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INTRODUCTIEE TOT DE EMPIRIE

11

Inleiding

Inn hoofdstuk 2 is politieke betrokkenheid aan de orde gesteld. Daarbij is de aandachtt gericht op het belang dat aan betrokkenheid wordt gehecht voor de stabiliteit
enn kwaliteit van democratieën. Bovendien is gewezen op de rol die sociale gemeenschappenn (kunnen) hebben bij het ontstaan of bevorderen van politieke betrokkenheid.. Het besef deel uit te maken van een sociale gemeenschap leidt, volgens de
redeneringenn die in hoofdstuk 2 zijn uitgewerkt, ertoe dat individuen eveneens meer
betrokkenn zullen zijn bij het bestuur van die gemeenschap.
Inn hoofdstuk 3 is de aandacht gericht op één specifiek politiek systeem: de gemeente.
Err zijn twee verschillende benaderingen geïntroduceerd: de gebiedsgebonden en de
articulerendearticulerende benadering. In beide benaderingen wordt betoogd dat betrokkenheid
bijj de lokale politiek een 'bijzonder' karakter heeft. Deze benaderingen vinden beide
hunn oorsprong in opvattingen over betrokkenheid, gemeenschap en samenleving.
Vanaff dit hoofdstuk wordt een begin gemaakt met het onderzoeken van de verwachtingenn die in deze benaderingen besloten liggen. Allereerst gaat het om de veronderstellingg dat de mate van politieke betrokkenheid op lokaal niveau hoger is dan op
nationaall niveau. Dit komt in hoofdstuk 6 aan de orde, waarin eveneens wordt
geïnventariseerdd of verbanden tussen diverse kenmerken van burgers en politieke
betrokkenheidd op lokaal niveau een ander patroon te zien geven dan op nationaal
niveau.. Hoofdstuk 7 kent vergelijkbare aandachtspunten, alleen gaat het dan om
eventuelee verschillen tussen gemeenten onderling.
Dee aandachtspunten in de volgende hoofdstukken kunnen als volgt worden samengevat. .
figuurfiguur S. \ Aandachtspunten

in hoofdstuk 6 en 7
Landelijkk versus lokaal

verschillenn in mate van betrokkenheid
verschillenn in de relatie russen kenmerken

Gemeentenn onderling

hoofdstuk 6

hoofdstuk

hoofdstukk 6

hoofdstuk

vann individuen en betrokkenheid
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Inn dit hoofdstuk wordt de methode die wordt gehanteerd om de aandachtspunten te
onderzoekenn uitgewerkt. Tevens worden de beschikbare indicatoren voor politieke
betrokkenheidd en de relevante kenmerken van burgers geïntroduceerd en toegelicht.
Zowell de te hanteren methode als de bruikbare indicatoren zijn sterk afhankelijk
vann het beschikbare materiaal. Daarover gaat de volgende paragraaf.
5.22

Een 'ideale' aanpak en de alternatieven
Inn dit proefschrift staat het bijzondere karakter van de betrokkenheid bij de lokale
politiekk centraal. Om een bijzonder karakter te kunnen vaststellen moet het mogelijk
zijnn om een onderscheid aan te tonen tussen enerzijds een algemene en anderzijds
eenn bijzondere mate van betrokkenheid. Dit vergelijkingskader komt, zoals uitgewerktt en toegelicht in het vorige hoofdstuk, zo tot stand:
-- Aanwijzingen voor een bijzondere mate van betrokkenheid bij de lokale politiek
wordenn gevonden in het verschil tussen de mate van betrokkenheid bij de lokale
politiekk enerzijds en de mate van betrokkenheid bij de nationale politiek anderzijds. .
-- Aanwijzingen voor een bijzondere mate van betrokkenheid bij de lokale politiek
wordenn ontleend aan verschillen in de betrokkenheid tussen groepen respondentenn uit diverse gemeenten.
Inn een ideaal geval heeft een onderzoeker zelf de vrijheid, de ruimte en de mogelijkhedenn om zijn gegevens te vergaren. In dat geval kan hij ervoor zorgen dat de
uiteindelijkk beschikbare gegevens optimaal aansluiten bij de geïntroduceerde concepten,, de van belang geachte kenmerken en de noodzakelijke analyses. Met het oog op
hett voorgenomen onderzoek zijn daarbij twee zaken van groot belang: de aanwezigheidd van voldoende relevante indicatoren en de beschikbaarheid van een
vergelijkingskader. .
Concreterr betekent dit dat in het te analyseren empirische materiaal:
11 de mogelijkheid moet bestaan om een brede benadering van politieke betrokkenheidd te kiezen. Dit betekent dat er informatie beschikbaar moet zijn over de
verschillendee aspecten (affectie, cognitie, gedrag) van betrokkenheid.
22 informatie beschikbaar moet zijn over de verschillende relevante aspecten van de
gebiedsgebondenn en de articulerende benadering.
33 de mogelijkheid moet bestaan om de betrokkenheid bij de lokale politiek stelselmatigg en consequent te vergelijken met de betrokkenheid bij de nationale politiek.. De brede benadering van betrokkenheid moet betrekking hebben op
betrokkenheidd bij zowel de lokale als de nationale politiek.
44 de mogelijkheid moet bestaan om de betrokkenheid in verschillende gemeenten
mett elkaar te vergelijken. Deze gemeenten vertonen bij voorkeur een grote
spreidingg in hun veronderstelde gemeenschapskarakter.
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Inn Nederland is zo'n ideaal empirisch bestand niet beschikbaar. Een 'ideale' aanpak
vann het empirische deel van het onderzoek is niet mogelijk gebleken. Er is daarom
gekozenn voor het benutten van reeds beschikbare bestanden, die elk verschillende
mogelijkhedenn bieden om de relevante veronderstellingen en relaties te toetsen.
Hiervoorr is een aantal bestanden beschikbaar. In de afgelopen jaren zijn er, vooral
naarr aanleiding van de als zeer tegenvallend ervaren opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingenn van 1990, verschillende onderzoeken ondernomen naar het functionerenn van de lokale democratie."1' De ren behoeve van die onderzoeken samengestelde
databestandenn zijn veelal niet of in elk geval niet expliciet samengesteld met het doel
eenn veronderstelde bijzondere betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek tetoetsen.. Toch voldoet een aantal van deze bestanden aan verschillende van de zojuist
genoemdee uitgangspunten. In die bestanden zijn daarmee onderdelen van de gewenstee analyses uitvoerbaar. De deelresultaten van empirische analyses in deze
bestandenn geven 'bij elkaar1 toch een min of meer volledig beeld.
Ditt is een kwetsbare aanpak. Het wordt problematisch als de 'deelresultaten' onderlingg tegenstrijdig zijn. Dergelijke tegengestelde bevindingen kunnen dan wijzen op
hethet daadwerkelijk ontbreken van een eenduidig resultaat. Maar ze kunnen ook
verklaardd worden doordat de bestanden verschillen qua gevolgde onderzoeksaanpak.. Er kan sprake zijn van andere benaderingen van politieke betrokkenheid,
vann andere indicatoren voor de gebiedsgebonden dan wel de articulerende benadering,, of van verschillen in de tijd. Wat dat laatste betreft staat het niet bij voorbaat
vastt dat de situatie aan het begin van de jaren tachtig {het tijdstip dat het eerste
relevantee en hier te benutten bestand is gebruikt) in alle opzichten vergelijkbaar is
mett de situatie in het midden van de jaren negentig (waaruit de laatste te gebruiken
onderzoekenn dateren).
Hett is echter zeer interessant als de resultaten, ondanks verschillen in de onderzoeksaanpak,, elkaar niet tegenspreken of zelfs bevestigen. Juist het feit dat er dan ondankss de verschillende aanpakken eenzelfde beeld ontstaat, versterkt de gemeenschappelijkee interpretatie van de resultaten.1-1
Err zijn uiteindelijk zes bestaande bestanden benut. Ze worden hier kort in figuur 5.2
geïntroduceerdd en uitgebreider beschreven in bijlage I. Tevens worden in die bijlage
enkelee bewerkingen toegelicht die in deze bestanden zijn uitgevoerd om de centrale
aandachtspuntenn adequaat te kunnen onderzoeken.

Inn verschillende, vooral grotere, gemeenten vinden met enige regelmaat enquêteonderzoeken
plaats,, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de opvattingen van burgers over de lokale
politiekk (Castenmiller, 1994; 199Xh>. Deze aandacht is vaak beperkt en wordt sterk bepaald door
dee specifieke lokale context. Veelal komt maar een klein aantal aspecten van het brede concept
vann de betrokkenheid bij de lokale politiek aan de orde. Vergelijking met betrokkenheid bij de
nationalee politiek kri|gt meestal geen aandacht.
Vergelijkk de door l'rzeworski en Teune ( 19^0) beschreven 'different case design'.
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Opp verschillende momenten in deze rapportage is het handzaam als de gegevensbestandenn met een korte omschrijving kunnen worden aangeduid. Bij de korte
introductiee van de gegevensbestanden in kader 5.1 zal bij elk ook een afkorting
wordenn gegeven die in het vervolg als 'alias' voor deze bestanden dienst zal doen. De
basiss voor de verkorte naamgeving wordt steeds gevonden in een korte aanduiding
vann de instantie die verantwoordelijk is geweest voor de oorspronkelijke gegevensverzameling. .
KaderKader 5. / Korte beschrijving beschikbare bestanden
Hett eerste bestand heeft betrekking op een empirisch onderzoek dat in 19X3 is verricht naar de
wijzee w a a r o p burgers de kwaliteit van het bestuur, in de brede zin van het w o o r d , in relatief kleine
gemeentenn ervaren. Hierover is m 1990 een uitgebreid r a p p o r t verschenen (Penters, De jong en
II homassen, |99()i. I \ - korte aanduiding is T H T 8 3 aangezien de l'niversiteit Twente in 19S3 nog
bekendd stond als een ' l e c h m s c h e Hogeschool'. In dit bestand zijn uitsluitend burgers uit 30
gemeentenn met minder dan 30.000 inwoners o p g e n o m e n . P e spreiding tussen de gemeenten is
d a a r m e ee qua gemeentegrootte zeer beperkt.

