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BIJLAGEE 1 

DATABESTANDENN EN ANALYSES 

Inleiding g 

Inn hoofdstuk 6 en 7 werd verslag gedaan van analyses in diverse databestanden, die in hoofd-

stukk 5 zijn geïntroduceerd. De/e bijlage bevat een uitgebreidere toelichting op de bestanden en 

bewerkingen.. In paragraat 2 worden de gehanteerde bestanden gedetailleerder beschreven. 

Paragraatt 3 en volgende bevatten een toelichting op de benutte afhankelijke en onafhankelijke 

variabelen. . 

Dee bestanden 

Bijj  het selecteren van potentieel bruikbare bestanden zijn deze overwegingen van belang 

geweest: : 

Krr moet een brede benadering van betrokkenheid bij de lokale politiek mogelijk zijn. Dit 

betekentt dat het bestand indicatoren moet bevatten voor houdingen, opvattingen en 

gedrag. . 

Hett bestand moet vragen bevatten die - potentieel - geschikt zijn om als indicator voor 

aspectenn van de gebiedsgebonden of de articulerende benadering dienst re doen. 

Recentee bestanden genieten de voorkeur. Het onderzoek is er niet op gericht om aan te 

tonenn of in het verleden de betrokkenheid bij de lokale politiek groot was: het gaat om de 

aannemelijkheidd van de veronderstelling op dit moment. 

Uiteindelijkk hebben deze overwegingen geresulteerd in het benutten van zes databestanden, die 

inn hoofdstuk 5 zijn geïntroduceerd. Deze bijlage bevat een uitgebreide toelichting op deze 

bestandenn en de wijze waarop relevante indicatoren, zowel voor betrokkenheid als voor diverse 

onafhankelijkee factoren, zijn geconstrueerd. 

7'HTtf.ï ï 

Ditt onderzoek vond plaats in het kader van een project van de toenmalige 'onderafdeling 

bestuurskunde'' van de toenmalige Technische Hogeschool Twente. Het project concentreerde 

zichh op de kwaliteit van het bestuur in kleine gemeenten. De relatie tussen burgers en bestuur, 

enn dan in het bijzonder de politieke participatie van burgers in de lokale politiek, is als een 

wezenlijkk aspect van de kwaliteit van het bestuur beschouwd. 

Inn dit onderzoek zijn burgers van I 8 jaar of ouder uit ,i0 verschillende gemeenten, alle met 

minderr dan 30.000 inwoners, benaderd. Per gemeente gaat het om ongeveer 150 geselecteerde 

personen.. Tussen het moment van selectie en de daadwerkelijke benadering kunnen burgers 
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verhuizen.. Bij benadering kan blijken dar de bevolkingsadministratie fouten bevatte of dat de 

geselecteerdee personen ernstig ziek waren of langdurig in het buitenland verbleven. Uiteindelijk 

zijnn v ^ )S personen benaderd. 3.001 \wn hen hebben medewerking verleend aan het onderzoek: 

eenn respons van ~6,2"<i. In een technische verantwoording bij de gegevens stelt het verantwoor-

delijkee veldwerkbureau dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat de bij de afzonder-

lijk ee gemeenten getrokken steekproeven nier representatief zouden zijn voor de kiesgerechtigde 

burgerss in die gemeenten. Verder stelt het: 'Worden de uitkomsten van het onderzoek echter 

gegeneraliseerdd naar alle gemeenten in Nederland met minder dan 30.000 inwoners, dan 

moetenn deze als indicatie! gezien worden/ 

Hett veldwerk werd in 198 3 uitgevoerd door enquêteurs bij de mensen thuis, in jargon: face tu 

face. face. 

Dee vragenlijst bij dit onderzoek is bijzonder uitgebreid. Velerlei aspecten van de relatie tussen 

burgerss en lokale overheid komen aan bod. 

bb S(,B()')1 

Ditt onderzoek in Almere in 199 1 kwam voort uit een opdracht van het gemeentebestuur aan 

SCiBO,, Onderz.oeks- en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse dcineenten. De 

opkomstt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1990 in Almere was buitengewoon laag geweest. 

Hett bestuur wilde inzicht in de oorzaken. Bovendien is van de gelegenheid gebruikgemaakt om 

bijj  de respondenten te informeren naar hun opvattingen over het woon- en leefklimaat in deze 

explosieff  groeiende gemeente. 

Dee steekproef is getrokken op basis van de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Kr is sprake 

vann een gestratiticeerde steekproef. Almere kende ten tijde van het onderzoek drie duidelijk 

herkenbare,, afzonderlijke 'wijken': Almere-Stad, Almere-Haven en Almere-Buiten. Op dat 

momentt telde Almere ongeveer 78.500 inwoners. Meer dan de helft woonde m Almere-Stad. 

Omm ook betrouwbare uitspraken re kunnen doen over de situatie in de andere wijken is het 

aantall  potentiële respondenten m deze andere twee wijken oververtegenwoordigd. 

Dee bruto-steekproef bestond uit 2.021 personen van 18 jaar of ouder. Kr diende een netto-

responss van ten minste 1.000 respondenten te worden gerealiseerd. Om tot dit aantal te komen 

zijnn l.""?s personen benaderd. De vragenlijst is mondeling (face to face) afgenomen door NIPO-

enquêteurs.. All e potentiële respondenten hebben een vooraankondiging van het onderzoek 

ontvangenn in de vorm van een brief die ondertekend was door de burgemeester. 

Hett veldwerk is uitgevoerd in de periode van 18 maart tot en met 3 mei 1991. Uiteindelijk 

hebbenn 1.001 personen meegewerkt aan het onderzoek: een responspercentage van 58. 

Dee stratificatie van de bruto-steekproef heeft natuurlijk ook consequenties voor de netto-

steekproef.. Waar representatieve uitspraken moeten worden gedaan voor de gehele bevolking 

vann Almere, zou de steekproef herwogen moeten worden. Bij de rapportage uit 1991 is dat ook 

gebeurd. . 

Inn dit onderzoek is de noodzaak tot herweging minder urgent. Hoewel er wel verschillen blijken 

tussenn de inwoners van de verschillende gebieden, zijn ze niet spectaculair. Bovendien staat in dit 

onderzoekk de relatie tussen burgers en hun overheid centraal, zonder dat er representatieve 

uitsprakenn voor Almere moeten worden gedaan. Oftewel: het maakt in de praktijk weinig uit 

waarr de respondenten van Almere nu precies wonen, het gaat om hun relatie met 'een' lokale 
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overheid.. Tevens geldt dat herweging allerlei minder gewenste effecten heeft op analyses die 

samenhangg tussen antwoordpatronen onderzoeken. Herweging heeft in dit proefschrift niet 

plaatsgevonden. . 

Inn het onderzoek, zo zal in het vervolg van deze bijlage nog blijken, zijn betrekkelijk veel 

potentieell  geschikte indicatoren voor betrokkenheid bij de lokale politiek opgenomen. Omdat 

hett onderzoek zich beperkt tot één gemeente, is een vergelijking van eventuele verschillen in of 

verschillendee patronen van politieke betrokkenheid tussen gemeenten niet mogelijk. Wel leent 

hett onderzoek zich voor vergelijkingen met politieke oriëntaties op de landelijke politiek. Van 

dezee groep politieke oriëntaties zijn er echter maar weinig dusdanig in de vragenlijst aan de orde 

gesteldd dat ze zinvol vergeleken kunnen worden met de lokale politieke oriëntaties. In deze 

bijlagee worden alle in dit onderzoek beschikbare indicatoren wel genoemd, maar slechts een 

beperktt aantal daarvan speelt in de analyses een rol. 

ƒƒ W G 9 ƒ 

Naa de gemeenteraadsverkiezingen van 1990 is er uitgebreid gediscussieerd over de mogelijke 

oorzakenn van de geringe opkomst. Een groep van universitaire onderzoekers nam kort na die 

raadsverkiezingenn het initiatief om onderzoek te verrichten dat inzicht moest bieden in de 

redenenn van de lage opkomst. Dit onderzoek werd ondersteund door het Ministerie van 

Binnenlandsee Zaken. Vervolgens zijn er contacten gelegd met een aantal van de grootste 

gemeenten.. Binnen die gemeenten zou het onderzoek plaatsvinden. De uiteindeli|ke selectie van 

gemeentenn is totstandgekomen op basis van de bereidheid van deze gemeenten om een financiële 

bijdragee te leveren aan het onderzoek. 

Onderstaandee tabel geeft aan in welke gemeenten het onderzoek is uitgevoerd in 1991. Tegelij-

kertijdd zijn de gerealiseerde responspercentages in de face to face methode van enquêtering 

aangegeven. . 

TabelTabel bijlage 1.1 Gemeenten en respons in IWG91 

Deelnemendee gemeenten Respons s 

Amsterdam m 

Denn Haag 

Utrecht t 

Eindhoven n 

Tilburg g 

Nijmegen n 

Zwoll e e 

32% % 

32% % 

36% % 

40% % 

43% % 

43% % 

48% % 
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Duidelijkk is dat her hier gaat om zeven, voor Nederlandse begrippen bijzonder grote gemeenten. 

