreachend te werk gaan kan de afstand tussen professional en Stadjer volgens deze Social 

Work studenten verkleinen. 

Als antwoord op de deelvraag - wat een oplossing zou kunnen zijn om de onveiligheidsgevoelens te 

verminderen - kan gegeven worden dat het vergroten van de sociale cohesie gewenst is. Dit kan 

bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de verschillende subcategorieën maar ook door 

activiteiten te plannen in samenwerking met de Stadjers (eigen kracht vergroten).  

Met de informatie verkregen in dit hoofdstuk kan een antwoord gegeven worden op de laatste 

deelvraag weergegeven in hoofdstuk 1 van dit rapport: wat zijn kwaliteiten van de WIJS-

ambassadeurs en hoe kunnen deze kwaliteiten ingezet worden? 

De Social Work studenten die bij WIJS het ambassadeurschap hebben geaccepteerd, hebben – 

gezien vanuit de competenties van de opleiding die zij volgen – de kwaliteiten om (groepen) mensen 

in verbinding met elkaar te brengen. Zij zouden een groot deel van de geopperde ideeën kunnen 

bewerkstelligen. 
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5 Conclusie, discussie en aanbevelingen 

 
In dit hoofdstuk wordt er een antwoord gegeven op de hoofdvraag en worden de conclusie, discussie 

en aanbevelingen beschreven. Gestart wordt met de conclusie waarna gevolgd wordt met de tweede 

paragraaf met een discussie; hierbij wordt ingegaan op de validiteit, betrouwbaarheid en de 

bruikbaarheid van het onderzoek. Afgesloten wordt met de aanbevelingen: dit is een opsomming van 

(preventieve) interventies welke kunnen worden ingezet ten behoud van en/of ter vergroting van de 

veiligheidsbeleving in Paddepoel. De WIJS-ambassadeurs zijn hierin de verbindende factoren.  

5.1 Conclusie 

In hoofdstuk 1 van dit rapport werd de hoofdvraag gepresenteerd. De hoofdvraag wordt in deze 

paragraaf beantwoord door middel van de antwoorden op voor- en deelvragen in de voorgaande 

hoofdstukken. De hoofdvraag was als volgt:  

Welke interventies kunnen de WIJS-ambassadeurs uitvoeren met de Stadjers in Paddepoel om de 

veiligheidsbeleving van de Stadjers in de wijk Paddepoel te behouden of te vergroten? 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan er geconcludeerd worden dat vooral bij vrouwen nog een 

gevoel van onveiligheid heerst. In het beantwoorden van de hoofdvraag wordt er daarom gekozen 

voor het vergroten van de veiligheidsbeleving. De volgende interventies die deze vergroting kunnen 

ondersteunen zijn: 

o WIJS-ambassadeurs de wijk in: flyeren voor WIJS.  

o Verschillende groepen mensen met elkaar in gesprek laten gaan d.m.v. 

(huiskamer)bijeenkomsten  

o Stadjers stimuleren gezamenlijke buurttuin(en), barbecue en/of buurtfeest te organiseren  

o Met jeugd en jongeren een jongerencentrum starten voor activiteiten  

o Stadjers motiveren voor vrijwilligerswerk: maatjesprojecten en talenten inzet in de wijk.  

Deze interventies dragen bij aan het vergroten van de veiligheidsbeleving door in te zetten op het 

vergroten van de sociale cohesie en het verkleinen van de eenzaamheidsgevoelens. 

5.2 Discussie 
In de discussie zal een vergelijking gemaakt worden tussen de resultaten van de interviews en het 

eerder gemaakte literatuurhoofdstuk. Verder zal er besproken worden hoe het onderzoeksproces is 

verlopen en hoe de meetinstrumenten zijn ingezet, maar met name of het onderzoek voldoende 

valide, betrouwbaar en bruikbaar is gebleken.  