Hett tweede b r u i k b a r e bestand dateert uit 1991. In dat jaar vond in Almere een uitgebreide enquête
plaats,, w a a r v o o r de directe aanleiding de bijzonder lage o p k o m s t was bij de gemeenteraadsverkiezingenn van 1990 in deze gemeente. P e rapportage verscheen in 199 1 (Castenmiller, 1991). P i r
onderzoekk heeft als afkorting S G B 0 9 1 . Ken onderzoek dat beperkt blijft tot één gemeente, ontbeert
perr definitie de mogelijkheid om resultaten tussen gemeenten te vergelijken. Het bestand biedt wel
enkelee mogelijkheden voor vergelijking met de betrokkenheid bij de nationale politiek.

hveneenss in 199) werden de resulraten van een uitgebreid interuniversitair onderzoek gepubliceerd
datt uitgevoerd was in zeven grote tot zeer grote gemeenten (Tops |e.a.|, 1991). Ook dit onderzoek
hadd de lage o p k o m s t bi| de raadsverkiezingen van 1990 als vertrekpunt. P e afkorting is IWG91
('interuniversifairee werkgroep"). Het onderzoek is uitgevoerd in zeven gemeenten. Pit biedt ook
uitstekendee mogelijkheden om de bevindingen in de diverse gemeenten onderling te vergelijken.
Waarr het onderzoek T H T S 3 zich beperkte tor gemeenten met minder dan IO.OOO gemeenten, gaat
hett hier echter om zeven grote tot zeer grote gemeenten. D a a r m e e is de variatie russen de/e
gemeentenn eveneens beperkt.

Henn aantal leden van de interuniversitaire werkgroep die betrokken was bij het onderzoek uit 1991,
zagg aanleiding om in een vergelijkbaar onderzoek ook respondenten uit kleinere gemeenten te
betrekken.. P i t is gebeurd in 1993, vandaar dat als korte a a n d u i d i n g IWG93 (opnieuw was een
interuniversitairee w e r k g r o e p verantwoordelijk voor de uitvoering) w o r d t gehanteerd. De r a p p o r t a g e
iss in 1998 verschenen (Penters en Geurts [e.a.|, 1998). P e spreiding van respondenten over diverse
gemeentenn m a a k t vergelijking tussen gemeenten wel mogelijk, met die beperking dar het gaat om
eenn groot aantal gemeenten of liever: over een beperkt aantal respondenten per gemeente. Vergelijkingg russen groepen respondenten uit afzonderlijke gemeenten is empirisch niet mogelijk. Hiervoor
wordtt een alternatieve a a n p a k benut die in de loop van dit hoofdstuk aan de orde komt.
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Inn een periode van minder dan een jaar, vanaf medio 1995 tot medio 1996, heelt SGBO,
Onderzoeks-- en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, drie onderling sterk
vergelijkbaree onderzoeksprojecten uitgevoerd in acht gemeenten. In rwee gevallen vond het
onderzoekk plaats in het kader van het streven naar bestuurlijke vernieuwing in de betrokken
gemeenten.. Het derde onderzoek had tot doel om informatie te verzamelen voor de aanstaande
gemeentelijkee herindeling waarbij zes her in te delen gemeenten betrokken waren.
Inn alle genoemde gemeenten is steeds een representatieve steekproef uit de bevolking benaderd om
dee gehanteerde vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten waren in alle drie de projecten sterk
vergelijkbaar.. Ten behoeve van dit proefschrift zijn de bestanden van de afzonderlijke gemeenten
samengevoegd:: het nieuwe bestand heet hier SGB096.
Zoalss in bijlage I in detail is toegelicht, is de spreiding tussen deze gemeenten in een aantal opzichtenn beperkt. Zo liggen zeven van deze acht gemeenten in de provincie Zeeland. In een aantal andere
opzichtenn is de variatie tussen deze gemeenten redelijk.
Hett laatste beschikbare databestand kent de gemeenteraadsverkiezingen als vertrekpunt. Sinds 1982
wordenn voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen - eerst in opdracht van de actualiteitenrubriekk AVROVRadiojournaal en sinds 1994 in opdracht van de VNG - enkele vragen over de
lokalee politiek in de zogenaamde NIPO-wcekpeilingen opgenomen. In 1998 is over deze databestandenn een kort algemeen rapport gepubliceerd (Castenmiller, 1998a). Ten behoeve van het
volgendee onderzoek zijn de gegevens uit de diverse onderzoeksjaren (1982, 1986, 1990, 1994 en
1998)) samengevoegd. De constante factor bij dit onderzoek is de naam van het bureau dat de
gegevenss heeft verzameld, die daarom ook als afkorting dient. Vergelijking tussen afzonderlijke
gemeentenn is niet direct mogelijk. Hiertoe moet opnieuw een alternatieve aanpak worden gevolgd.
Vergelijkingg tussen lokale en nationale politieke betrokkenheid is, ondanks het beperkte aantal
relevantee indicatoren, wel mogelijk.

Inn tabel 5.1 is weergegeven in welke mate de verschillende bestanden voldoen aan de
genoemdee uitgangspunten. Een '+' in een rij geeft aan of dat bestand er qua uitgangspuntt positief uitkomt. Een '-' geeft aan dat het bestand niet of nauwelijks
voldoett aan een uitgangspunt. Een '+/-" geeft aan dat het 'redelijk' aan een uitgangspuntt voldoet.
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TabelTabel 5.1 Bruikbaarheid van de beschikbare bestanden
Beschikbaarheidd indicatoren
(1)(1) Betrokkenheid

(2)(2) Benaderingen

Vergdijkingskader r
(3)(3) Met nationale
politiek politiek

THTS : :

(4)(4) Gemeenten
onderling onderling

+/--

SGBOSM M
ÏWC91 1

iwc,^ ^
S(,H()46 6

+/--

NIPO O

Hett overzicht benadrukt nogmaals dat er geen ideaal bestand voorhanden is. Immers,
bijj geen enkel bestand staan vier plusjes. De achtergronden van deze typering van
bruikbaarheidd komen in de volgende paragrafen aan de orde. In paragraaf 53
wordenn de mogelijkheden voor een brede benadering van betrokkenheid uitgewerkt.
Inn paragraaf 5.4 wordt de beschikbaarheid van indicatoren voor zowel de gebiedsgebondenn als de articulerende benadering aangegeven. In paragraaf 5.5 wordt ingegaann op de mogelijkheid die de bestanden bieden om betrokkenheid bij de lokale
politiekk te vergelijken met betrokkenheid bij de nationale politiek. In paragraaf 5.6
wordtt aangegeven op welke wijze de betrokkenheid bij de politiek in diverse gemeentenn met elkaar vergeleken kan worden. In paragraaf 5.7 wordt de balans opgemaakt.
33

Indicatoren voor betrokkenheid
Inn hoofdstuk 2 is aangegeven dat in dit proefschrift een brede benadering van
betrokkenheidd wordt voorgestaan. Dit houdt in dat er binnen het algemene concept
vann betrokkenheid aandacht is voor affectieve, cognitieve en gedragsaspecten. In
hoofdstukk 4 is dit verder geconcretiseerd. Bij de keuze voor de in de vorige paragraaf
geïntroduceerdee databestanden heeft de mogelijkheid om aandacht te besteden aan
dee verschillende aspecten van politieke betrokkenheid mede een rol gespeeld. In
tabell 5.1 is in het algemeen al aangegeven in welke mate de geselecteerde bestanden
diee mogelijkheid daadwerkelijk bieden. In tabel 5.2 is dit nader uitgewerkt.
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TabelTabel 5.2 Indicatoren voor lokale politieke betrokkenheid in de beschikbare bestanden
THT83 3

SGB091 1

IWG91 1

I W G 9 33

SGB096

NIPO O

politiekee belangstelling

politiekee respon si vi te it

politiekee competentie

w a a r d e r i n gg gemeentebestuur

politiekee kennis

politiekee activiteit

Dee relevante theoretische begrippen (aspecten van betrokkenheid) zijn in de diverse
bestandenn niet steeds op gelijke wijze gemeten. Van bestand tot bestand zijn daar
verschillendee indicatoren voor gebruikt. Sommige zijn opgebouwd uit een aantal
vragenn en een andere keer is maar één relevante vraag over een bepaald aspect van
betrokkenheidd gesteld. In bijlage 1 wordt dit in detail toegelicht. In het algemeen
geldtt voor de drie onderscheiden aspecten van politieke betrokkenheid het volgende.
Politieke affectie
Inn alle bestanden is op enigerlei wijze geïnformeerd naar belangstelling voor de
lokalee politiek. Dit geldt ook voor politieke responsiviteit. Het vaststellen van de
waarderingg voor het gemeentebestuur en de mate van politieke activiteit heeft
plaatsgevondenn in op één na alle bestanden.