Vann de vijf allergrootste gemeenten in Nederland heeft alleen Rotterdam niet geparticipeerd in 

hett onderzoek. Vlet uitzondering van Zwolle tellen - ten tijde van het onderzoek - alle gemeen-

tenn meer dan 100.000 inwoners. 

Dee respons is laag. In tabel bijlage 1.1 zijn de gemeenten geordend op afnemende inwoners-

aantallen.. Het valt op dat de respons in dezelfde volgorde toeneemt. Blijkbaar heeft gemeente-

groottee invloed op de bereidheid om mee te werken aan dergelijk onderzoek. 

Inn de verschillende rapportages (Tops [e.a.|, 199 1 ) en de verantwoording bij het codeboek 

(Ankerr en Hospers, 1993) wordt laconiek gedaan over de lage respons. Betoogd wordt dat de 

steekproeff  qua leeftijd, geslacht, verdeling over de stad en huwelijkse staat niet significant 

afwijktt van bekende bevolkingsgegevens, enkele kleine uitzonderingen daargelaten (Anker en 

Hospers,, 1993: 6). Dit maakt de steekproef echter niet als vanzelfsprekend volledig representa-

tieff  voor de gehele populatie. Kvengoed kan bijvoorbeeld worden verondersteld dat non-respons 

blijkbaarr niet wordt bepaald door iemands leeftijd, geslacht, woonbuurt of huwelijkse staat. 

Bijj  nader onderzoek (Castenmiller, 1993) blijken er aanwijzingen dat in de betrokken gemeenten 

eenn selectieve groep van respondenten aan het onderzoek heeft meegewerkt. Deze groep 

kenmerktt zich ten eerste door hun bereidheid om mee te werken aan dit *oort onderzoek. Deze 

bereidheidd zou weleens mede bepaald kunnen worden door een algemene en tussen gemeenten 

vergelijkbaree houding jegens de lokale politiek. 

Nett als in het onderzoek in Almere, toen het ging om stratificatie naar wijken, is in dit proef-

schriftt afgezien van herweging die tot doel zou hebben om het aandeel respondenten van een 

bepaaldee gemeente vergelijkbaar te laten zijn met het aandeel van die gemeente in de totale 

bevolkingg van deze zeven gemeenten. In de context van dit proefschrift is dat een inhoudelijk 

overbodigee exercitie. De ongewogen steekproef kan worden omschreven als een groep van 

respondentenn die allen woonachtig zijn in relatief grote gemeenten. 

Vanwegee de combinatie van de bestanden uit alle zeven gemeenten ontstaat er een in absolute 

aantallenn omvangrijk bestand van 3.400 respondenten. 

Dee vragenlijst is in overleg tussen de verschillende bij het project betrokken onderzoekers 

samengesteld.. De vragen zijn vooral gegroepeerd rond de stembereidheid en -motivatie van 

respondenten.. Maar daarnaast hebben de onderzoekers vanuit specifieke belangstelling voor 

bepaaldee thema's ook andere vragen een plaats gegund op de lijst. 

dd IWG93 

Eenn van de beperkingen van het onderzoek IWG91 is dat het geconcentreerd is in zeven grote 

gemeenten.. In gemeenten met meer dan 100.000 inwoners woont weliswaar een aanzienlijk 

aantall  inwoners van Nederland, maar als het gaat om het aantal lokale besturen vormen die ge-

meentenn een bijna te verwaarlozen minderheid. Deze beperking is voor een aantal onderzoekers 

diee ook betrokken waren bij het onderzoek in de zeven grote gemeenten, aanleiding geweest tot 

eenn project dat zich concentreerde op kleinere gemeenten. In november 1993 zijn 1.52.5 respon-

dentenn vragen voorgelegd die betrekking hadden op hun houding jegens het lokaal bestuur. 

Dee keuze voor de gemeenten is niet willekeurig geweest. Kr is gestreefd naar zowel burgers uit 

kleineree gemeenten als burgers in gemeenten met relatief veel lokale partijen in de raad (zie 

verderr Denters en Geurts, 1998: 244 v.v.). 
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Gekozenn is voor een telefonische wijze van veldwerk. De voordelen van deze methode zijn dat 

inn korte tijd veel mensen kunnen worden benaderd en de kosten geringer zijn dan die bi] face to 

facee enquêtes. Tegelijkertijd stelt de methode ook enkele beperkingen aan het onderzoek. Er 

kunnenn maar weinig vragen aan de respondent worden voorgelegd en de vragen moeten relatief 

simpell  zijn. De respondent kan tijdens het vraaggesprek snel afgeleid zijn of bijvoorbeeld 

tegelijkertijdd televisie blijven kijken. 

Ookk bij telefonische enquêtes is de respons een probleem. Het veldwerk vond relatief kort voor 

dee gemeenteraadsverkiezingen van 1994 plaats zodat er bij de respondenten enige aandacht 

voorr het onderwerp kon worden verwacht. Desalniettemin was het nodig om 4.090 personen te 

benaderenn om tot de netto-steekproef van 1.525 personen te komen: een responspercentage van 

.37. . 

Al ss gezegd is het aantal gestelde vragen relatief beperkt. De nadruk ligt opnieuw sterk op 

politiekk gedrag en motieven voor stemkeuze bij gemeenteraadsverkiezingen. 

SGBÖ96 SGBÖ96 

Inn de loop van de jaren negentig hebben steeds meer gemeenten een enquêteonderzoek onder de 

eigenn inwoners laten uitvoeren. Gemeenten die zelf onderzoekers in dienst hadden, hebben dat 

veelall  in eigen beheer gedaan. Andere gemeenten hebben externe bureaus opdracht gegeven 

voorr een ^ ^ ^ 1 1 ^ ' of een 'omnibusonderzoek'. In 1996 vond in het kader van drie 

verschillendee opdrachten aan SGBO enquêteonderzoek plaats in in totaal acht gemeenten: 

IJsselstein,, Middelburg en zes gemeenten op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland (Zierik-

zee,, Westerschouwen. Middenschouwen, Brouwershaven, Bruinisse en Duiveiand). Aangezien 

dee opdrachtgevers voor een deel vergelijkbare doelstellingen hadden met het onderzoek, is het 

niett verwonderlijk dat de methode van informatieverzameling en grote delen van de gehanteerde 

vragenlijstenn identiek waren. Om die reden is het mogelijk om de drie oorspronkelijke data-

bestandenn te combineren tot één databestand. Dit is in het kader van het huidige onderzoek ook 

gebeurd. . 

Inn al deze onderzoeken is het veldwerk schriftelijk uitgevoerd. Dit betekent dat aan geselec-

teerdee respondenten een vragenlijst is toegezonden die zij dan zelf dienden in te vullen en terug 

tee sturen. 

Schriftelijkk enquêteren heeft voor- en nadelen. Als het gaat om bevolkingsonderzoek, is het 

verrewegg de goedkoopste methode. Daarnaast kunnen de respondenten rustig de tijd nemen om 

naa te denken over de beantwoording van sommige vragen. Een nadeel is de veel langere periode 

vann veldwerk en het feit dat er nauwelijks controle kan plaatsvinden op de vraag wie de enquête 

invultt en hoe nauwgezet en serieus deze persoon dat heeft gedaan. 

Hett veldwerk is door SGBO zelf uitgevoerd. SGBO hanteert een methode van veldwerk waarbij 

hett gevaar van invulling door de verkeerde persoon zo veel mogelijk wordt geminimaliseerd. 

Bovendienn wordt de betrokkenheid van respondenten bij het onderzoek zo veel mogelijk 

bevorderd:: ten eerste door het onderzoek met relatief veel lokale publiciteit te omgeven. Tevens 

wordtt aan de geselecteerde respondenten, voorafgaand aan de ontvangst van de vragenlijst, een 

brieff  van B en W van de gemeente verstuurd. In deze brief kondigen zij het onderzoek aan, 

introducerenn het onderzoeksbureau en geven aan welk belang zij aan het onderzoek en de 

medewerkingg van respondenten hechten. 
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Omm daarnaast een zo representatief mogelijke groep van respondenten te bereiken vindt het 

veldwerkk plaats op basis van een steekproef in de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Sinds 

enkelee jaren zijn alle gemeentelijke bevolkingsadministraties geautomatiseerd. Deze administra-

tiee bevat in elke gemeente dezelfde kerngegevens van de inwoners van de gemeente. Hieronder 

vallenn onder meer naam, adres en postcode, maar ook leeftijd en geslacht van de burgers. 

Doorr een steekproef te trekken in de bevolkingsadministratie kan op basis van de postcode de 

verdelingg van de respondenten in de bruto-steekproef worden gecontroleerd. Zo nodig en 

desgewenstt kan stratificatie van de steekproef naar wijken in de gemeente plaatsvinden. 

Hett opstellen van de vragenlijsten voor de drie verschillende onderzoeken vond voor het 

onderzoekk te IJsselstein medio 1995 plaats en voor de overige twee onderzoeken begin 1996. 