5.2.1 Vergelijking conclusie met het literatuurhoofdstuk 
Vanuit de literatuur bleek dat eenzaamheid niet alleen kan zorgen voor gevoelens van ongelukkig 

zijn maar ook voor gevoelens van onveiligheid. Mensen die zich eenzaam voelen kunnen afstand 

voelen van interactie met de omgeving en zich daardoor ook afstandelijk gedragen naar mensen om 

zich heen. Dit versterkt de eenzaamheidsgevoelens waardoor de gevoelens van onveiligheid verder 

groeien (Cacioppo, z.d.). Om deze reden is ‘eenzaamheid’ als thema toegevoegd aan de enquête 

voor Stadjers. De resultaten – te lezen in hoofdstuk 4.4 – geven weer dat de theorie en praktijk 

hierin overeenkomsten vertonen. 

De ouderen gaven allen aan niet eenzaam te zijn, ook ervoeren zij weinig tot geen onveiligheid in de 

wijk. Zij kenden veel buren en hadden ook redelijk intensief contact onderling. Dit contact was zelfs 

zo intensief dat er telefonisch contact was tussen twee bewoners terwijl de onderzoekers aan het 

enquêteren waren. De eerder bezochte bewoner wilde deze bewoner vertellen dat dit onderzoek 
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gaande was. Dit kan de validiteit van het onderzoek hebben beïnvloed, namelijk: wat zegt de 

bewoner uit eigen ervaring en wat wordt er verteld en vervolgens geloofd door deze bewoners?  

Verder werden plannen van het politiekorps Groningen beschreven in hoofdstuk 2, WhatsApp 

groepen en buurtpreventieprojecten. In de praktijk bleek hier weinig tot geen kennis over te zijn 

onder de Stadjers. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de interventies vanuit het politiekorps 

Groningen de veiligheidsbeleving niet verbeteren. 

In hoofdstuk 2.4 is te lezen dat de ‘Broken window theory’ internationaal als term toegepast wordt 

om aan te geven wat het missen van eigendomsrecht voor een wijk betekent. Hierin wordt vooral 

gewezen op geweldsdelicten. In de praktijk werd er bijvoorbeeld genoemd dat een buurvrouw niet 

meer bij haar zieke buurman op bezoek ging omdat er instanties invliegen en zorg leveren. Dit gaf 

haar een gevoel van het niet eigenaar zijn van de buurt, ze had geen verantwoordelijkheden meer. 

Dit is een lichte vorm van de ‘Broken window theory’, ondanks dat geweld hierin geen rol speelt, 

welke terug is te zien in de wijk Paddepoel. 

5.2.2 Kritische reflectie onderzoeksproces 
In hoofdstuk 1 staat de hoofdvraag beschreven en hierin staat: “veiligheidsbeleving van de Stadjers 

in de wijk Paddepoel te behouden of te vergroten”. Achteraf gezien had de vraag afgebakend kunnen 

worden tot het vergroten van de veiligheidsbeleving. Dit was op voorhand echter nog geen optie, 

omdat de ervaringen van Stadjers rondom veiligheidsbeleving bij de onderzoekers op dat moment 

nog onbekend waren. 

Daarnaast is er in hoofdstuk 1 een gedeelte in de situatieanalyse toegespitst op de groepen 

‘ouderen’, ‘studenten’ en ‘nieuwe Nederlanders’. Met deze doelgroepen is weinig gedaan ten 

opzichte van de mogelijk grote invloed die zij kunnen hebben op de toe- of afname van de 

veiligheidsbeleving van de Stadjers. Waren deze drie groepen meer betrokken in het onderzoek, kon 

dit zorgen voor een grotere bruikbaarheid. 

In hoofdstuk 3 zijn verschillende soorten meetinstrumenten beschreven. Dit gaf de onderzoekers de 

ruimte om vanuit verschillende hoeken het onderwerp te belichten.  

Er is bij de oriënterende fase gebruik gemaakt van een observatielijst. Dit is een lijst waarop 

opmerkelijkheden geturfd kunnen worden. Het doel hiervan: in kaart brengen welke subcategorie 

zich voornamelijk op welke locatie bevindt. De onderzoekers bemerkten tijdens het uitvoeren 

hiervan dat dit instrument niet volledig objectief was. Globaal gaf het duidelijkheid, echter zorgde 

het instrument voor suggestieve aannames bij het inschatten van de leeftijden van Stadjers. Als 

onderzoeker kan met dit meetinstrument niet betrouwbaar aangegeven worden of iemand valt 

onder de categorie minderjarige, student of wellicht beide. Door een instrument uit te testen zou 

verfijning toegebracht kunnen worden, wat de betrouwbaarheid van het instrument zou kunnen 

vergroten. 