Inn de overige bestanden gaat het steeds om één vraag: naar de mate van belangstelling voor de lokale
politiek.. In dit bestand is tevens geïnformeerd naar de mate waarin de respondent in de krant verslagen
vann gemeenteraadsvergaderingen leest. Bovendien is gevraagd n a a r de belangstelling voor plaatselijke
aangelegenheden.. Het is bi] d e / e laatste vraag op zijn minst discutabel of deze wel als een indicator voor
politiekepolitieke

betrokkenheid kan gelden. Klders in dit bestand is gevraagd naar de belangstelling voor natio-

nalee kwesties. Vanwege het ontbreken van een expliciete verwijzing naar de politiek (lokale/nationale
politiekepolitieke

kwesties) zijn deze vragen wezenlijk m i n d e r geschikt als indicatoren voor politieke

betrokken-

heid.. Het is in feite zelfs reeier om dergelijke vragen te beschouwen als een indicator voor de mate van
(socialell betrokkenheid bi| de gemeenschap. In die zin zouden het eerder onafhankelijke variabelen zijn.
Inn a n a h s e s in andere bestanden zijn ze ook als zodanig benut. De resultaten op basis van dit onderzoek
dienenn d a a r m e e hoogstens ter aanvulling o p de bevindingen in de overige bestanden en kunnen zeker niet
aUU doorslaggevend voor de b e a n t w o o r d i n g van de onderzoeksvragen worden beschouwd.
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Politieke kennis
Inn hoofdstuk 4 is opgemerkt dat politieke kennis er in enquêteonderzoek veelal
bekaaidd afkomt. Dit blijkt niet direct uit de opsomming in tabel 5.2. Want in vier
vann de zes bestanden zijn gegevens over de politieke kennis van de respondenten
opgenomen.. Toch gaat het overwegend om een karige benadering van politieke
kennis:: het betreft vooral her 'noemen van namen'.'"1 Kr is gevraagd of de respondentenn de naam van de burgemeester, de wethouders en in sommige gevallen ook de
raadsledenn in hun gemeente konden noemen.
Inn het bestand SCB096 is de lokale politieke kennis anders vastgesteld. In deze
enquêtess is de respondenten gevraagd of zij bekend zijn met een aantal actuele lokale
kwesties.. In bijlage 1 is de specifieke wijze waarop dit heeft plaatsgevonden toegelicht.. Tevens komt daar de vraag aan de orde in welke mare zo'n aanpak daadwerkelijkk de lokale politieke kennis indiceert.
Politieke activiteit
Politiekee activiteit krijgt in enquêteonderzoeken geregeld aandacht. In alle bestanden,, met uitzonderingen van de NIPO-weekpeilingen, is hiernaar geïnformeerd.
Somss is dat heel beperkt gebeurd door louter de algemene vraag te stellen of een
respondentt 'weleens actief is geweest'. In andere bestanden zijn zeer uitgebreide
lijstenn van mogelijke activiteiten aan respondenten voorgelegd. In hoofdstuk 4 is
aangegevenn dat tussen één enkele vraag of lijsten van actiemethoden geen onderscheidd zal worden gemaakt. Het instemmend beantwoorden van de vraag dat een
respondentt Veleens actief is geweest1 staat gelijk aan het aangeven dat een bepaalde
actiemethodee (of een combinatie van methoden) weleens is benut. In beide gevallen
geldtt dan dat de respondent politiek actief is (of is geweest).''
Gebiedsgebondenn en articulerende indicaties
Hett is noodzakelijk dat de beschikbare bestanden ten minste enkele aanwijzingen
voorr factoren en omstandigheden bevatten die in de gebiedsgebonden of de articulerendee benadering van belang worden geacht. Dit biedt dan immers de mogelijkheid

DarDar het gaar om een karige benadering, is gebaseerd op de volgende redenering. Kr kan eenvoudig wordenn betoogd dat vele burgers zonder de naam van politici (exact) te kennen uitstekend op de hoogte kunnenn zijn van bepaalde aspecten san her gemeentelijk beleid. Ook is her goed denkbaar dat sommige respondentenn wel de naam kennen van verschillende lokale politici, /onder verder enig idee te hebben van
hett beleid dar de/e personen voorstaan. In her bi|/onder kan dit het geval zijn bij (lokale) politici die een
goedee hand hebben met de lokale or regionale media, ot lokale politici die mede dank/.ij hun bekendheid
inn het lokale verenigingsleven verkozen zijn.
Inn bijlage 1 wordt revens toegelicht dat het in de context van dit onderzoek niet relevant is om een onderscheidd te maken tussen de intensiteit van actiemethoden. Het benutten van meer dan één methode staat
gelijkk aan het benutten van één methode. Kvenmin zullen dimensies in her politieke gedrag worden onderscheidenn (conventioneel ot nier conventioneel en dergelijke).

nn
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omm de waarde van deze benaderingen re roersen. Bij gebiedsgebonden kenmerken
gaatt het om indicaties dat respondenten zich sterk verbonden hebben met het gebied
waarinn zij wonen. In hoofdstuk 4 zijn op basis van andere onderzoeken al enkele
kenmerkenn benoemd, waarvan sommige in de hier te benutten bestanden zijn
opgenomen.. Hen ervan is het kenmerk of de respondent woont in een huur- of
koophuis.. Ook de woonduur in de gemeente is regelmatig bekend. Ken aantal
bestandenn bevat informatie of de respondenten zich verbonden dan wel betrokken
voelenn bij ('het wel en wee' van) de gemeente. Het gaat daarmee om een subjectieve
beoordelingg van de eigen betrokkenheid bij de gebeurtenissen en ontwikkelingen
binnenn de eigen gemeente. In hoofdstuk 4 is al aangegeven dat deze informatie
binnenn de gebiedsgebonden benadering van betrekkelijk groot belang wordt geacht.
Inn een aantal enquêtes is de respondent gevraagd om de woon- en leefomgeving te
waarderen.. Onder meer kan vermoed worden dat mensen die zich tevreden tonen
overr hun woon- en leefomgeving zich 'thuis' voelen in hun gemeente. Vanuit deze
optiekk kan deze informatie als indicator voor de subjectieve betrokkenheid bij de
socialee gemeenschap dienst doen.
Voorr de articulerende benadering is relevant dat in vrijwel alle te benutten databestandenn de oorspronkelijke onderzoekers geïnteresseerd waren in de samenhang
tussenn maatschappelijke en politieke participatie. Vanuit die optiek zijn er
indicatorenn voor maatschappelijke participatie opgenomen. Zo is in vier van de zes
beschikbaree databestanden het lidmaatschap van of de activiteit in lokaal gebonden
socialee verenigingen of organisaties vastgesteld. In een vijfde onderzoek is geïnformeerdd of de familie en/of vrienden en kennissen van de respondent in dezelfde
gemeentee woonachtig zijn. Verondersteld kan worden dat in dat geval betrekkelijk
veell sociale contacten binnen de eigen gemeente plaatsvinden. Daarnaast bevatten
tweee bestanden informatie over de mate van interactie met de buren, wat inzicht
verschaftt in de intensiteit van de sociale contacten binnen de eigen gemeente.
Inn hoofdstuk 4 is eveneens de aandacht gevestigd op het belang van 'herkennen van
belangen'.. Mensen die aan het lokaal bestuur een groot belang toekennen, zullen
volgenss de articulerende benadering meer betrokken zijn bij de lokale politiek. In
tweee bestanden, IWG91 en NIPO, is direct geïnformeerd naar het belang dat de
respondentenn toeschrijven aan het gemeentebestuur. In de andere bestanden is
vveleenss de vraag gesteld welke bestuurslaag de respondenten belangrijker achten:
hethet lokaal of het nationaal bestuur. Ook is wel gevraagd voor welke bestuurslaag de
respondentenn meer belangstelling hebben. Dergelijke vraagstellingen voldoen niet.
Hierr gaat het erom een onderscheid te kunnen maken tussen de mate van belang die
respondentenn hechten aan de lokale politiek. Dat wordt niet verkregen door de
respondentenn een afweging te laten maken tussen het belang van de nationale en de
lokalee politiek. Het vaststellen van de belangstelling voor de lokale politiek zegt
weinigg over het belang dat respondenten eraan hechten. Ken respondent kan buiten-
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gewoonn veel belangstelling hebhen voor de gebeurtenissen in de lokale politiek,
terwijll hi| tegelijkertijd de mening is toegedaan dat die gebeurtenissen voor hem
nauwelijkss van betekenis zijn.
Daarmeee zijn in alle beschikbare bestanden een of meer relevante indicatoren voor
socialee interactie opgenomen, zoals samengevat in tabel 53.
TabelTabel 5. > Beschikbare indicatoren voor de gebiedsgebonden of de articulerende
benadering benadering
THT83 3 SGB091 1 ÏWG91 1 IWG933
(whiedsi;cbt)!hlcii(whiedsi;cbt)!hlcii