Vanzelfsprekendd zijn de vragenlijsten steeds ingericht met het oog op de informatiebehoeften 

vann de opdrachtgever(s). In alle gevallen heeft daarom over concepten van de vragenlijst steeds 

intensieff  overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de opdrachtgeverfs). Naast 

aandachtt voor de politieke relatie tussen burgers en lokale overheid kwamen in de vragenlijsten 

veelall  de dienstverlening, de mening over voorzieningen en de beleving van de (on)veiligheid aan 

dee orde. De concrete aandacht voor politieke onderwerpen is daardoor weer beperkt. 

Dergelijkee onderwerpen waren ten tijde van deze onderzoeken gebruikelijk. Sinds 1990 zijn er 

vele,, vooral middelgrote en grote, gemeenten geweest die vergelijkbare onderzoeken hebben 

uitgevoerd.. In feite staan het eerder behandelde onderzoek in de zeven grote gemeenten en het 

onderzoekk in Almere aan het begin van deze lij n van onderzoek. Het onderzoek van Denters en 

Geurtss past daar eveneens in en starr feitelijk direct vanuit het onderzoek in de zeven grote 

gemeenten.. Als gezegd hebben vele gemeenten vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd: enkele 

tientallenn onderzoeken. Vele van die onderzoeken hebben ook gebruikgemaakt van onderdelen 

enn concrete vragen uit de zojuist genoemde projecten. Binnen de Vereniging van Gemeentelijk 

Onderzoekerss (VSO) worden sinds 1990 periodiek ervaringen over bevolkingsonderzoeken 

uitgewisseld.. Dit heeft er onder meer toe bijgedragen dat enige standaardisatie en afstemming 

zijnn gerealiseerd. Ken direct effect hiervan is dat in de loop der jaren een beeld is ontstaan van 

welkee vragen bruikbaar zijn, welke minder bruikbaar zijn en welke tot onbruikbare bevindingen 

leiden.. SGBO participeert in deze overleggen en was dus bij het opstellen van de vragenlijst ook 

bekendd met dit beeld. Met andere woorden, de eerder behandelde onderzoeken (met name 

IWG91)) vormden het begin van een nieuwe lij n van onderzoeken. 

Dee door SGBO uitgevoerde onderzoeken hebben mede gebruikgemaakt van bijna vijf jaar aan 

ervaringg met dergelijke projecten. Daarnaast viel het opstellen van de gehanteerde vragenlijsten 

voorr een belangrijk deel samen met het vervaardigen van dit proefschrift. Om die reden is tevens 

aandachtt besteed aan het mogelijk maken van een brede operationalisatie van betrokkenheid. 

Dee vragenlijsten bevatten indicaties voor affectie, kennis en gedrag. Daarnaast zijn er ook 

bewustt indicatoren in de vragenlijst opgenomen voor de gerichtheid op de eigen gemeenschap 

enn de activiteit in lokale verenigingen en organisaties. 

IJsselstein IJsselstein 

Dee Utrechtse gemeente IJsselstein telde m 1996 ongeveer 23.000 inwoners. Voor Nederlandse 

begrippenn kan dat als 'middelgroot' worden getypeerd. 

Dezee gemeente was zelf opdrachtgever. Haar inzet was om aan het ingezette proces van bestuur-

lijk ee vernieuwing verder invulling te geven op basis van de bevindingen van een representatieve 

bevolkingsenquête.. Bovendien is er ook informatie verzameld over andere aspecten van het 
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gemeentelijkk beleid, met name de gemeentelijke dienstverlening, het aanbod van voorzieningen 

enn de beoordeling van de veiligheid in de gemeente. 

Omdatt de enquête in IJsselstein medio november 1995 aan de respondenten is verzonden, liep 

dee periode van veldwerk tot in de (feest)maand december. Halverwege deze maand was de 

responss nog niet bevredigend. Op dat moment is er sprake geweest van een eerste rappel. 

Vermoedelijkk omdat dit rappel vlak voor de kerstdagen is verstuurd, was het effect gering. Begin 

januarii  1996 is er opnieuw gerappelleerd. Bij dit tweede rappel was een volledig vragen-

formulierr gevoegd. Dit rappel had wel een positief effect. Er zijn 1.650 vragenlijsten verzonden 

enn 1.138 bruikbare formulieren teruggestuurd. Daarmee is de uiteindelijke respons bij dit 

onderzoekk 6 9 %. 

Dee oorspronkelijke steekproef was gestratificeerd naar wijken. In IJsselstein zijn zes verschil-

lendee wijken onderscheiden. Respondenten uit kleinere wijken zijn oververtegenwoordigd om 

zoo toch ook betrouwbare uitspraken te kunnen doen voor die wijk . Om representatieve uitspra-

kenn te kunnen doen voor de gehele bevolking is ten behoeve van de rapportage aan de op-

drachtgeverr de steekproef herwogen. Vanwege eerder vermelde overwegingen is hier van 

herwegingg afgezien. Naast ongewenste effecten van herweging bij het onderzoek naar samen-

hangg is representativiteit vanuit de huidige invalshoek niet essentieel. Het onderzoek zegt iets 

overr de relatie van inwoners van IJsselstein met hun gemeente. Waar precies zij in IJsselstein 

wonen,, is uitsluitend relevant voor de gemeente. 

Middelburg Middelburg 

Hett onderzoek dat SGBO in opdracht van de gemeente Middelburg heeft verricht, is in veel 

opzichtenn vergelijkbaar met het onderzoek in IJsselstein. Ook in Middelburg paste het onder-

zoekk in een streven naar bestuurlijke vernieuwing. Eveneens zijn de respondenten geselecteerd 

opp basis van de bevolkingsadministratie. De wijze van veldwerk was volstrekt identiek aan die 

inn IJsselstein. Vermoedelijk vooral omdat de periode van veldwerk dicht tegen de zomervakantie 

vann 1996 aan zat (eind mei - begin juli 1996), was de respons iets minder: 5 8 %. De stratificatie 

naarr wijken die in de steekproefsamenstelling heeft plaatsgevonden, wordt ten behoeve van de 

onderhavigee analyses niet gecorrigeerd. 

Ookk de onderwerpen in de vragenlijst en de concrete vraagstellingen waren grotendeels identiek 

aann het onderzoek te IJsselstein. 

Schouwen-DuwelandSchouwen-Duweland (zes gemeenten) 

Hett stramien van dit onderzoek in de zes gemeenten die op Schouwen-Duiveland tot 1 januari 

19977 waren aan te treffen, is opnieuw identiek aan de twee hierboven beschreven projecten. Het 

onderzoekk is immers eveneens door SGBO uitgevoerd, nu in opdracht van de zes gemeenten. 

Ookk hier zijn de respondenten op basis van de gemeentelijke bevolkingsadministratie geselec-

teerd.. Deze respondenten hebben per post een op naam gesteld vragenformulier ontvangen en 

kondenn het weer ingevuld terugsturen. Het veldwerk startte - achteraf gezien - iets te kort voor 

dee zomervakantie, namelijk eind mei 1996. Toen aan het begin van deze zomervakantie de 

responss tegen bleek te vallen, is er gewacht tot medio augustus met rappelleren. Bij dat rappel is 

opnieuww een volledig vragenformulier meegezonden. 

Onderstaandee tabel geeft aan om welke gemeenten het gaat, hoeveel respondenten per gemeente 

warenn geselecteerd en welke respons is gerealiseerd. 
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TabelTabel bijlage 1.2 Gemeenten, bevolking en steekproefsamenstelling op Schouwen-Duiveland 

ii  Gemeente Bevolking**  Bruto-steekproef Netto-steekproef Respons 

Zierikzee e 
Westerschouwen n 
Middensehouwen n 
Bruinisse e 
Brouwershaven n 
Duiveland d 

10.091 1 
6.060 0 
2.599 9 
3.639 9 
3.768 8 
5.787 7 

(32%) ) 
(19%) ) 
(( 8%) 

(11%) ) 
(12%) ) 
(18%) ) 

800 0 
600 0 
400 0 
500 0 
500 0 
600 0 

528 8 
390 0 
246 6 
297 7 
309 9 
391 1 

6 6% % 

6 5% % 

6 2% % 

59% % 

62% % 

6 5% % 

TOTAALL 3 1 . 9 4 4 = 1 0 0% 

**  Per 1 januari 1996. 

3.400 0 2.161 1 6 4% % 

Dee aanleiding voor het onderzoek op Schouwen-Duiveland was de aanstaande herindeling van 

bovengenoemdee zes gemeenten. Samen vormen zij sinds i januari 1997 de gemeente Schouwen-

Duiveland.. De doelstelling van het onderzoek was om zo veel mogelijk informatie te verzamelen 

overr de relatie tussen burgers en lokale overheid op dat moment opdat positieve aspecten in die 

relatiee in de situatie van de nieuwe gemeente bewaard konden blijven, terwijl eventuele nega-

tievee aspecten vermeden kunnen worden. Met het oog op een mogelijke vervolgmeting is tevens 

geprobeerdd vast te stellen in hoeverre de burgers in 1996 van mening waren or in de toenmalige 

situatiee de sociale gemeenschap aansloot bij de schaal van het politiek bestuur. Daartoe is veel 

aandachtt besteed aan het mogelijk operationaliseren van het begrip 'sociale gemeenschap'. 