Een ander meetinstrument, de enquête, had een aantal ‘boventallige’ vragen. Deze bleken minder 

bruikbaar dan op voorhand verwacht. In het geheel bleek de enquête echter wel erg bruikbaar voor 

de meting van het huidige gevoel van veiligheid bij de Stadjers. Dit zorgde mede voor een bruikbare 

enquête welke opgesteld werd voor de Social Work studenten van de Hanzehogeschool Groningen. 

Deze bruikbaarheid is zichtbaar door het feit dat de studenten met praktische en concrete 

mogelijkheden zijn gekomen wat nodig was voor het beantwoorden van de hoofdvraag. Doordat de 

hoofdvraag met deze informatie beantwoord kan worden is het bruikbaar voor de opdrachtgever 

(WIJS). 
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5.2.3 Kritische reflectie over inzet van het meetinstrument bij de respondenten 
Tijdens het uitvoeren van het praktijkonderzoek bleek dat het invullen van de enquête samen met 

de Stadjers invloed zou kunnen hebben gehad op de validiteit van het onderzoek. Dit kan zorgen 

voor meer sociaal wenselijke antwoorden in plaats van realistische antwoorden. Meer dan de helft 

van de respondenten, 52.6%, is student. Deze subcategorie was via sociale media makkelijk te 

bereiken. Bij hen gold echter wel dat de onderzoekers er niet in persoon bij waren tijdens het 

invullen van de enquêtes.  

De gevoelens van onveiligheid waren het sterkst aanwezig bij de studenten, namelijk 40%. Dit 

verschil met de andere subcategorieën kan tot stand zijn gekomen door de anonimiteit die de 

studenten hebben gekregen in vergelijking met de andere subcategorieën. Door de sociale media 

hebben deze studenten de onderzoekers niet ontmoet, maar andersom ook niet. Dit kan een 

vergemakkelijking betekenen in het aangeven van de diepste gevoelens.  

Dit kan de validiteit enerzijds vergroten (mogelijk minder sociale wenselijkheid), anderzijds kan het 

ook de validiteit verkleinen (bij onbegrip van de vragen was er op deze manier geen mogelijkheid tot 

verduidelijking). 

Daarnaast bleken de ochtend en de middag gevoelsmatig het meest veilig te zijn. Van de 

respondenten die hebben aangegeven zich onveilig te voelen in de wijk, heeft 36.4% aangegeven dat 

dit komt door slechte straatverlichting. Dit is een link naar het gegeven dat de ochtend en de middag 

daardoor als ‘veiliger’ aangegeven wordt. Deze link die gelegd kan worden, maakt dat het onderzoek 

meer valide is, namelijk twee verschillende vragen komen uit op eenzelfde verklarend antwoord. 

De afname van de enquêtes bij de minderjarigen verliep moeizamer dan de bij respondenten uit de 

overige subcategorieën. Uit de literatuur en de observaties bleek dat zij zich voornamelijk zouden 

bevinden in Paddepoel Zuid. In de praktijk bleek echter dat de jongeren zowel overdag als ‘s avonds 

weinig op straat waren. Daarnaast waren de jongeren geneigd aan te geven niet met vreemden te 

mogen praten en/of niet mee te willen werken aan het onderzoek. De jongeren die wel bereidwillig 

waren om mee te werken, hadden de leeftijd van 12 tot 16 jaar oud.  

Met het oog op bruikbaarheid kan er wellicht gesteld worden dat jongeren mogelijk te weinig 

afweten van thematieken als veiligheidsbeleving, eenzaamheid en welke invloed dit op hen als 

persoon heeft. Terugblikkend op de gemaakte keuzes en de ervaringen opgedaan tijdens het 

onderzoek, zou bij een volgend onderzoek een andere keuze gemaakt worden. Wellicht zou er 

exclusie van deze subcategorie zijn of de thema’s zouden besproken kunnen worden in een 

interview of een kort, informeel gesprek om zo meer op het niveau van de jongeren te 

communiceren. Dit zou de validiteit van het onderzoek vergroten, omdat de jongeren dan begrijpen 

wat er van hen gevraagd wordt. 