indicatoren

woonduur r

huur-- nt koophuis

beoordelingg w o o n p l a a t s

betrokkenn bij eigen gemeente

belangstellingg voor lokale
onderwerpen n

belangstellingg voor lokale
problemen n

ArticulerendeArticulerende

indicatoren

contactt met buren/naasten

tamilic/vriendcnn in gemeenten

gerichtheidd opeigen woonplaats

socialee activiteit

belangg hechten aan
gemeentebestuur r

SGB096

NIPO O
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Lokalee en nationale politieke betrokkenheid
11 De vergelijking
Omm nader inzicht te krijgen in een bijzonder karakter van de betrokkenheid bij de
lokalee politiek wordt allereerst onderzocht of op individueel niveau de vragen naar
betrokkenheidd bij de lokale politiek anders worden beantwoord dan de vragen naar
betrokkenheidd bij de nationale politiek. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door aan
iederr individu eerst vragen voor te leggen over zijn betrokkenheid bij de lokale
politiekk en kort daarop vragen over zijn betrokkenheid bij de nationale politiek. In
dee praktijk gebeurt dit natuurlijk in een en dezelfde enquête. Niet in alle geselecteerdee bestanden echter zijn zowel vragen over betrokkenheid bij de lokale politiek
opgenomenn als vragen over betrokkenheid bij de nationale politiek. En als het al
gebeurdd is, blijft dit geregeld beperkt tot een klein aantal vergelijkbare vragen. De
vergelijkbaarheidd tussen de vraagstelling die betrekking heeft op de betrokkenheid
bijj de lokale politiek met de vraagstelling die betrekking heeft op de betrokkenheid
bijj de nationale politiek, is van groot belang. Het gaat er immers om daadwerkelijk
enn zonder twijfel eventuele verschillen aan te tonen. Als bij afwijkende vraagstellingenn verschillen in de politieke betrokkenheid op lokaal en nationaal niveau worden
aangetroffen,, zijn er twee conclusies mogelijk: ofwel is er daadwerkelijk sprake van
eenn verschillende betrokkenheid, ofwel zijn de verschillen veroorzaakt door de
afwijkendee vraagstellingen. Om die laatste mogelijkheid uit te sluiten wordt alleen
gebruikgemaaktt van vragen naar politieke betrokkenheid die, met uitzondering van
hett onderscheid of het gaat om de lokale dan wel nationale politiek, gelijk zijn
geformuleerd. .
Inn het door SGBO uitgevoerde onderzoek in Almere is betrekkelijk veel aandacht
voorr de betrokkenheid bij de nationale politiek. Het idee achter deze vragen was om
eenn indruk te krijgen van de 'algemene' politieke betrokkenheid van burgers. Er is
toentertijdd geen strikte confrontatie van lokale en nationale politieke betrokkenheid
nagestreefd.. Het gevolg hiervan is dat vergelijkbare vragen voor de betrokkenheid
bijj de lokale en nationale politiek grotendeels ontbreken. In de overige door SGBO
ondernomenn onderzoeken ontbreekt de mogelijkheid om vergelijkingen te maken
mett de betrokkenheid bij de nationale politiek volledig. De reden is simpel: de
opdrachtgeverss van deze onderzoeken, gemeenten, hadden geen enkel helang bij het
vaststellenn van de betrokkenheid van hun burgers bij de nationale politiek.

Inn drie van de vijf onderzoeksjaren waaruit dit bestand is opgebouwd, is deze vraag aan de respondenten
voorgelegd.. Omdat deze indicator niet in alle jaren is opgenomen, komen bevindingen aangaande deze
indicatorr niet in de tekst van hoofdstuk 6 en 7 aan de orde. ïn bi]lage 4 worden wel resultaten gepresenteerd. .
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Dee onderzoekers die aan de basis stonden van THT83, concentreerden zich eveneens
opp de lokale politiek. De aandacht voor de mate van betrokkenheid bij de nationale
politiekk beperkt zich tot twee vragen. In beide gevallen gaat het om belangstelling
voorr de nationale politiek. In de NIPO-weekpeilingen wordt eveneens alleen de
vraagg naar de belangstelling voor de lokale politiek op identieke wijze herhaald voor
dee belangstelling voor de nationale politiek.
Daarmeee resteren slechts twee bestanden waarbij een relatief groot aantal vergelijkbaree vragen voor betrokkenheid bij de lokale en de nationale politiek beschikbaar is:
dee beide bestanden die door een groep wetenschappelijke onderzoekers zijn samengesteld. .
Samengevatt in de diverse bestanden zijn deze vergelijkbare indicatoren voor betrokkenheidd bij de lokale en de nationale politiek opgenomen.
TabelTabel 5.4 Indicatoren voor lokale én nationale politieke betrokkenheid in de
beschikbarebeschikbare bestanden
THT83 3 SGB091 1 IWG91 1 IWG93 3 SGB0966 I

NIPO

politiekee belangstelling
politiekee responsiviteit
politiekee competentie
waarderingg bestuur
politiekee kennis
politiekee activiteit

5.25.2 Sociaal-structurele

kenmerken

Alss verschillen tussen de betrokkenheid bij de lokale en de nationale politiek worden
onderzocht,, is het ook van belang de invloed van diverse individuele, sociaalstructurelee kenmerken van de respondenten in de analyses te betrekken. Gedoeld
wordtt op individuele kenmerken die geacht worden van betekenis te zijn voor de
matee van betrokkenheid. Te denken valt aan leeftijd, opleiding en dergelijke. De
redenn om ze in de analyses te betrekken is dat, zoals in hoofdstuk 4 is
beargumenteerd,, wordt verwacht dat ze op lokaal niveau een andere, veelal minder
sterkee invloed hebben op de mate van politieke betrokkenheid dan op nationaal
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niveau.. De lokale politiek zou immers 'makkelijker', 'begrijpelijker' of 'toegankelijker11 moeten zijn. Iedereen raakt er 'als vanzelf bij betrokken, ongeacht juist ieders
socialee achtergrond of politieke voorkeur. Anders gezegd: verondersteld wordt
datt de lokale politiek zo makkelijk, begrijpelijk of toegankelijk is dat 'je er niet
voorr doorgeleerd hoeft te hebben', 'de leeftijd er niet meer toe doet' of 'de lokale
politiekk door mannen en vrouwen op gelijke wijze wordt ervaren'. In dat geval
hebbenn kenmerken als opleiding, leeftijd en sekse geen onderscheidende waarde
meer. .
Verschillendee van deze kenmerken zijn in de beschikbare bestanden aanwezig. Zo is
inn elk bestand bekend of de respondent een man dan wel een vrouw is. In elk
bestand,, met uitzondering van de NIPO-weekpeilingen, is het opleidingsniveau van
dee respondenten vastgesteld. Daarbij zijn in de overige bestanden wel verschillende
indelingenn gehanteerd. Zo is soms geïnformeerd naar de hoogst afgeronde opleiding,
somss naar een opleiding die op dat moment gevolgd wordt. Ook de antwoordcategorieënn zijn zeker niet in elk bestand gelijk. Nu gaat het in dit onderzoek niet
omm de betekenis van een specifieke opleiding of opleidingscategorie op de mate van
betrokkenheid.. Het gaat erom of verschillen in opleidingsniveau bepaalde effecten
opp de mate van lokale politieke betrokkenheid hebben. Daartoe zijn in de diverse
bestandenn de respondenten steeds in drie categorieën onderscheiden: van een betrekkelijkk geringe opleiding tot een hoge opleiding. Zo'n onderscheid is voldoende om
relatievee verschillen in opleidingsniveau tussen respondenten te kunnen bepalen.
Opnieuww met uitzondering van de NIPO-gegevens is in elk bestand de exacte leeftijd
vann de respondent bekend. Dit gegeven kan dan zonder nadere bewerking worden
benutt in de analyses. In de NIPO-bestanden zijn de respondenten in leeftijdscategorieënn verdeeld. In hoofdstuk 4 is al kort gerefereerd aan de aanname dat leeftijd een
directt effect heeft op (lokale) politieke betrokkenheid. Het effect is niet, zo wordt
verondersteld,, verschillend voor bepaalde generaties. Denkbaar is dat sommige
generatiess om welke reden dan ook in een bepaalde periode bijzonder sterk op de
lokalee overheid zijn georiënteerd. Deze generatie zou dan op zowel jonge, middelbaree als oudere leeftijd gemiddeld een sterke betrokkenheid bij het lokaal bestuur
kennen.. Mensen uit andere generaties zouden juist hun hele leven (dus ongeacht hun
leeftijd)) mogelijk weinig betrokken zijn bij de lokale overheid. In de literatuur is
zo'nn gedachtegang echter niet eerder geopperd. Evenmin wordt die in dit proefschriftt gevolgd. Het lijkt al met al, mede omdat deze suggestie voorzover bekend
niett eerder in de literatuur is geopperd, een weinig aannemelijke veronderstelling.
Omm die reden worden in dit proefschrift geen generaties of leeftijdscohorten (op
basiss van geboortejaar) onderscheiden, maar wordt steeds alleen het 'directe' effect
vann leeftijd in ogenschouw genomen. Anders gezegd: verondersteld wordt dar het
effectt van leeftijd op betrokkenheid in 1983 (chronologisch gezien het eerst beschik-
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baree bestand' ) over het algemeen hetzelfde is als het effect van leeftijd op betrokkenheidd in 1998 (het jaar waarin de meest actuele gegevens waarvan in dit proefschriftt gebruik wordt gemaakt, zijn verzameld).A
Hett vaststellen van het inkomen van de respondent is in enquéteonderzoek geen
sinecure:: gaat het om het gezinsinkomen of om het 'eigen inkomen' van de
respondent?? Moeten de respondenten opgave doen van bruto- of nettoverdiensten?
Moetenn diverse subsidies (kinderbijslag, huursubsidie) meegeteld worden? F.te. Ook
nuu geldt weer, net als bij opleiding, dat de exacte omvang van het inkomen weinig
relevantt is. Het gaat erom inkomensverschillen tussen respondenten aan te kunnen
wijzenn en te onderzoeken welke invloed de verschillen hebben op de mate van
betrokkenheidd bij de lokale politiek. De wijze waarop het inkomen is geregistreerd
inn de bestanden - vaak in diverse klassen - biedt veelal eenvoudig de mogelijkheid
omm dergelijke onderscheiden aan te brengen. De respondenten in de verschillende
onderzoekenn konden in het enquêteformulier steeds een bepaalde klasse aanwijzen,
diee beschouwd wordt als een goede weergave van hun inkomen. Deze klasse is hoger
off lager dan die van respondenten die andere klassen hebben aangegeven. Dit
onderscheidd tussen respondenten verschaft voldoende relevante informatie. Op die
wijzee kan de relatieve inkomensklasse van de respondenten zonder verdere bewerkingenn toegepast worden in de analyses.
Dee links-rechtsplaatsing door de respondenten zelf is in slechts twee bestanden
beschikbaar.. Het aantal posities waarin de respondenten in deze bestanden zich
kondenn plaatsen, is verschillend. In het ene onderzoek zijn het 10 posities, in het
anderee zeven.
Ookk in dit geval gaat het, net als bij inkomen, uitsluitend om de betekenis van een
verschillendee positie op een links-rechtsschaal voor de mate van betrokkenheid,
ongeachtt het feit hoe deze precies is vastgesteld. Dit gegeven is daarom eveneens
zonderr verdere bewerkingen in de analyses bruikbaar.
Tabell 5.5 bevat het overzicht van de in de diverse bestanden beschikbare individuele,
sociaal-structurelee kenmerken.