Tevenss is er veel aandacht geweest voor politieke betrokkenheid bij het lokaal bestuur. 

Zoalss duidelijk te zien is in tabel bijlage 1.2, is de steekproef gestratificeerd naar gemeente. In 

aansluitingg op de eerder vermelde redenering wordt deze steekproef ten behoeve van het 

onderhavigee project niet herwogen. 

NIPO NIPO 

Mett de afkorting NIPO worden gegevens uit zogenoemde NlPO-weekpeilmgen aangeduid. De 

naamm NIPO-weekpeilingen verwijst naar een onderzoek dat wekelijks door het NIPO wordt 

verricht.. Verschillende opdrachtgevers kunnen vragen in deze weekpeilingen laten opnemen. Op 

diee manier ontstaat een veelzijdige vragenlijst. De NIPO-enquêteurs krijgen wekelijks een straat 

inn een gemeente toegewezen waar zij mogen beginnen met het werven van respondenten. Zij 

hoevenn niet bij te houden hoeveel pogingen zij doen om daadwerkelijk respondenten te vinden. 

Responsgegevenss zijn dus niet bekend. Om allerlei vertekeningen die ontstaan in het 

respondentenbestandd te herstellen berekent het NIPO op basis van bekende landelijke gegevens 

eenn weegfactor. De bevindingen die in de tekst en deze bijlage worden gepresenteerd, zijn echter 

allee ontleend aan ongewogen gegevens. 

Inn de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 1982, 1986 en 1990 heeft de AVRO aan 

hett NIPO opdracht gegeven enkele vragen in de weekpeilingen op te nemen, die betrekking 

hebbenn op de opvattingen van burgers over de lokale politiek. In 1994 en 1998 is de VNG 

opdrachtgeverr geweest. 

Inn elk jaar is er sprake van ten minste 1.000 respondenten. In 1986 gaat het om meer dan 2.000 
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respondenten.. In alle jaren zijn andere vragen gesteld, al is er een beperkt aantal vragen die wel 

elkee keer en op dezelfde wijze aan de orde zijn gesteld. 

Beschikbaree indicatoren en databewerkingen 

11 Inleiding 

Elkk bestand is geselecteerd omdat het een aantal voor dit onderzoek relevante kenmerken en 

indicatorenn bevat. Maar niet in elk bestand zijn alle gewenste kenmerken en indicatoren in 

eerstee aanleg (of soms in het geheel niet) aanwezig. In vrijwel alle bestanden hebben daarom 

bewerkingenn moeten plaatsvinden om over de gewenste indicatoren te kunnen beschikken. Dit 

derdee hoofdstuk van de bijlage geeft een toelichting daarop. 

22 Politieke betrokkenheid 

Politiekee betrokkenheid wordt breed opgevat in dit proefschrift. Betrokkenheid kent affectieve, 

cognitievee en gedragsaspecten. Bij de introductie van de verschillende bestanden is al geconsta-

teerdd dar sommige zich concentreren op politiek gedrag, in het bijzonder stemgedrag. Toch 

bevattenn deze bestanden vaak indicatoren voor affectieve of cognitieve aspecten van betrokken-

heid.. In de bestanden zelf zijn ze veelal niet door de betrokken onderzoekers expliciet zo 

beschouwd.. Maar meestal kunnen ze, soms anders geoperationaliseerd, wel degelijk als 

indicatorr voor een aspect van betrokkenheid dienst doen. 

Bijj  enkele aspecten van betrokkenheid in de zes bestanden kunnen eerst enkele inhoudelijke 

kanttekeningenn worden geplaatst. Om te beginnen betreft dit politieke affectie. Een van de 

indicatorenn is 'waardering voor het bestuur'. Overwogen kan worden om zowel een buitenge-

woonn goede waardering als een slechte waardering als uitingen van betrokkenheid te beschou-

wen.. Immers, in het hier beschreven concept van politieke betrokkenheid worden zowel 

positievee als negatieve uitingen van waardering als indicaties van betrokkenheid beschouwd. 

Zo' nn benadering kan echter aanzienlijke empirische problemen meebrengen. In de praktijk leidt 

ditt er namelijk toe dat zeer grote meerderheden van de respondenten blijk geven van affectieve 

betrokkenheid,, waardoor er nauwelijks nog 'te verklaren' verschillen tussen respondenten 

overblijven.. Vooral om deze reden wordt er in de analyses van afgezien om positieve en nega-

tievee antwoorden beide als een indicatie voor betrokkenheid te beschouwen. 

Vervolgenss moet er een nadere toelichting worden gegeven op politieke kennis. Geconstateerd is 

datt in de beschikbare bestanden in feite alleen de feitelijke kennis is vastgesteld en dan nog 

alleenn de kennis van namen van bestuurders. Bij het bepalen van het aantal goede antwoorden 

vindtt er geen simpele optelling plaats van het aantal goede antwoorden. De reden hiervoor kan 

herr best worden geïllustreerd aan de hand van SGB091. In dat onderzoek wordt allereerst 

gevraagdd naar de juiste naam van de burgemeester (één punt), de juiste namen van de vijf 

wethouderss (vijf punten) en de juiste namen van 36 raadsleden (36 punten, waarbij de wethou-

derss eveneens apart als raadslid konden worden genoemd; in het onderzoeksjaar was één zetel 

inn de gemeenteraad van formeel 37 personen onbezet). Het is maar de vraag of, als het gaat om 

eenn indicatie van betrokkenheid (i.e. kennis), het verschil russen een score van 15 (rijkelij k hoog, 

zoo leert de praktijk) en een score van 25 (uitzonderlijk hoog) relevant is. Waar het om gaat, is 
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eenn onderscheid te maken tussen respondenten zonder enige kennis, respondenten met enige 

kenniss (die in de praktijk vaak de naam van de burgemeester betreft) en respondenten met veel 

kennis.. In enkele van de genoemde bestanden wordt daarom de lengte van de schaal op basis 

vann empirische criteria (redelijk gevulde waarden) ingeperkt. Veelal gaat het dan om een schaal 

diee drie waarden kent: 0 (geen kennis; kan geen enkele naam goed noemen), 1 (enige kennis; 

kann één naam goed noemen) en 2 (veel kennis; kan ten minste twee namen goed noemen). 

Inn schriftelijke onderzoeken is ?.o n 'quizvraag' - de namen van lokale politici - geheel mis-

plaatst.. Burgers die hun huis aan huis verspreide informatieboekje van de gemeente hebben 

bewaard,, kunnen de goede namen opzoeken. In geval van twijfel zal de afdeling Voorlichting 

vann de gemeente graag uitkomst willen bieden. 

Daaromm is in de schriftelijk uitgevoerde onderzoeken van SGBO als alternatief een aantal 

actuelee lokale kwesties voorgelegd. Aan de respondenten is gevraagd aan te geven of zij over 

elkee kwestie veel, weinig of helemaal niets hadden gehoord of gelezen. 

Dee nadelen van deze werkwijze zijn duidelijk. Dat een respondent aangeeft over een kwestie veel 

gehoordd of gelezen te hebben, garandeert geenszins dat hij over veel kennis van dat onderwerp 

beschikt.. Bovendien nodigt de vraag uit tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden, 

bijvoorbeeldd het antwoord 'veel1. De beantwoording is daarmee vooral een indicatie van de 

zelfinschattingg of -overschatting van de eigen belangstelling voor actuele issues. De beantwoor-

dingg kan daarmee veeleer als een indicatie voor politieke belangstelling gelden. 

Inn de praktijk gaat het om soms heel specifieke onderwerpen. Het lijk t onwaarschijnlijk dat 

respondentenn die onbekend zijn met het specifieke onderwerp, aan zullen geven 'veel' over het 

onderwerpp te hebben gelezen. Mocht een met het onderwerp volstrekt onbekende respondent 

neigenn tot sociaal wenselijk antwoorden, dan ligt in zo n situatie de keuze voor het antwoord 

'iets11 meer voor de hand. Het aantal malen dat een respondent kiest voor het antwoord 'veel', is 

daarmeee toch op zijn minst een indicatie voor de mate waarin een respondent meent 'goed 

bekend'' te zijn met actuele politieke onderwerpen in zijn gemeente. Het wordt daarmee aanne-

melijkk dat een respondent die zeer frequent het antwoord 'veel' geeft, over daadwerkelijk meer 

politiekee kennis beschikt dan een respondent die dat met doet. Nogmaals: ook dit is geen 

bijzonderr 'harde' indicator voor politieke kennis. Tegelijkertijd is het toch meer dan louter 

politiekee affectie. 