Tot slot bleek de manier van antwoorden bij de enquête voor Social Work studenten een 

(onverwachte) extra dimensie te geven in het inzetten van WIJS-ambassadeurs. Er bleek namelijk dat 

de studenten uit het tweede studiejaar praktischer dachten dan de studenten uit het derde of vierde 

jaar van de studie. Tweedejaars studenten gaven bijvoorbeeld aan een camera te plaatsen, waar de 

derde- en vierdejaars zouden kiezen voor het in gesprek gaan met Stadjers. 

Beiden kunnen voordelen hebben voor het WIJS-ambassadeurschap. Voor het vergroten van de 

sociale cohesie zijn de derde en vierdejaars studenten meer geschikt; zij hebben meer kennis en 

ervaring met de praktijk na de opgedane stage-ervaring. Deze studenten zouden bijvoorbeeld het 

idee voor een barbecue kunnen uitzetten en Stadjers bereiken door hen uit te nodigen.  

Voor de praktische zaken zouden juist de tweedejaars studenten ingezet kunnen worden voor 

bijvoorbeeld het organiseren van een locatie en het uitdenken van hoe een bijeenkomst het beste in 

de praktijk uitgevoerd kan worden. Deze bevindingen zorgen voor een grotere bruikbaarheid van het 
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onderzoek. De verschillende kwaliteiten van WIJS-ambassadeurs komen hierin naar voren, wat kan 

zorgen voor een effectievere uitvoering van een aanbeveling. 

5.2.4 Kritische reflectie op respondenten 
Bij de afname van de enquêtes vielen verschillende dingen op met betrekking tot het gedrag van de 

respondenten. Bijvoorbeeld bij de doelgroep van 65+ers: opvallend was dat zij makkelijk in gesprek 

gingen. De onderzoekers mochten met regelmaat binnenkomen. Dit kan gezien worden als een 

grote mate van veiligheid; zonder identificatie vanuit WIJS mochten de onderzoekers namelijk de 

meest persoonlijke plek van deze Stadjers binnentreden. 

Bij het afnemen van de enquêtes bleek dat mannen minder bereidwillig waren om mee te werken 

dan vrouwen. Uit de resultaten bleek dat de mannen die wel hebben deelgenomen aan het 

onderzoek allemaal aangegeven hebben zich veilig te voelen. Dit kan in verbinding met elkaar staan. 

Wanneer er wordt gezegd dat er een onderzoek over veiligheidsbeleving plaatsvindt, en de persoon 

voelt zich onveilig, kan dit maken dat deze persoon graag mee wil doen om een gevoel van invloed 

te hebben. Mensen die zich echter al veilig voelen zien het misschien als minder bruikbaar voor 

zichzelf. Dit heeft invloed op de validiteit van het onderzoek. Het zou dan immers zo kunnen zijn dat 

er in verhouding een nog groter percentage Stadjers zich veilig voelt maar deze groep moeilijker te 

bereiken was voor de onderzoekers.  

Er zijn verschillende opvallende resultaten uit de enquêtes te halen; bijvoorbeeld het gegeven dat 

mannen aangeven zich niet onveilig te voelen maar ongeveer de helft van de vrouwen wel. Bij het 

uitvoeren van de interventies beschreven in hoofdstuk 5.3 zou hier ook rekening mee gehouden 

kunnen worden. Het zou kunnen zijn dat het beeld uit de samenleving invloed heeft op het gegeven 

dat mannen niet aangeven zich onveilig te voelen: een man moet sterk zijn en mag nergens bang 

voor zijn. In dat geval zou dit een niet valide antwoord zijn. Dit zou een meting zijn van sociale 

wenselijkheid in antwoordvorm. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat vrouwen 

daadwerkelijk onveiliger zijn: lichamelijk zijn vrouwen over het algemeen minder sterk en zij kunnen 

dan logischerwijs een moment van lichamelijk gevaar minder gemakkelijk doorstaan. Wanneer dit de 

reden is dat vrouwen zich vaker onveilig voelen zou dit een valide antwoord zijn. Bij een verder 

onderzoek zou hier meer aandacht aan besteed kunnen worden; sociale wenselijkheid 

onderscheiden van realiteit. Wanneer er sprake is van sociale wenselijkheid maakt dit het onderzoek 

minder bruikbaar. 