Weliswaarr heeft het N I P O al voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19K2 gegevens verzameld,, maar deze gegevens zijn niet de andere jaren s a m e n g e n o m e n . THTN.i is het 'vroegste' zelfstandige
bestand. .
Overigenss m a a k t deze formulering eveneens duidelijk dat tussen de eerst en laatst beschikbare gegevens
slechtss 15 jaar verschil zit. In feite ligt het z w a a r t e p u n t van de verzameling van de gegevens die hier
wordenn benut binnen een periode van vijf jaar i |991-]99(Vi. Dat zou het ook vrijwel onmogelijk maken
omm eventuele generatie-effecten aan te kunnen tonen.
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TabelTabel 5.5 Beschikbare individuele, sociaal-structurele

kenmerken

THT83 3 SGB091 1 IWG91 1 IWG93 3 SGB096 6 NIPO O

leeftijd d

opleiding g

inkomen n

linkk s-rechtspla.it sing

33 De methode van analyse
Bijj het systematisch onderzoeken van eventuele verschillen tussen betrokkenheid bij
dee nationale en de lokale politiek is de volgende werkwijze gehanteerd. Allereerst
wordtt geïnventariseerd of er sprake is van een wezenlijk verschil in de mate van
betrokkenheid.. Daarnaast is aan de orde of verbanden tussen diverse kenmerken
vann de respondenten en hun politieke betrokkenheid op lokaal niveau anders zijn
dann die op nationaal niveau. Zowel voor het toetsen van eventuele verschillen in de
matee van betrokkenheid als voor het inventariseren van eventuele verschillen in
samenhangenn zijn diverse methoden beschikbaar.
Beidee vormen van toetsen op verschillen kunnen ingebed worden in één enkele
methode,, wat de overzichtelijkheid van de te presenteren resultaten ten goede komt.
Dezee methode is ontleend aan de 'regression in time and space' (Stimson, 1985) en
doorr Van der Eijk en anderen uitgewerkt in de 'stacked analysis'-methode (zie
bijvoorbeeldd Van der Eijk en Eranklin, 1996; Van der Brug, Eennema en Tillie,
2000). .
Inn deze methode worden eerst de algemene patronen geïnventariseerd, waarbij direct
inzichtt ontstaat in eventuele verschillen in de mate van betrokkenheid. Omdat op
datt moment de algemene patronen zijn vastgesteld, is het in een tweede stap mogelijkk om eventuele afwijkingen van de algemene patronen, op lokaal niveau, vast te
stellen. .
Gesprokenn is over 'gestapelde bestanden' (stacked analysis): in de volgende analyses
wordenn op basis van de gegevens van één enquête twee databestanden gecreëerd. In
dezee bestanden zijn de populatie en de wijze waarop de kenmerken van die populatiee zijn vastgesteld volstrekt identiek. De wijze waarop dit plaatsvindt, is in figuur
5.11 uitgewerkt.
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Hett creëren van de twee bestanden is weergegeven in stap 1 van deze figuur. De twee
nieuwee bestanden verschillen slechts in één essentieel opzicht van elkaar: het eerste
bestandd bevat uitsluitend de antwoorden op vragen naar de betrokkenheid bij de
lokalee politiek, het tweede bestand de antwoorden op overeenkomstige vragen naar
dee betrokkenheid bij de nationale politiek.
Hett doel van de databewerkingen die in figuur 5.1 zijn weergegeven, is nu te toetsen
off dezelfde respondenten de vragen naar betrokkenheid in het ene deelbestand
(betrokkenheidd bij de lokale politiek) anders beantwoorden dan de vragen naar
betrokkenheidd in het andere deelbestand (de betrokkenheid bij de nationale politiek).. Het 'anders' kan betekenen dat ze zich meer (of minder) betrokken tonen dan
well dat er andere verbanden met relevante achtergrondkenmerken zijn te constateren. .
Dezee analyses vinden pas plaats als de twee deelbestanden weer zijn samengevoegd,
waardoorr iedere respondent twee keer in het nieuw gevormde gestapelde bestand is
opgenomen:: één keer met zijn antwoorden op de vragen naar de betrokkenheid bij
dee lokale politiek en één keer met zijn vragen naar de betrokkenheid bij de nationale
politiek.. In dit gestapelde bestand bestaat er de mogelijkheid om te toetsen of een en
dezelfdee respondent zich anders gedraagt als het gaat om de betrokkenheid bij de
lokalee politiek in vergelijking met de betrokkenheid bij de nationale politiek. Voordatt deze bestanden weer 'op elkaar worden gestapeld', wordt in stap 2 een
(identificatie)variabelee toegevoegd waaruit af te leiden is of de vragen naar betrokkenheidd betrekking hebben op de lokale dan wel de nationale politiek.
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FiguurFiguur 5.2 Databeiverking en -analyse bij de vergelijking tussen nationale en lokale
politiekepolitieke betrokkenheid
-iff J2 .=:

a..
<<

:

H
i Wi

ttl l

Lrr ! «

pa a

^^ ^

t

Zc.

> ~3

ï

^^ ~ -^ u - r;
'55 ji .Ü .* _^ ^

++
<<

o *9
o9
zh--z

W3 3 « «
ULj j
& &SS
SQ Q
SS
(A A

_i i

--

TJ J

== |

cc
11

0J J

_CC

- ii

—

cc
\ii

QQ
22

<<

H
H
U5 5
ww
03 3

.

^

<ü

-j

ES-* *
DJ:

JJ

-^: :

<<

-

_*
*
_^t t
oo
T3 3

**

"3 3

"1"1 "