Dee actuele lokale politieke onderwerpen die aan de respondenten zijn voorgelegd, verschillen 

vanzelfsprekendd tussen de drie in 5 G B 0 96 samengevoegde enquêtes. Zelfs het aantal onderwer-

penn is verschillend. In het onderzoek te IJsselstein ging het om zes onderwerpen, op Schouwen-

Duivelandd waren het er eveneens zes, maar in Middelburg zijn liefst 14 onderwerpen aan de 

respondentenn voorgelegd. In het onderzoek dat betrekking heeft op Schouwen-Duiveland en dat 

inn IJsselstein heeft een hercodering plaatsgevonden waardoor de 'kennisschaal' nog maar vijf 

waardenn heeft. Als een respondent zegt over geen van de kwesties veel gelezen of gehoord te 

hebben,, is de waarde 0 gehandhaafd. Hén keer melden van iets veel gelezen of gehoord te heb-

benn blijf t de waarde 1, twee keer blijf t 2 en drie keer blijf t 3. Maar zodra een respondent vier, vijf 

off  alle zes keer zegt van iets veel gelezen of gehoord te hebben, is dit gereduceerd tot de waarde 4. 

Inn Middelburg zijn dus veel meer kwesties voorgelegd aan de respondenten. De variatie in 

mogelijkee antwoorden is daardoor ook veel groter. Geen enkele keer antwoorden van iets veel 

gelezenn of gehoord te hebben blijf t ook hier 0. Hén of twee keer wordt in de hercodeerde schaal 

dee waarde 1, drie keer de waarde 2, vier keer de waarde 3, en vijf of meer keer de waarde 4. 
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Tevenss kunnen enkele aanvullende inhoudelijke opmerkingen worden gemaakt over politiek 

gedrag,, dat in het merendeel van de bestanden veel aandacht krijgt. In navolging van klassieke 

onderzoekenn naar politiek gedrag en politieke participatie wordt geïnformeerd naar de wijze 

vann politieke participatie. Deze lij n van onderzoek vindt zijn oorsprong in de gedachte dat de 

keuzee voor een bepaalde soort politiek gedrag samenhing met een bepaalde houding jegens het 

politiekk systeem (zie bijvoorbeeld Verba en Nie, 1972; Barnes en Kaase [e.a.], 1979). In verschil-

lendee actuelere onderzoeken is betwijfeld of zo'n waarde aan de keuze voor verschillende 

politiekee activiteiten kan worden gehecht. Een keuze voor een specifieke politieke activiteit kan 

bijvoorbeeldd zeer goed worden bepaald door de situatie waarin een respondent zich bevindt, de 

hulpmiddelenn waarover hij kan beschikken en de aard van de kwestie waar het gedrag mee te 

makenn heeft (Castenmiller, 1988; Wille, 1994). In de analyses die in het kader van dit onder-

zoekk zi)n verricht, is daarom geen onderscheid tussen de verschillende activiteiten gemaakt. Het 

gaatt er louter om of een respondent weleens politiek actief is geweest, ongeacht de vraag op 

welkee wijze dat was. Dit betekent dat indien een respondent aangeeft ten minste één activiteit te 

hebbenn verricht, dit geldt als een uiting voor politieke betrokkenheid. Vanwege de veronderstel-

lingg dat de keuze voor een specifieke activiteit vaak ook door specifieke omstandigheden wordt 

bepaald,, is afgezien van een optelling van activiteiten. Iemand die meer activiteiten benut, 

beheerstt mogelijk een groter repertoire aan activiteiten. Het is ook mogelijk dat de zaak in 

kwestiee om meer activiteiten vraagt, maar het staat niet direct vast dat het benutten van meer 

dann één activiteit impliceert dat deze persoon meer betrokken is bij de lokale politiek dan 

iemandd die maar één activiteit heeft uitgevoerd. 

SGB0966 kent, mede vanuit de overweging dat het soort gedrag vermoedelijk geen specifieke 

houdingg jegens de lokale politiek aangeeft, slechts één vraag die betrekking heeft op gedrag. 

Dezee vraag is in zeer algemene bewoordingen gesteld. De letterlijke tekst luidt: 'Heeft u zich in 

dee afgelopen twee jaar weleens ingespannen voor een kwestie die van belang is voor [gemeente-

naam],, voor een bepaalde groep binnen Igemeentenaam], of voor een [wijk/buurt/woonkern] 

binnenn [gemeentenaam|?' Door de algemene bewoordingen dekt de vraag alle mogelijke vormen 

vann politiek gedrag, maar het nadeel is dat de formulering zelfs iets verder gaat. Het staat niet 

vastt dat het per se moet gaan om politiek gedrag. Het verrichten van vrijwilligerswerk, voor een 

bepaaldee groep in de gemeente, kan ook leiden tot een bevestigend antwoord op deze vraag. 

Dezee 'ruis' zal erin zitten. Verondersteld wordt toch, wegens de gehele context van de enquête, 

datt respondenten aan zullen nemen dat de vraag informeert naar hun politieke gedrag. 

Sommigee bestanden, zoals THT83, SGB091 en IWG91, bevatten zowel de algemene vraag als 

afzonderlijkee activiteiten. Analoog aan de boven verwoorde redenering geldt dat ook de 

antwoordenn op deze vragen niet opgeteld worden. In principe zou het ook zo moeten zijn dat 

iemandd die een specifieke activiteit heeft benut, ook de algemene vraag bevestigend zou moeten 

beantwoorden.. Met andere woorden, beide vragen zouden dan informeren naar een en dezelfde 

activiteit. . 

33 Samenvattend overzicht 

Hiernaa volgt een samenvattend overzicht van de items die gehanteerd zijn om betrokkenheid te 

indiceren. . 
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TabelTabel bijlage 1.5 Politieke belangstelling 

THT833 ISGB091 
! ! 

IWG911 IWG93 JSGB096 NIPO O 

Bentt u /eer, tamelijk, nauweh|ks: : ' + + + + 

orr niet geïnteresseerd in plaatselijke 

politiekee onderwerpen? 

Hoee vaak leest u krantern erslagen + 

overr zittingen van de gemeenteraad 

(vaak/soms/zelden/nooit)? ? 

Zouu u voor plaatselijke aangele-

genhedenn willen zeggen of n daar 

veell  aandacht aan besteedt, enige 

aandachtt or in het geheel geen 

aandacht? ? 

Bentt u in de politiek van de + 

gemeentee waar u woont zeer, 

tamelijkk weinig ot helemaal 

niett geïnteresseerd? 

Inn SGB091 waren er maar drie antwoordmogelijkheden: de mogelijkheid 'nauwelijks' 

ontbreektt daar. 
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TabelTabel bijlage 1.6 Lokale politieke responsivüeit 

THT833 SGB091 IWG91 IWG93 SGB096 NIPO 

Gemeenteraadsledenn bekommeren 

zichh nier (veel*) om de mening 

vann mensen zoals ik (van de 

mensenn hier**) . 

Dee politieke partijen hier in 

Igemeentenaam]]  beloven veel, 

maarr er komt weinig van terecht. 

Politiekee beslissingen in 

[gemeentenaam|| worden re 

veell  in het geheim genomen. 

Heell  wat overheidsgeld wordt 

verkeerdd besteed. 

Ledenn van de gemeenteraad letten 

tee veel op het belang van machtige 

groepenn of personen en te weinig 

opp het algemeen belang. 

Dee politieke partijen in 

[gemeentenaam]]  zijn alleen maar 

geïnteresseerdd in mi]n stem en 

niett in mijn mening""*** . 

Dee politieke partijen in 

|gemeentenaam|| zijn goed op de 

hoogtee van wat er speelt onder 

dee burgers van deze gemeente. 

biett gemeentebestuur houdt 

voldoendee rekening met wat er 

leeftt onder de burgers 

vann deze gemeente. 

Tegenn heter weten in beloven 

lokalee politici meer dan zij 

kunnenn waarmaken. 
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TabelTabel bijlage 7.6 Lokale politieke respottsiviteit (vervolg! 

THT83 3 SGB091 1 IWG91 1 
i i 

IWG933 SGB096 NIPO O 

Gemeenteraadsledenn en politieke + 

partijenn staan er voor open om 

tee weten te komen wat er 

onderr de mensen leeft. 

Dee wethouders zi|n vooral op + 

hunn eigenbelang uit. 

Gemeenteraadslidd word je eerder + 

doorr |e politieke vrienden dan 

doorr je bekwaamheid. 

Dee verantwoordelijke mensen in # 

de/ee gemeente zijn volledig 

opp hun taak berekend. 

Vindtt u dat er bij beslissingen van ## + 

hett gemeentebestuur doorgaans 

voldoendee or onvoldoende rekening 

wordtt gehouden met de wensen 

vann de bevolking? 

Mokken-schaalcoëfficiëntt 0,36 0,37 0,63 0,46 0,54 

'''' rr In THT83 is het woord 'veel*  toegevoegd. 
::::'' In IWG93 IS de stelling afgesloten met de woorden 'van de mensen hier'. 