Onder tabel 1 in hoofdstuk 4 zijn tien figuurtjes die onderverdeeld zijn in student of volwassene, 

man of vrouw. Deze tien respondenten hebben de vragenlijst niet volledig ingevuld, maar de 

antwoorden die zijn gegeven geven wel inzicht in de veiligheidsbeleving. Dit verschijnsel valt onder 

een item-non-respons (Verhoeven, 2011). De vraag was vrij ingewikkeld, vaak moesten de 

onderzoekers hierbij ook verduidelijking bieden daar waar de enquête in persoon afgenomen werd. 

Echter, bij een groep studenten werd de enquête via sociale media verzonden en hierdoor was de 

mogelijkheid voor hen om verduidelijking te vragen niet aanwezig. Waarschijnlijk werd de vraag niet 

begrepen, dit tast de betrouwbaarheid van het onderzoek aan. 

5.2.5 Veiligheidsbeleving en social workers 
Er is nagedacht over de afbakening voor het expliciet inzetten van Social Work studenten in plaats 

van studenten van andere opleidingen. Het onderwerp veiligheidsbeleving bevat namelijk thema’s 

die gemakkelijk door praktische handelingen op te lossen zijn. Men kan hierbij denken aan het 

schoon houden van de wijk, het verwijderen van graffiti of het plaatsen van meer lantaarnpalen. 

Deze handelingen kunnen uitgevoerd worden door Stadjers en studenten van ‘niet Social Work’ 

opleidingen.  
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Echter blijft er een groep Stadjers aanwezig die - ondanks de praktische oplossingen - het gevoel van 

onveiligheid blijft behouden. Zoals te lezen in de literatuur van hoofdstuk twee kan dit ontstaan door 

het meemaken van incidenten rondom onveiligheid als herinnering geprojecteerd op hedendaagse 

situaties. Ook kan het horen van verhalen van anderen in onveilige situaties leiden tot vergroting van 

onveiligheidsgevoelens. De onderliggende angst voor herhaling en/of het meemaken van een 

situatie maakt dat de beleefde veiligheid stagneert of daalt. Deze groep mensen heeft baat bij inzet 

van de Social Work studenten. Deze studenten kunnen onderzoeken wat maakt dat de 

onveiligheidsgevoelens blijven bestaan. Zij kunnen deze groep Stadjers meenemen en stimuleren 

rondom de uitvoering van activiteiten en hen zo betrekken in het vergroten van de 

veiligheidsbeleving in Paddepoel. Door middel van opgedane kennis en expertise vanuit de Social 

Work opleidingen zouden studenten als WIJS-ambassadeurs samen met de Stadjers in Paddepoel 

aan de slag kunnen gaan.  

In het Landelijk Opleidingsdocument Social Work wordt het woord ‘participatie’ maar liefst 34 keer 

genoemd. De participatiesamenleving vervangt langzaam maar zeker de verzorgingsstaat en dit 

nieuwe paradigma vraagt om professionals sociaal werk die zijn opgeleid om daar goed mee uit de 

voeten te kunnen (Landelijk opleidingsdocument sociaal werk, 2017, p. 8). Social workers worden 

opgeleid om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten en een netwerk rondom een persoon te 

helpen bouwen. Vooral in het nieuwe opleidingsprofiel wordt dit erg benadrukt.  

De interventies voortgekomen uit dit onderzoek en de aanbevelingen te lezen in hoofdstuk 5.3 

zullen voor social workers een goede uitdaging zijn om de bijpassende competenties onder de knie 

te krijgen. In hoofdstuk 5.3.2 is een aanzet voor een implementatie gegeven om dit concreet om te 

zetten in actie.  

5.2.6 Doelstelling  
Terugkomend op de doelstelling gesteld in hoofdstuk 1 van dit rapport:  

“Het verwerven van inzichten in de veiligheidsbeleving van de Stadjers in Paddepoel zal leiden tot het 

aanbevelen van interventies ter behoud en/of vergroting van deze beleefde veiligheid. De 

aanbevelingen zullen gepresenteerd worden binnen WIJS, waarbij de ambassadeurs met een Social 

Work-achtergrond tot uitvoering kunnen overgaan.” 