J** 'S ^2

111 1
HH "3*3
WW o &

too u Ja

O QQ

egg z
OO 03

83 3

=JI|-| ^ | *

?: _c "^> - *

HoofdstukHoofdstuk 5

Inn figuur 5.2 is weergegeven hoe her nieuw gevormde bestand, dat ontstaat in stap 3,
verschiltt van het oorspronkelijke bestand. In het oorspronkelijke bestand bevindt
zichh het totale aantal (n) respondenten. Van hen is vanzelfsprekend een reeks kenmerkenn in het bestand opgenomen. Tevens hebben de respondenten antwoord
gegevenn op de vragen die dienst doen als indicator voor lokale en nationale betrokkenheid.. In het nieuwe bestand bevinden zich twee keer zoveel respondenten doordatt in feite iedere respondent twee keer in het bestand is opgenomen (2n): één keer
inn zijn hoedanigheid als respondent inzake de lokale politiek en één keer in zijn
hoedanigheidd als respondent inzake de nationale politiek. Elk paar rijen in het
gegevensbestandd dat bij hetzelfde individu behoort, heeft dezelfde waarden bij de
individuelee en contextuele variabelen, maar er is een onderscheid bij de beantwoordingg van de vragen naar betrokkenheid. Dit onderscheid is inzichtelijk te maken
doorr middel van de nieuw gevormde identificatievariabele, die een waarde 1 heeft
alss de vastgestelde score bij de politieke betrokkenheid gebaseerd is op de lokale
politiekk en een waarde t) op basis van de nationale politiek.
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FiguurFiguur 5.3 Oorspronkelijk
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Vervolgenss kan worden getoetst of deze identificatievariabele 'lokaal/nationaal'
(kortt aan te duiden als I.N) van wezenlijke invloed is op de beantwoording van de
vragenn naar politieke betrokkenheid.
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Omm te toetsen of de variabele LN van betekenis is, wordt in het gestapelde bestand
eenn multivariate regressieanalyse uitgevoerd. De afhankelijke variabele is de nieuw
geconstrueerdee betrokkenheid bij de politiek. Voor de onafhankelijke variabelen
wordtt gebruikgemaakt van de in het bestand aanwezige geschikte en theoretisch
relevantee variabelen als leeftijd, opleiding, inkomen, sekse, woonduur, activiteit in
lokaall gebonden maatschappelijke organisaties, de mate waarin men zich betrokken
voeltt bij de gemeente en de omvang van de gemeente. Tevens wordt de nieuw
geconstrueerdee variabele LN als onafhankelijke in de analyse betrokken. Indien de
coëfficiëntt van deze variabele in de analyse een significante waarde heeft, kan hieruit
wordenn afgeleid dat de respondenten de vraag naar betrokkenheid bij de lokaie
politiekk anders hebben beantwoord dan de vraag naar betrokkenheid bij de nationalee politiek. Indien dat het geval is, blijkt er daadwerkelijk een andere mate van
betrokkenheid.. Als echter de coëfficiënt van de variabele LN niet significant is, dan
iss er - in dit opzicht - géén sprake van een bijzondere mate van lokale betrokkenheid.. Een positieve coëfficiënt geeft aan dat de betrokkenheid bij de lokale politiek
hogerr is dan bij de nationale politiek, een negatieve coëfficiënt dat het niveau van
betrokkenheidd bij de lokale politiek juist lager is.
Dee 'lat' bij het vaststellen of er sprake is van significantie, wordt relatief 'hoog'
gelegd.. De theoretische benaderingen zijn vrij stellig over de verschillen: verschillen
zullenn er volgens deze benaderingen 'zeker' zijn. Deze stelligheid maakt het onnodig
enn onwenselijk om in dit geval een ruimhartiger significantiecrirerium te hanteren.
Dee te benutten bestanden kennen bovendien een groot aantal cases, terwijl bij de
stapelingg dit aantal nog eens wordt verdubbeld. Om deze redenen worden
regressiecoëfficiëntenn als significant aangemerkt wanneer de kans om de vastgestelde
waardenn op toevalsbasis aan te treffen kleiner is dan 1%.
Bovenstaandee aanpak geeft in eerste instantie uitsluitend aan of er sprake is van een
niveauverschill in betrokkenheid bij de lokale of nationale politiek. Ongeacht of daar
sprakee van is, kan het zijn dat dezelfde verklarende factoren in verschillende mate
inwerkenn op betrokkenheid bij lokale en nationale politiek. De gevolgde werkwijze
biedtt de mogelijkheid hierover inzicht te verkrijgen. In de multivariate analyse
wordtt immers het verband duidelijk gemaakt tussen onafhankelijke variabelen en de
algemene,, gedecontextualiseerde politieke betrokkenheidsvariabele. Indien de
relatiess tussen de onafhankelijke variabelen en betrokkenheid verschillen naar gelang
hett gaat om de lokale of de nationale context, dan zou het alsnog aanbrengen van
datt onderscheid extra verklaarde variantie opleveren. Om na te gaan of hiervan
sprakee is wordt in een volgende fase het residu van de eerste regressie-analyse als
nieuwee afhankelijke variabele genomen. Het nieuw-gevormde verdubbelde bestand
wordtt in de oorspronkelijke delen gesplitst (stap 4 in figuur S. 1). Vervolgens wordt
onderzochtt of een volgende regressieanalyse (met dezelfde onafhankelijke variabelen)) alsnog resulteert in nieuwe significante coëfficiënten. Indien dat het geval is,
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verschiltt de wijze waarop de betreffende verklarende variabele samenhangt met
betrokkenheidd bij de lokale en nationale politiek.19
Voorr de volledigheid wordt hier nog opgemerkt dat zowel de afhankelijke als de
onafhankelijkee variabelen-40 in de diverse regressieanalyses zelden op intervalniveau
zijnn gemeten. Vrijwel alle afhankelijke variabelen zijn ordinaal en in een aantal
gevallenn zijn ze zelfs diehotoom. Dit roept de vraag op of het verantwoord is een
'standaard'' (OLS) regressieanalyse toe te passen, waarbij een lineair model wordt
verondersteld.. Het toepassen van lineaire modellen als de afhankelijke variabele
ordinaall is, kent immers een aantal nadelen, zoals bijvoorbeeld een relatief lage
verklaardee variantie. Bij een dichotome afhankelijke variabele ontstaat daarnaast het
probleemm dat de standaard error soms te hoog wordt geschat. Hierdoor zouden
sommigee effecten ten onrechte als niet-significant kunnen worden beschouwd. Om
dezee reden is bij alle gevallen waar de afhankelijke variabele diehotoom was, naast
eenn OLS-regressie, eveneens een logistische regressie uitgevoerd (zie bijvoorbeeld,
Gujarati,, 1988: 467 v.v.).41 Aangezien deze analyses aanleiding gaven tot dezelfde
inhoudelijkee conclusies, is besloten alleen de resultaten van de OLS-regressies te
presenteren.. Deze hebben twee voordelen boven de logistische variant. Ten eerste
latenn de resultaten zich begrijpelijker presenteren. Ten tweede zijn de resultaten van
dee verschillende analyses onderling minder goed met elkaar vergelijkbaar indien in
hett ene geval OLS wordt toegepast en in het andere geval logistische regressie.
Omwillee van de heldere en eenduidige presentatie wordt aldus vastgehouden aan
lineairee modellen, waarbij men zich echter wel dient te realiseren dat aan de lage
waardee van de R2 weinig betekenis moet worden toegekend.
Dee betrokkenheid tussen gemeenten vergeleken
Dee tweede onderzoeksstrategie om inzicht te krijgen in de aannemelijkheid van een
bijzonderee betrokkenheid is om de betrokkenheid bij de lokale politiek in diverse
gemeentenn onderling te vergeleken. Het onderzoek dat plaatsvond in Almere, is dan