'' ll"" !>>:!>>:""  In IWG91 positieve formulering: 'Mensen zoals ik hebben wel degelijk invloed op de 

politiekk van het gemeentebestuur.' 

*** **  In IWG93 is de stelling in het meervoud geformuleerd ('onze stemmen', 'onze mening'). 

## Hi-waarde = 0,29; item is wel gehandhaafd in de schaal. 

### Hi-waarde = 0,23; item is niet gehandhaafd in de schaal. 
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TabelTabel bijlage 1.7 Lokale politieke competentie 

THT8 3 3 SGB091 1 IWG91 1 IWG93 3 NIPO O 

Mensenn zoals ik hebhen geen enkele + + 

invloedd op de gemeentepolitiek". 

Krr stemmen zoveel mensen bij de + + 

gemeenteraadsverkiezingenn dat mijn 

stemm er met toe doet. 

Denktt u dat u een goed beeld heeft 

vann de belangrijkste problemen in 

[dee woongemeente|? 

Denktt u dat u beter op de hoogte bent + 

vann de politiek in [de woongemeente] 

dann de meeste mensen? 

Denktt u dat u het als gemeenteraadslid 

minstenss even goed zou doen als de 

meestee andere mensen in 

jdee woongemeentej? 

Mokken-schaalcoëfficiënt t 

Inn IWG91 positieve formulering: 'Mensen zoals ik hebben wel degelijk invloed op de 

politiekk van het gemeentebestuur/ 

TabelTabel bijlage 1.8 Waardering gemeentebestuur 

THT8 3 3 SGB091 1 IWG91 1 IWG93 3 SGB09é|| NIPO 

Alss u het optreden van het gemeente- + + + 

bestuurr hier in [...] door middel van 

eenn rapportcijfer mag beoordelen, 

welkk cijfer zou u dan geven? 

Bentt u over uw gemeentebestuur zeer 

tevreden,, tevreden, matig tevreden, 

ontevredenn of zeer ontevreden? 

+ + 

0,711 0,59 0,36 
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TabelTabel bijlage l.L-> Lokale politieke kennis 

II  THT8 3 SGB091 1 IWG9 1 1 IWG9 3 3 SGB096 6 NIPO O 

Kentt naam burgemeester 

Kentt imam/namen wethouders 

Kentt naam/namen raadsleden 

Kenniss lokale kwesties 

TabelTabel bijlage LU) Lokale politieke activiteit 

THT8 3 3 SGB091 1 IWG9 11 I IWG93 SGB096! ! 

Heeftt u zich weleens ingespannen voor een + 

kwestiee die van belang is voor [gemeente], 

eenn bepaalde groep in |gemeente| of uw buurt? 

Wil tt u van de volgende mogelijkheden zeggen 

off  tl daar weleens gebruik van heeft gemaakt 

omm beslissingen van het gemeentebestuur te 

beïnvloeden?" " 

-- ingezonden stuk in de krant schrijven + 

-- meelopen in een plaatselijke protestoptocht + 
-- contact opnemen met een journalist/media + 
-- een plaatselijke politieke parti| inschakelen + 

-- bezoeken hoorzitting/inspraakbijeenkomst + 
-- gesproken op inspraakbijeenkomst 
-- bezetten school/andere ruimte + 

-- meegedaan aan handtekeningenactie + 
-- contact zoeken met een gemeenteraadslid 
-- contact zoeken met een wethouder 
-- contact zoeken met de burgemeester 
-- contact zoeken met een ambtenaar 
-- brief sturen aan het gemeentebestuur 
-- vereniging of organisatie inschakelen 
-- actiecomité helpen oprichten/meegedaan 

-- contact opnemen met een sociaal raadsman 
-- bezwaarschrift indienen 

-- raambiljet ophangen 
-- contact opnemen met afdeling Voorlichting 
-- hulp vragen aan andere mensen 

-- klacht indienen bij de gemeente 

InTHTKU-nn S(.BOSH /.onder tin.ki.iiKliiiJ.iiis> ; in I\X(,4| ai |\V(,4: 
l'Oii  vr.i.iji : ,int\v<H>rdniu^L-li|klu'id is "wcthnuJiT ut buri^t/mi-csUT' 
K-nn vr.i.ig: .ïntwoordmo^diikrkid is 'raadslid. wi/t houder ot buruti 

' : : '""  Brut. hc/w.urschritr <>t klacht 
' ' '' :' " In dit gcv.il: '\\ ijk- ot huurt\ cmii iJ i i i j i ' 
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TabelTabel bijlage 1.1 1 Nationale politieke bondingen 

THT833 1 SGB091 IWG91 1 IWG933 I NIPO 

Belangstelling g 

Hoee vaak leest u krantenverslagen over de 

landelijkee politiek (vaak/soms/zelden/nooit)? 

Zouu u voor nationale aangelegenheden willen 

zeggenn of u daar veel aandacht aan besteedt, 

enigee aandacht of in het geheel geen aandacht? 

Bentt u zeer, tamelijk, nauwelijks*  of niet 

geïnteresseerdd in landelijke1"" " politieke 

onderwerpen? ? 

Bentt u zeer, tamelijk, weinig of helemaal 

niett geïnteresseerd in de landelijke politiek: 

Waarderin g g 

Kuntt u door middel van een rapportcijfer 

aangevenn hoe tevreden u bent over wat 

dee Nederlandse regering doet? 

Responsiviteit t 

Kamerledenn bekommeren zich niet om 

dee mening van mensen zoals ik. 

Dee politieke partijen zijn bij Kamer-

verkiezingenn alleen maar geïnteresseerd 

inn mijn stem en niet in mijn mening. 

Dee regering houdt voldoende rekening met 

warr er speelt onder de mensen in het land. 

Mokken-schaalcoefficiënt t 0,655 0,52 
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TabelTabel bijlage 1.11 Nationale politieke houdingen (vervolg) 

THT833 1 SGB091J IWG91 IWG933 J NIPO 

Competentie e 

Mensenn zoals ik hebben wel degelijk + 

invloedd op de politiek van de regering. 

Krr stemmen zoveel mensen bij Tweede-Kamer- + 

verkiezingenn dat mijn stem er niet toe doet. 

Denktt u dat u een goed beeld heeft van de + 

belangrijkstee problemen in Nederland? 

Denktt u dat u beter op de hoogte bent van de + 

Nederlandsee politiek dan de meeste mensen? 

Denktt u dat u het als Kamerlid minstens even + 

goedd zou doen als de meeste andere mensen? 

Mokken-schaaicoëfficientt 0,68 0,52 

Activiteit t 

Heeftt u zich weleens ingespannen voor een + 

kwestiee die landelijk of nationaal van belang 

iss dan wel betrekking heeft op wereld-

problemenn als vrede en armoede? 

;:""  In SGB091 was'nauweli jks1 geen antwoordmogeli jkheid. 

"'**  In zowel IWG91 als SGB091 ontbrak de toevoeging 'landelijke'. In SGB091 is in de twee 

directt daaraan voorafgaande vragen wel expliciet verwezen naar het landelijk niveau. 

Persoonskenmerken Persoonskenmerken 

Inn hoofdstuk 5 is reeds een overzicht gegeven van de beschikbare relevante persoonskenmerken. 

Persoonskenmerkenn waarvan op grond van de bekende inzichten kan worden aangenomen dat 

zee weinig of geen wezenlijke invloed hebben op de mate van politieke betrokkenheid (zie 

hoofdstukk 4), zijn niet benut. 

Overr de gehanteerde indicatoren voor de persoonskenmerken kan dit worden opgemerkt: 

SekseSekse heeft in elk onderzoek, eventueel na hercodering, gelijke waarden; de waarde 1 is 

toebedeeldd aan mannen, de waarde 2 aan vrouwen. 

-- Leeftijd is steeds in jaren gecodeerd. Uitzondering vormen de gegevens in NIPO, In deze 

gegevenss die door het NIPO worden geleverd, zijn de respondenten reeds in leeftijdsklassen 

verdeeld. . 
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-- Opleiding is in elk onderzoek steeds hercodeerd in een aantal klassen, die in grote lijnen in 

elkk onderzoek van ' laag' naar 'hoog' lopen. Soms maakt de oorspronkelijke codering her 

mogelijkk om op deze wijze in totaal vier opleidingsklassen te onderscheiden (THT83, 

IWG911,, soms zijn er drie (SGB091, IWG93, SGB096). 

InkomenInkomen is in elk onderzoek al een variabele van ordinaal niveau, wat het mogelijk maakt 

omm de codering van de oorspronkelijke onderzoekers te volgen. Vaak zijn daar veel klassen 

(meerr dan 10) gehanteerd. In sommige bestanden is in de vraagstelling een onderscheid ge-

maaktt tussen het persoonlijk inkomen van de respondent en het inkomen van het huishou-

denn waartoe de respondent behoort. In dat geval is de volgende bewerking toegepast. Bi] 

alleenstaandee respondenten is het persoonlijk inkomen natuurlijk gelijk aan het gezinsin-

komen.. Bij de overige respondenten zijn de analyses uitgevoerd met de variabele die het 

gezinsinkomenn aangeeft. 