Met trots kan er gezegd worden dat de doelstelling behaald is. Door de verschillende methoden van 

verwerven van informatie is er een duidelijk beeld geschetst van hoe het gesteld is met de 

veiligheidsbeleving van de Stadjers in Paddepoel. Ook hebben deze inzichten geleidt tot interventies 

en aanbevelingen die door de Social Work studenten uitgevoerd kunnen worden. Medewerkers van 

WIJS zullen dit rapport ontvangen en zij zijn ook van harte uitgenodigd bij de presentatie van het 

onderzoek. Op deze manier zal ook het handelingsdeel van de doelstelling behaald zijn. 
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5.3 Aanbevelingen 
In deze paragraaf zijn de aanbevelingen te lezen welke voort gekomen zijn uit het onderzoek. De 

aanbevelingen zijn opgesteld voor WIJS en kunnen gekoppeld worden aan aankomende WIJS-

ambassadeurs om de veiligheidsbeleving in de wijk Paddepoel te vergroten.  

5.3.1 Aanbevelingen voor WIJS 
Om de veiligheidsbeleving van de Stadjers in Paddepoel te vergroten volgen een vijftal (praktische) 

handelingen, tevens de aanbevelingen. Deze zijn opgesteld vanuit de enquête onder de Social Work 

studenten om met elkaar, WIJS-ambassadeurs en Stadjers, vergroting van de veiligheidsbeleving te 

creëren: 

o WIJS-ambassadeurs de wijk in: flyeren voor WIJS 

o Verschillende groepen mensen met elkaar in gesprek laten gaan d.m.v. 

(huiskamer)bijeenkomsten 

o Stadjers stimuleren gezamenlijke buurttuin(en), barbecue en/of buurtfeest te organiseren  

o Met jeugd en jongeren een jongerencentrum starten voor activiteiten 

o Stadjers motiveren voor vrijwilligerswerk; maatjesprojecten en talenten inzet in de wijk.  

5.3.2 Aanzet tot implementatie 
Aanbeveling 1 kan uitgevoerd worden door iedere student vrijwilliger bij WIJS. Uitvoering hiervan zal 

de (aanstaande) professional dichter bij de Stadjer plaatsen wat zorgt voor een lagere drempel voor 

de Stadjer om eens bij WIJS binnen te stappen.  

De derde- en vierdejaars studenten van de studie Social Work kunnen het best ingezet worden op 

aanbeveling 2, 3, 4 en 5. Naast aanbevelingen voor WIJS als antwoord op de hoofdvraag, kan op 

deze manier een connectie tussen de Hanzehogeschool Groningen en WIJS standhouden. 

Een mogelijke implementatie is als volgt: 

In jaar twee hebben Social Work studenten die al eerder een mbo-opleiding hebben afgerond, de 

mogelijkheid om in de praktijk een bepaald aantal uren te besteden aan bijvoorbeeld 

vrijwilligerswerk. Twee ambassadeurs van WIJS (derde- of vierdejaars Social Work studenten) 

kunnen een groepje van deze studenten begeleiden in een opdracht; het opzetten van een 

jongerencentrum voor en met de jongeren zelf. Dit houdt in: het zoeken naar een ruimte, verzinnen 

van activiteiten en de organisatie van deze activiteiten. 

Voor een buurtbarbecue, buurttuin en/of buurtfeest kan hetzelfde concept gelden. Het betrekken 

van het WIJ-team wordt hierin aanbevolen. 

Dit concept omvangt in principe een ‘win-win-win-win situatie’. De tweedejaars student heeft een 

enorm leerzame en resultaatgerichte opdracht waarin hij/zij contact moet (leren) leggen met de 

subcategorie, organisatorische vaardigheden kan ontwikkelen en tegelijk gecoacht wordt door een 

derde of vierdejaars  student. De derde- of vierdejaars student leert de coaching vaardigheden en 

kan deze meteen inzetten in de praktijk. Eventueel zou er ook een scriptieopdracht ten grondslag 

kunnen liggen in het opstarten van een jeugdcentrum. De Hanzehogeschool Groningen en WIJS 

kunnen meer studenten een plek bieden met een concrete opdracht. En tot slot: de Stadjers kunnen 

in verbinding en met een klein steuntje in de rug, samen met studenten werken aan een grotere 

veiligheidsbeleving. Dit idee ondersteunt en onderstreept het belang van een 

participatiesamenleving. 
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Bijlagen A – Interview professional WIJ Selwerd 
In deze bijlage staan de gespreksthema's beschreven die behandeld zijn tijdens het interview met 

professional. 