Hett kan zijn dat gedurende deze stapsgewijze methode de indruk wordt verkregen dat de samenhang
tussenn specifieke kenmerken van respondenten enerzijds en betrokkenheid anderzi]ds op lokaal niveau
stelselmatigg verschilt van de samenhang op nationaal niveau. Er is dan, anders gezegd, sprake van
interactiee tussen deze kenmerken en de LN-vanabele. In dat geval is het noodzakelijk om de richting en
omvangg van deze interactie empirisch vast te stellen. Pas indien daar aanleiding toe bestaat, wordt
aangegegevenn hoe dat geschiedt en wat de uitkomsten zijn.
Voorr enkele van de onafhankelijke variabelen geldt overigens dat ze wel degelijk op intervalniveau zijn
gemeten. .
Inn het logitmodel vindt een bewerking plaats, waarbij de log van de 'odds ratio' (de kans op een waarde
vann T gedeeld door de kans op een waarde van '0'} de afhankelijke variabele is. De effecten van de
onafhankelijkee variabelen geven dus aan in welke mate de kans toe of afneemt dat een respondent 'wel'
off 'niet' politiek actief zal zijn.
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voorr dit doel in her geheel nier bruikbaar. De gegevens in dit bestand hebben betrekkingg op inwoners van één gemeente: verschillen tussen gemeenten zijn er dan niet.
Inn een ideaal geval /.ouden in de overige beschikbare bestanden zoveel respondenten
uitt afzonderlijke gemeenten aanwezig zijn dat steeds groepen respondenten uit deze
gemeentenn vergeleken kunnen worden. Slechts in twee van de bestanden waarvan in
ditt proefschrift gebruik wordt gemaakt, is dit het geval. Als eerste is dat het onderzoekk dat gebaseerd is op respondenten uit zeven grote gemeenten in 1991. Daarnaastt kan gebruik worden gemaakt van het combinatiebestand van diverse bestandenn die door SGBO in opdracht van verschillende gemeenten zijn uitgevoerd. In
totaall gaat het om acht gemeenten.
Beidee bestanden zijn wat de mogelijkheden voor vergelijking tussen gemeenten betreftt in tabel 5.1 niet als optimaal aangemerkt. De reden daarvoor is dat de gemeentenn in elk bestand onderling niet sterk verschillen. Immers, in IWG91 gaat het om zevenn voor Nederlandse begrippen zeer grote gemeenten. Zes daarvan hadden tijdens
hethet onderzoek meer dan 1 ()().()()() inwoners. De zevende gemeente, Zwolle, heeft als
provinciehoofdstadd een belangrijke regionale functie, net als de overige zes gemeenten.
Inn SGBQ96 bevinden zeven van de acht gemeenten zich in de provincie Zeeland. Zes
daarvann liggen zelfs op één eiland, Schouwen-Duiveland, en vormen momenteel één
gemeente.. Wat regionale spreiding betreft verschillen zeven van de acht gemeenten
duss weinig van elkaar. De grootste gemeente in dit bestand, Middelburg, had tijdens
hett onderzoek 'slechts1 39.000 inwoners. Toch is de spreiding in SGB096 op het
oogg groter dan in IWG91. IJsselstein, de enige gemeente in dit bestand buiten de
provinciee Zeeland, was tijdens het onderzoek een middelgrote forensengemeente
(23.0000 inwoners), terwijl een aantal van de gemeenten op Schouwen-Duiveland
toentertijdd betrekkelijk kleine en relatief gesloten gemeenten was, vooral gericht op
landbouww of visserij. Middelburg is dan wel voor Nederlandse begrippen niet
bijzonderr groot, in de Zeeuwse context is het onbetwist het centrum van de provincie.. En ondanks het betrekkelijk bescheiden aantal van 10.000 inwoners in Zierikzee
wass deze gemeente zonder twijfel in de ogen van alle inwoners van SchouwenDuivelandd het 'wereldse1 centrum van hun eiland (Uil, 1996; Castenmiller, 1996c).
Mett deze twee bestanden zijn de 'ideale1 mogelijkheden uitgeput die de bestanden
biedenn om respondenten uit afzonderlijke gemeenten te vergelijken. In de overige
bestandenn moet een alternatieve aanpak worden gehanteerd. Allereerst kan overwogenn worden om individuele respondenten op basis van beschikbare informatie over
dee gemeente waarin zij wonen een bepaalde score toe te delen. Deze score zou dan
aangevenn in welke mate deze gemeente een gemeenschapskarakter heeft. Dat is een
zinvolle422 aanpak indien daarvoor voldoende geschikte informatie van alle NederNX'aarbijj gemakshalve wel aangenomen moet worden dar / o ' n mm ot meer ob|ecneve classificatie \ a n
gemeenrenn ook "herkend" wordt door de in de bestanden o p g e n o m e n respondenren uit die gemeenten.
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landsee gemeenten beschikbaar is. Denters en Geurts (1998: 269-270) hebben een
vergelijkbaree aanpak gehanteerd om een 'heterogeniteitsscore' aan de gemeenten (of
liever:: aan de respondenten uit diverse gemeenten) in hun onderzoek toe te kennen.
Aann de basis van dergelijke bewerkingen staan gegevens die het CBS verzamelt over
gemeenten.. Het aantal bruikbare en actuele gegevens die het CBS structureel verzameltt over gemeenten, is echter beperkt. Kr is verder geen andere instantie in Nederlandd die dar doet. Het samenstellen van ingewikkelde 'scores' om het gemeenschapskarakterr van gemeenten ermee te indiceren is daarmee slechts in theorie mogelijk.
Hett aantal inhoudelijk relevante en bruikbare gegevens is zo beperkt dat zo n
operationalisatiee zowel conceptueel als praktisch ten minste twijfelachtig zou
worden. .
Alss alternatief wordt het begrip 'schaal' gebruikt. In hoofdstuk 4 is gesteld dat
schaall en gemeenschap enige verwantschap vertonen. Tegelijkertijd is min of meer in
hethet midden gelaten wat verstaan wordt onder 'de schaal1 van de gemeente. Deze
'onduidelijkheid11 is het gevolg van het uitgangspunt dat elke operationalisatie van
hett concept gemeenschap op basis van een invulling van schaal tekortkomingen zal
kennenn (Dahl en Tufte, 1974; Agnew, 1987; Mabilieu (e.a.], 1989).
Allereerstt bestaat er de mogelijkheid om de schaal te operationaliseren op basis van
hett aantal inwoners van een gemeente. De schaal kan ook wrorden geïndiceerd aan
dee hand van de oppervlakte van de gemeente. Een combinatie van aantal inwoners
mett oppervlakte behoort eveneens tot de mogelijkheden. De beschikbare bestanden
biedenn nog meer mogelijkheden. Kr kan bijvoorbeeld worden gedacht aan factoren
alss de urbanisatiegraad, de modernere 'stedelij kheidsgraad' of de 'omgevingsadressendiehtheld ,, van gemeenten. Bij deze verschillende kenmerken zijn deze
overwegingenn van belang:
Zeerr gebruikelijk is de operationalisatie van 'schaal' als het aantal inwoners van
dee gemeente. Het is echter goed mogelijk om van mening te verschillen over de
vraagg of zo'n operationalisatie relevant is als indicatie voor het gemeenschapskarakterr van gemeenten. Zoals opgemerkt wordt geregeld 'gemakshalve' aangenomenn dat hechte gemeenschappen klein zijn, maar vanzelfsprekend is dit niet.
Kleinee gemeenten kunnen ook bestaan uit 'samenraapsels' van nog kleinere
kernenn die op het niveau van de gemeente nauwelijks een 'eenheid', een gemeenschapp vormen. Bovendien kunnen ook heel grote gemeenten door hun inwoners
herkendd worden als een hechte gemeenschap ('Mokuin', 'Rotjeknor'). Desalnietteminn worden er in diverse onderzoeken geregeld verbanden tussen inwoneraantall en diverse aspecten van betrokkenheid verwacht en aangetroffen (zie
bijvoorbeeldd Mouritzen, 1989).
-- De mate van stedelijkheid, zoals die uitgedrukt wordt met de urbanisatiegraad,
zegtt op zichzelf weinig over het gemeenschapskarakter van gemeenten. Zowel
stedelijkee als niet-stedelijke gemeenten kunnen bloeiende sociale gemeenschappenn zijn. Vermoed kan nog worden dat de meer stedelijke gemeenten onover-
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zichrelijkerr zijn, wat relevant is in het kader van de articulerende invalshoek.
Maarr die onoverzichtelijkheid wordt dan toch meer bepaald door het inwoneraantall van de gemeente dan door de stedelijkheid. Het praktische argument dat
dee urbanisatiegraad van gemeenten voor het laatst op basis van gegevens uit de
bevolkingstellingg van 1971 is bepaald en daardoor sterk verouderd, wordt
daarmeee al van ondergeschikt belang.
Het CBS heeft in de loop der jaren als alternatief voor de verouderde
urbanisatiegraadd andere kenmerken ontwikkeld. Met name kan gewezen wordenn op de omgevingsadressendichtheid (OAD), die vanaf het jaar 1990 beschikbaarr is (zie Den Duik, Van de Stadt en Vliegen, I992). 4! Deze omgevingsadressendichtheidd wordt omschreven als l het gemiddeld aantal adressen per
vierkantee kilometer binnen een cirkel met een straa! van 1 kilometer op 1
januari'.. De omgevingsadressendichtheid van gemeenten wordt bepaald door
voorr elk adres binnen een gemeente de adressendichtheid vast te stellen en
daarnaa het gemiddelde te berekenen van de omgevingsadressendichtheid van alle
afzonderlijkee adressen binnen de gemeente. Voor dit kenmerk gelden in een
aantall opzichten vergelijkbare inhoudelijke bezwaren als bij de urbanisatiegraad.
Hett aantal postadressen per vierkante kilometer heeft op bet eerste gezicht
weinigg relevantie als indicator voor het gemeenschapskarakter van gemeenten.
Well kan gesteld worden dat de omgevingsadressendichtheid betekenis heeft voor
dee overzichtelijkheid van de gemeente, wat van belang is voor de interactie
binnenn een gemeente of de kosten die burgers moeten maken bij het verwerven
vann een zekere mate van betrokkenheid (bijvoorbeeld kennis of gedrag).
Eveneens is weleens de mogelijkheid geopperd om de oppervlakte van een gemeentee te benutten als operationalisatie van schaal (zie bijvoorbeeld Herweijer,
1994).. Ook hiertegen zijn bezwaren in te brengen. Zo zijn er gemeenten met een
grotee oppervlakte waar het merendeel van de inwoners in één compact centrum
woont.. Het tegendeel kan ook het geval zijn. Verspreid over het grote gebied
wonenn de inwoners in een groot aantal kernen, die misschien wel elk afzonderlijk
maarr niet gezamenlijk als een gemeenschap worden ervaren door de burgers.
Zelfss is de situatie denkbaar dat burgers van een gemeente verspreid wonen over
eenn groot gebied, terwijl zij dat gehele gebied als een gemeenschap ervaren.

Dee omgevingsadressendichtheid lijkt in een klein aantal opzichten inhoudelijk
bruikbaarderr dan de overige kenmerken. In een artikel dat het CBS bij de introductie
vann dit kenmerk publiceerde (Den Duik, Van de Stadt en Vliegen, 1992) worden