Watt de links-reebtszelf indeling betreft loopt in IWG91 de schaal van 1 (uiterst links) rot 

100 (uiterst rechts). Bi] het NIPO loopt de schaal van 1 (uiterst links) tot 7 (uiterst rechts). 

77 Betrokken in de sociale gemeenschap 

Inn hoofdstuk 3 is vastgesteld dat de literatuur geen algemeen aanvaarde handreikingen bevat om 

tott een bevredigende operationalisatie van de houding 'betrokken in de sociale gemeenschap' te 

komen.. In sommige gevallen hebben onderzoekers er daarom voor gekozen om respondenten 

zelff  te laten aangeven in hoeverre zij zich betrokken achten bij de sociale gemeenschap. Enkele 

vann de hierboven geïntroduceerde bestanden bevatten inderdaad deze vraag. Daarnaast is in 

enkelee bestanden geïnformeerd naar de beoordeling van het woon- en leefklimaat. 

Inn verschillende bestanden is de vraag opgenomen of men belangstelling heeft voor plaatselijk 

nieuws,, zonder dat daarbij expliciet wordt verwezen naar politiek nieuws. Ook daarvan kan 

geïnventariseerdd worden of deze vraag betekenis heeft voor het gevoelen van betrokkenheid bij 

dee sociale gemeenschap. 

Knkelee bestanden bevatten vragen die informeren naar een structurele binding met de woon-

gemeente.. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag of de respondent huiseigenaar is. De veron-

derstellingg daarbij is dat een huiseigenaar meer gebonden is aan de gemeente en daarom ook 

meerr betrokken zal zijn bij die gemeenschap. 

Dee woonduur in de gemeente kan eveneens worden beschouwd als een objectieve indicatie voor 

betrokkenheidd in de gemeenschap. Langdurig (blijven) wonen in één gemeente kan worden 

geïnterpreteerdd als een indicatie dat deze mensen zeer tevreden zijn over de gemeente. Naarmate 

menn langer woont in de gemeente, raakt men 'als vanzelf' ook meer betrokken bij die gemeente. 

Tevenss is in een aantal bestanden geïnformeerd of een respondent binnen dan wel buiten de 

eigenn gemeente werkt. Sommige auteurs beschouwen deze vraag wel als een indicatie voor de 

socialee interactie binnen de eigen gemeente. Duidelijk is dat deze vraag uitsluitend relevantie 

heeftt voor de respondenten die betaald werk hebben. Soms is dit voor hooguit 4 0% van de res-

pondentenn het geval, waarbij bovendien nier iedereen fulltime werkt. Binnen die groep moet dan 

hett onderscheid worden aangebracht, waarbij uiteindelijk de respondenten die (fulltime) betaald 

werkk hebben buiten de gemeente gecontrasteerd worden met alle overige respondenten. Die eer-

stee groep is soms zo klein dat dit empirisch nauwelijks relevant wordt. Weliswaar is in de voor-

bereidingg van de analyses nog onderzocht of deze bewerking in een variabele resulteerde, waar-

bijj  zinvolle en betekenisvolle relaties met indicatoren voor politieke betrokkenheid waren aan te 

treffen.. Dit bleek niet het geval. In de uiteindelijke analyses is deze variabele daarom niet benut. 
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Kenn vergelijkbaar probleem doet zich voor bij de vraag of' tot het ge/in van de responden: thuis-

wonendee kinderen behoren. De veronderstelling daaraehter is dat het sociale leven van de/e 

kinderenn (school, sport en dergelijke) zich vrijwel altijd zal beperken tot de woongemeente. De 

ouderss van deze kinderen zouden daarom ook meer betrokken raken bij de gemeente. Ook hier-

voorr geldt dat deze vraag maar door betrekkelijk weinig respondenten positief wordt beant-

woord,, wat de kans op het aantreffen van empirisch relevante verbanden al kleiner maakt. In het 

beperktee aantal bestanden waar deze vraag concreet aan de orde is gesteld (THT83 en SGB091 ), 

bleekk dat deze variabele geen enkele keer een significante samenhang met indicatoren voor be-

trokkenheidd vertoonde. Om de presentatie van de uiteindelijke tabellen niet al te zeer te belasten 

is.. deze variabele verder huiten beschouwing gelaten. 

Daarmeee resteren de volgende indicatoren voor de gebiedsgebonden betrokkenheid in de sociale 

gemeenschap. . 

TabelTabel bijlage 1.12 Beschikbare indicatoren voor gebiedsgebonden betrokkenheid in de sociale 

gemeenscha}) gemeenscha}) 

THT8 33 SGB091 IWG9 1 j IWG 9 SGB096 

(Inn welke mate*) voelt n zich betrokken + 

bijj  (het wel en wee van*) uw woonplaats? 

Belangstellingg voor lokale onderwerpen + 

Lezenn van lokaal nieuws + 

Kuntt u aan de hand van kaart 2 aangeven + 

hoee tevreden u bent over |gemeentenaam| 

alss woongemeente (/.eer tevreden, tamelijk 

tevreden,, tamelijk ontevreden)? 

Hoee beoordeelt u het leven en wonen in 

Igemeentenaam]]  in het algemeen 

(uitstekend,, goed, redelijk, matig slecht)? 

Combinatiee van vragen over woon- en + + "'"" 

leefklimaat t 

Woonduurr in gemeente + + + + 

HuurVkoopwoningg + + + 

 Deze toevoegingen zijn in SCHOEI gebruikt. In beide bestanden zijn er vijf antwoord 

categorieën,, variërend van helemaal niet betrokken tot zeer betrokken. 

**  N'iet in alle gemeenten vastgesteld. 
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Mett uitzondering van SGB091 is de woonduur steeds in jaren vastgesteld. In de jonge gemeente 

Almeree is de woonduur in maanden geïnventariseerd. Er is niet per elke maand afzonderlijk een 

onderscheidd gemaakt: er is een aantal klassen gehanteerd. 

Inn SGB091 en IVCG91 is een aantal vragen gesteld om een oordeel over het leef- en woon-

klimaatt vast te stellen. In Almere gaat het om relatief veel vragen, waarvan sommige algemeen 

zijnn gesteld en andere specifiekere aspecten van het woon- en leefklimaat tot onderwerp hebben. 

Daarbijj  kan gewezen worden op vragen over het verkeerssysteem en het openbaar vervoer. In 

totaall  zijn er 12 stellingen over het woon- en leefklimaat van Almere aan de respondenten 

voorgelegd.. Bi| factoranalyse blijk t dat deze zes vragen een redelijke mate van samenhang 

vertonen: : 

-- 'Ik vind Almere gezellig.' 

-- 'Almere is een prettige woonplaats.' 

-- 'Almeerse wijken zijn saai, alles is hetzelfde.' 

-- i n Almere is niets te doen.' 

-- i n Almere kun je niet gezellig een blokje om lopen.' 

-- 'De samenleving in Almere hangt als los zand aan elkaar.' 

Dee Gronbachs alpha voor deze zes vragen bereikt de waarde van 0.65. 

Gezienn deze bevindingen zijn de antwoorden bij elkaar opgeteld. De antwoorden zijn dusdanig 

gecodeerdd dat de laagste score (met de waarde 0) een negatieve houding jegens het woon- en 

leefklimaatt aangeeft, terwijl de hoogste score (6) een sterk positieve houding aangeeft. 

Omdatt in IWG91 in slechts drie van de zeven gemeenten een aantal stellingen die betrekking 

hebbenn op het woon- en leefklimaat in deze gemeenten aan de respondenten is voorgelegd, zijn 

zee verder buiten beschouwing gelaten. 

88 Relevante indicatoren in Je articulerende benadering 

Dee verschillende bestanden kennen ook verschillende indicatoren voor interactie. In sommige is 

gevraagdd naar de woonplaats van familie of vrienden, met de veronderstelling dat men ook 

geregeldd omgaat met familie of vrienden. In andere is geïnformeerd naar de plaats waar men 

boodschappenn doet. De achterliggende gedachte bij die vraag is dat iemand die in de eigen 

gemeentee boodschappen doet, blijkbaar georiënteerd is op die gemeente, tijdens het doen van 

boodschappenn contact heeft met anderen en zo betrokken raakt bij de gemeente. 

F.enn veelgebruikte vraag om interactie vast te stellen is die naar activiteit binnen lokaal gebon-

denn sociale verenigingen en organisaties. Niet alleen is contact met anderen binnen verenigings-

verbandd bij uitstek een kader om van gedachten te wisselen over de gang van zaken binnen de 

gemeente,, bovendien heeft een aantal van die verenigingen structureel contact met het gemeen-

tebestuur.. Het kan gaan om een subsidierelatie, maar ook over de organisatie van evenementen. 