Voorstellen onderzoekers/WIJS:  

 Wie zijn we/waarom voeren we dit onderzoek uit/interviewen we WIJ Selwerd 

 Doelstelling : Het verwerven van inzichten in de veiligheidsbeleving van de Stadjers in 
Paddepoel zal leiden tot het aanbevelen van interventies ter behoud en/of vergroting 
van deze beleefde veiligheid. De aanbevelingen zullen gepresenteerd worden binnen 
WIJS waarbij de ambassadeurs met een Social Work achtergrond tot uitvoering kunnen 
overgaan.  
De hoofdvraag die voortkomt uit de doelstelling is als volgt: 
Welke rol kunnen WIJS-ambassadeurs aannemen om de veiligheidsbeleving van de 
Stadjers in de wijk Paddepoel te behouden of te vergroten? 

 Doel interview: Inzicht verwerven in interventies van dit moment en samen kijken naar 
eventuele gaten die door studenten gevuld kunnen worden. 

 Mededeling opnamen/wel of niet noemen v.d. namen? 

 Wil geïnterviewde een terugkoppeling v.h. resultaat/aanwezig bij presentatie rapport 
Hanze?  

 
Algemene vragen:  

 Stel je voor: waar werk je / functie  
 Waar woon je: zo ja ook in Paddepoel> vertel meer   
 Zo niet; waarom wel/niet willen wonen in Paddepoel?  

 
Vragen m.b.t. de veiligheidsbeleving in Paddepoel: 

 Macro: Wordt er beleid gemaakt vanuit de overheid over de veiligheid(sbeleving)? Zo ja, hoe 
merken jullie dit in de werkzaamheden in het WIJ-team? 

 Wisselen jullie binnen de WIJ-teams ook informatie uit m.b.t. vergroten van de veiligheid? 
En ook onderling met andere gemeenten? 

 
 Meso: wat speelt er in de wijk rondom de veiligheid (criminaliteit/mogelijk bedreigende 

situaties/overlast/verloedering)? Voorbeelden?  
 Welke gevolgen heeft dit voor de beleving van de veiligheid? Vallen hierin bepaalde 

subcategorieën en straten/buurten op? 

 Stadsmonitor geeft aan dat de veiligheid in de wijk achteruit gaat. Wordt er iets met deze 
bevindingen gedaan? In het speciaal Paddepoel-Zuid. 

 Verschil in beleving door man/vrouw zichtbaar binnen jullie werk?  
 Broken Window Theory (Johanna)   
 Soc. Cohesie groot in Paddepoel?   
 Wat kan bijdragen aan vergroting van veiligheidsbeleving?  
 Wie/wat worden ingezet in Paddepoel rondom thema veiligheidsbeleving?  
 Vanuit het werkveld gezien; kloppen cliënten met deze onderwerpen bij WIJ aan? Dragen zij 

initiatieven aan voor interventies/preventies? 

 

 Micro: zelf te maken gehad met onveilig gevoel in Paddepoel tijdens werken? 

 Wat zou je zelf kunnen doen om bij te dragen aan een grotere veiligheidsbeleving in de wijk 
waar je woont/werkt? 
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Bijlage B – Observatielijst 

Observatieschema 

 
Datum:   
Tijd:  
Situatie:  
Systeem: turf   
Doel: In kaart brengen van de subcategorieën op verschillende plaatsen in Paddepoel. 
Vraagstelling: Welke subcategorie bevind zich op deze plek en wat valt hierin op? 
Observatie-item Aantal keren turven Totaal 
 
 
 
 
 
1 65+ers 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
2 Studenten 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
3 Volwassenen 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
4 Minderjarig 
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Bijlage C – Enquête eerste ronde 
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Bijlage D - Enquête tweede ronde  
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