I)t'' omgevingsadressendichtheid is in 1 9^2 omwikkeld. De basis is gelegen in gegevens uit het Geografisch
Basisregister.. een register dar door de Rijksplanologische Dienst, PTT Post en het CBS wordt samengesteld.
Opp basis van dit register kan ook de omgevingsadressendichtheid van gemeenten met terugwerkende kracht
wordenn vastgesteld. Hij de ontwikkeling van deze indicator heeft het CBS liij\ oorbeeld ook waarden voor
11 9S0 berekend. Dit gegeven is echter pas vanat het jaar 1990 in geautomatiseerde vorm beschikbaar.
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dezee inhoudelijke voordelen ren opzichte van de overige mogelijkheden benadrukt.
Onderr meer wordt geaccentueerd dat de omgevingsadressendichtheid in feite de
concentratiee van menselijke activiteiten indiceert. Volgens CBS-onderzoeken vindt
eenn groot deel van de menselijke activiteiten binnen een straal van één kilometer van
hett eigen woonadres plaats. Hoe meer mensen binnen die straal van één kilometer
wonen,, hoe intensiever deze activiteiten zullen zijn.
Mett het oog op de articulerende benadering is dit een relevant kenmerk. Hen belangrijkk praktisch nadeel van dit kenmerk is echter dat het in feite alleen bruikbaar is in
IW(i93.. De overige bestanden dateren van voor die datum of bestaan uit respondentenn uit een klein aantal gemeenten (SGB096). In IWG93 zijn in dit onderzoek wel
analysess uitgevoerd waarbij van dit kenmerk gebruik is gemaakt. Omdat dit het enigee bestand is waar dit mogelijk is, zijn de resultaten voor de overzichtelijkheid niet
inn de tekst van de volgende hoofdstukken opgenomen: ze zijn vermeld in bijlage 4.
Hett next best alternatief is toch gemeentegrootte te benutten om een onderscheid te
makenn tussen groepen respondenten. Als gezegd wordt in de literatuur vaak een
effectt van gemeentegrootte verwacht en geregeld ook aangetroffen. In praktische zin
zijnn er verder weinig bezwaren tegen het gebruik van dit kenmerk. In de analyses
waarvann in hoofdstuk 6 en 7 verslag wordt gedaan, is waar relevant dit kenmerk in
dee analyses betrokken. Dit geldt alleen voor die bestanden die niet samengesteld zijn
uitt respondenten uit slechts een klein aantal gemeenten. Dit betekent dat in THT83,
NIPOO en IWG93 respondenten op basis van het aantal inwoners van hun gemeente
inn groepen worden onderscheiden.44
Dee aanpak bij de vergelijking van de politieke betrokkenheid in afzonderlijke
gemeentenn of groepen van gemeenten van verschillende omvang is vergelijkbaar aan
maarr minder ingewikkeld dan de aanpak bij de vergelijking tussen lokale en nationalee politieke betrokkenheid. Dit is in figuur 53 weergegeven. Begonnen wordt met
analysess in het oorspronkelijke bestand (stap 1). Hierin worden allereerst algemene
verbandenn tussen relevante achtergrondkenmerken en indicatoren voor betrokkenheidd geïnventariseerd. Bovendien is het mogelijk om al inzicht te verwerven in het
bestaann van significante verschillen in de mate van betrokkenheid tussen respondentenn uit verschillende gemeenten of groepen van gemeenten. Dit gebeurt door varia-

Voorr de volledigheid kan hier nog worden opgemerkt dat de correlatie tussen de omgevingsadressendichtheidd en het aantal inwoners \Af\ een gemeente relatief sterk is. In de periode 1990-2000 bevindt deze correlatiee zich steeds rond de 0,75. Dit berekent dat een classificatie van gemeenten op basis van inwoners
weinigg verschilt van een classificatie op basis van de omgevingsadressendichtheid. In alle jaren heeft steeds
Amsterdamm de grootste omgevingadressendichtheid (in de genoemde ].iren meestal iets kleiner dan de
waardee 6.000), terwi|i in alle jaren op één na Ambt Delden de geringste omgevingsadressendichtheid heeft
(eerstt iets groter dan "0, in latere jaren rond de 80). De meerwaarde \an de omgevingsadressendichtheid
is,, zo heeft het CBS vastgesteld, dat stedelijke agglomeraties (kleine gemeenten aan de rand van grote
gemeenten)) veel hoger in de rangorde komen dan op grond van het aantal inwoners het geval zou zijn.
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beienn in deze eerste analysestap te benutten die de afzonderlijke gemeenten (of
groepenn van gemeenten) indiceren ('dummyvariabelen'). In deze eerste stap worden
dee antwoorden van één groep respondenten (uit dezelfde gemeente of groep van
gemeenten)) vergeleken met de overige antwoorden. Indien significante waarden voor
dee regressiecoëfficiënten bij deze kenmerken van de gemeenten blijken, kan aangenomenn worden dat er sprake is van een wezenlijk verschil in de mate van lokale politiekee betrokkenheid tussen respondenten uit diverse gemeenten of groepen van
gemeenten."4'' Opnieuw wordt gesproken over significante waarden als de kans om
dezee waarden op toevalsbasis aan te treffen minder dan 1 % is.
Inn stap 2 wordt het oorspronkelijke databestand in verschillende delen gesplitst. Het
onderscheidendd criterium is, afhankelijk van het bestand, de verschillende gemeenten
off groepen van gemeenten van een bepaalde grootteklasse. In stap I zijn de algemenee verbanden tussen achtergrondkenmerken en indicatoren voor betrokkenheid
bepaald.. Daarbij is mogelijk een groot deel van de variantie onverklaard gebleven.
Ditt deel onverklaarde variantie (het 'residu1) wordt in stap 2 in de verschillende
deelbestandenn als uitgangspunt genomen. Opnieuw worden relaties tussen de
verschillendee achtergrondkenmerken en het deel onverklaarde variantie onderzocht.
Mochtt dit resulteren in nieuwe significante regressiecoëfficiënten, dan kan hieruit
wordenn afgeleid dat patronen en verbanden in afzonderlijke gemeenten, of
gemeentegrootteklassee en dergelijke, ten opzichte van elkaar verschillen.4'1
Natuurlijkk is het eveneens van belang om aandacht te besteden aan de effecten van

455

Indien onderscheid w o r d t gemaakt russen afzonderlijke gemeenten of gemeentegrootteklassen, kan de
o m v a n gg win de gemeente of het r a n g o r d e n u m m e r van de klasse als interval- of ordinale variabele in de
analysee worde n b e t r o k k e n . In dat geval zou het construeren van dummyvariabelen niet nodig zijn. In zo n
a a n p a kk zou echter impliciet ervan uit worden gegaan dat de verbanden tussen gemeentegrootte (in
absolutee aantallen ot klassen) een lineair verband vertonen met de afhankelijke variabele. Bij gemeentegroottee is zo'n veronderstelling o p basis van sommige theoretische beschouwingen verdedigbaar. Toch is
zo'nn lineair verband met als uitgangspunt genomen. Er worden weliswaar verschillen verondersteld tussen
gemeentenn (of groepen van gemeenten), maar ze hoeven geen vast patroon te kennen.
O mm deze reden is ervoor gekozen om het effect van elke eenheid (de afzonderlijke gemeenten of klassen
vann gemeenten) steeds afzonderlijk als d u m m y v a n a b e l e weer te geven, ben van de categorieën fungeert
daarbijj als rererentiecategorie. Overigens is uit de uitkomsten uiteindelijk wel af te leiden of de eventuele
verschillenn in de mate van betrokkenheid in enige mate een lineair verband hebben met de o m v a n g van de
gemeentee of het verschil tussen grootteklassen. Indien de sterkte van verbanden, zoals weergegeven aan de
handd van de regressiecoefficiënt, toe- ot afneemt met de o m v a n g van de gemeente, wijst dit o p een lineair
verband.. Ter controle zijn bovendien de regressieanalyses met gemeentegrootte als intervalvariabele of in
klassenn (ordinale variabele) wel uitgevoerd. De resultaten d a a r v a n staan vermeld in voetnoten bi| de
relevantee passages in hoofdstuk 7.

4(ii

O o k m dit geval geldt dat indien stelselmatig informatie w o r d t verkregen dat sommige kenmerken van
respondentenn in verschillende gemeenten een andere relatie kennen met betrokkenheid, dit aanleiding zou
gevenn tot een genuanceerdere a a n p a k in de wijze van analyse, / . o d r a d a a r v o o r aanleiding is, zal zo'n
a a n p a kk worden toegelicht en toegepast.
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indicatorenn die relevant zijn in de gebiedsgebonden en de articulerende benadering.
Ookk deze effecten zouden gemeenten (vanwege de verschillende ' k a r a k t e r s ' van deze
gemeenten)) van elkaar moeten verschillen.
Dee resultaten van de analyses zijn opgenomen in hoofdstuk 7.
figuurfiguur
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Balans
Inn dit hoofdstuk zijn de te benutten databestanden geïntroduceerd. Tevens is de
onderzoeksstrategiee toegelicht. In bijlage 1 worden de beschikbare bestanden gedetailleerderr beschreven. Onder meer zijn in die bijlage overzichten opgenomen van
allee beschikbare indicatoren voor politieke betrokkenheid.
Inn dit hoofdstuk is aangegeven dat alle bestanden verschillende indicatoren voor
betrokkenheidd bij de lokale politiek bevatten. Dat is niet verwonderlijk aangezien
dezee bestanden geselecteerd waren met het oog op de beschikbaarheid van ten
minstee enkele van deze indicatoren. Tevens is in dit hoofdstuk duidelijk geworden
datt lang niet alle gewenste indicatoren voor de drie aspecten van betrokkenheid in
dee bestanden zijn opgenomen. Hoewel er verschillende indicatoren voor politieke
affectiee voorhanden zijn, ontbreken er aanwijzingen voor 'trots zijn op de eigen
gemeente'' en lde mate van vervreemding van de gemeente\ Als het gaat om politieke
kennis,, beperken de indicatoren zich grotendeels tot het bepalen van feitelijke
kennis,, in het bijzonder kennis van de namen van lokale politici. Hoewel in sommige
bestandenn vele soorten politieke activiteit zijn geïnventariseerd, gaat het vrijwel
uitsluitendd om gedrag dat tot doel heeft de besluitvorming te beïnvloeden.
Dee beschikbare indicatoren voor politieke betrokkenheid in de diverse bestanden
samenn geven, ondanks de beperking van elk afzonderlijk bestand, wel degelijk een
breedd beeld van de mate van betrokkenheid bij de lokale politiek.
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