Hoee vanzelfsprekend deze indicatoren op her eerste gezicht ook lijken, bij nader inzien kennen 

zee wel enkele problemen. Zo kunnen familie of vrienden overwegend binnen de eigen gemeente 

wonen,, maar dit betekent nog niet dat er sprake is van intensief contact. Fn mocht er al sprake 

zi|nn van geregeld contact, dan is het niet vanzelfsprekend dat de gemeente regelmatig het 

onderwerpp van gesprek is. 

Boodschappenn doen binnen de gemeente hoeft niet altijd voort te komen uit een bewuste keuze 

voorr de plaatselijke middenstand. Het kan ook zijn dat sommige respondenten vanwege een 
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beperktee mobiliteit noodgedwongen aangewezen zijn op de eigen gemeente. Hvengoed kan het 

zoo zijn dat sommige elementaire winkelvoorzieningen ontbreken, waardoor respondenten -

hoezeerr zij mogelijk ook betrokken zijn bij hun gemeente - noodgedwongen elders hun inkopen 

moetenn doen. 

Dee vraag naar activiteit in lokale sociale verenigingen en organisaties blijk t in de praktijk niet 

eenvoudigg in vragenlijsten op te nemen. In sommige gevallen is er bijvoorbeeld sprake van 

lidmaatschapp van organisaties, maar met van alle organisaties hoeft men lid te zijn om toch 

daarinn activiteiten te ontplooien. Daarbij komt dat lidmaatschap van organisaties waar dat wel 

nodigg is. juist geen activiteit hoeft te impliceren. Men kan bijvoorbeeld lid zijn van een sport-

verenigingg zonder nog actief te sporten. Als het voorbeeld van de sportvereniging wordt 

aangehouden,, dan blijken er meer problemen. Het is denkbaar dat sommige mensen zo intensief 

mett hun sport bezig zijn dat zij zich niet of nauwelijks interesseren voor iets daarbuiten. 

Oftewel:: iemand die vijf keer per week sport, hoeft zich daarbij in het geheel niet te bemoeien 

mett de gemeente en het bestuur van die gemeente. 

Vann alle mogelijke variabelen is in aanvang onderzocht ol ze onderling enige samenhang 

vertonen.. Daaruit kan worden afgeleid dat ze inderdaad alle een indicatie zijn voor de mate van 

integratiee in de lokale gemeenschap. Wat het doen van inkopen betreft is dit nauwelijks het 

geval.. Deze variabele, die overigens alleen in THT83 en SGB091 was opgenomen, is buiten 

beschouwingg gelaten. In tabel 1.13 is aangegeven welke er dan nog beschikbaar zijn. 

TabelTabel bijlage 1.1.? Beschikbare indicatoren voor sociale interactie in de gemeente 

i i 
L L 

THT83 3 SGB091 1 IWG911 IWG93 SGB096 6 

Participatiee in sociale/maatschappelijke + + + + 

organisaties s 

Familiee in eigen gemeente + + 

Vrienden/kennissenn in eigen gemeente + + + 

Contactt met mensen in de straat + 

Interactiee met mensen in de huurt*  + 

**  Samengesteld uit vier vragen. 

Dee vragen in THTS3 die informeren of het merendeel van de familie dan wel het merendeel van 

dee vrienden en kennissen binnen de eigen gemeente woont, zijn opgeteld. Ken score van 0 geeft 

aann dat het merendeel van de familie noch het merendeel van de vrienden en kennissen binnen 

dee gemeente woont. Hen score 1 geeft aan dat dit voor een van beide groepen het geval is. Hen 

scoree 2 geeft aan dat zowel het merendeel van de familie als het merendeel van de vrienden en 

kennissenn binnen de gemeente woont. 
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Dee mate van 'interactie met mensen in de buurt" is in IWG91 vastgesteld aan de hand van de 

antwoordenn op vier mogelijke vormen van contact: 

-- met de buren gepraat over problemen in de wijk ; 

-- op visite geweest bij de buren; 

-- gereedschap or iets anders van or aan de buren geleend; 

-- met de buren gepraat over persoonlijke problemen. 

Duidelijkk is dat een hoge score op deze schaal, die overigens beschouwd kan worden als een 

coherentee schaal (Anker en Hospers, I 993: 243), daadwerkelijk de intensiteit van contact met 

dee buren aangeeft. Deze score is als zodanig in de analyses gehandhaafd. 

Dee veelgebruikte vraag naar activiteit in sociale organisaties behoeft nog een roelichting. In de 

verschillendee deelbestanden waaruit SGB096 is opgebouwd, is aan de respondenten een lijst 

vann mogelijke organisaties voorgelegd. Dit betekent dat in elke gemeente op de lijst verschil-

lendee en diverse aantallen organisaties voorkomen. Alleen al het noemen van concrete organisa-

tiess en de verschillen in aantallen organisaties kunnen resulteren in wezenlijk andere anrwoord-

patronen.. In het combinatiebestand is daarom een 'ruwe' hercodering uitgevoerd. Het noemen 

vann geen enkele organisatie blijf t vanzelfsprekend een score 0, het noemen van ten hoogste één 

organisatiee wordt de score 1 en alle keren dat meer dan één organisatie is genoemd, is geco-

deerdd als de score 2. 

Inn IWG91 is bij de beantwoording tevens geïnformeerd naar de intensiteit van de activiteit 

binnenn verenigingen en organisaties. In de antwoordmogeli jkheden werd bijvoorbeeld onder-

scheidd gemaakt tussen de mogelijkheid 'wel lid, maar niet erg actief' of de mogelijkheid 'ik zit in 

hett bestuur'. In de beantwoording bleek dat het aantal actieve respondenten zeer beperkt is. 

Tegelijkertijdd bleek dat deze actieve mensen ook meer betrokken zijn bij de lokale politiek. 

Naderr onderzoek (Van Deth en I.eijenaar, 1994) wees uit dat deze grotere betrokkenheid vaak 

directt samenhangt met hun activiteit. Zo hadden bestuursleden van verschillende verenigingen 

geregeldd overleg met lokale politici over subsidies en dergelijke. Gezien het geringe aantal 

respondentenn die actief zijn binnen dergelijke organisaties en mede met het oog op de vergelijk-

baarheidd met de overige bestanden, is het onderscheid naar activiteit in dit onderzoek verder 

niett gemaakt. Ook in IWG91 is hier louter sprake van het onderscheid tussen wel of geen lid. 

Inn THT83 is gebruikgemaakt van de vraag of respondenten lid zijn van plaatselijke verenigingen 

off  organisaties. 

All  met al is er in de diverse bestanden sprake van verschillende organisaties en een wisselend 

aantall  organisaties. Hveneens is in de meeste bestanden de intensiteit waarmee een respondent 

invullingg geeft aan het lidmaatschap onbekend. 

Tevenss is het zo dat naarmate meer organisaties aan de respondent zijn voorgelegd, de kans op 

hett aantal 'geen enkele' steeds kleiner wordt. Dit heeft direct zijn weerslag op de omvang van de 

groepp respondenten die opgeven van geen enkele organisatie lid te zijn. 

Inn THT83 ontbrak een 'prikkel', in die zin dat respondenten niet geconfronteerd werden met 

eenn lange lijst van organisaties waarvan men mogelijk lid was. De respondent moest eerst 

'spontaan'' noemen of hij ergens lid van was. In IWG93 werden telefonisch wel enkele mogelijke 

organisatiess genoemd. 

Beidee omstandigheden zullen zo hun effecten hebben gehad op het aantal respondenten die 

opgevenn van geen enkele organisatie lid te zijn. 

Omm die redenen is een volledige cumulatie van het aantal organisaties waarvan een respondent 

aangeeftt lid te zijn weinig raadzaam. Zoals opgemerkt wordt de cumulatie beïnvloed door 
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tussenn de bestanden zeer verschillende factoren en zegt de cumulatie nog weinig over de 

intensiteitt van activiteit binnen die organisaties. 

TabelTabel bijlage 1.14 Sociale participatie in de diverse bestanden 

Socialee participatie THT83 3 IWG91 1 IWG93 3 SGB096 6 

Geenn 5 0% 4 8% 3 8% 4 0% 

Eénn organisatie 

Meerr dan één organisatie 23% 2 7% 34% 

**  Een of meer organisaties. 

Binnenn de articulerende benadering is het toekennen van enig belang aan het lokaal bestuur 

eveneenss relevant. In de tekst van hoofdstuk 5 is al opgemerkt dat in verschillende bestanden 

louterr op een indirecte wi]ze aan dit aspect wordt gerefereerd. Zo wordt er gevraagd naar de 

belangstellingg voor lokale aangelegenheden of wordt de respondenten verzocht een afweging te 

makenn tussen het belang van de lokale en de nationale politiek. Het gaat er in dit onderzoek 

echterr uitsluitend om een onderscheid te kunnen maken tussen de mate van belang die respon-

dentenn hechten aan de lokale politiek. Dat wordt niet verkregen door de respondenten een 

afwegingg te laten maken tussen het belang van de nationale en de lokale politiek. Het vaststellen 

vann de belangstelling voor de lokale politiek zegt weinig over het belang dat respondenten eraan 

hechten.. Een respondent kan buitengewoon veel belangstelling hebben voor de gebeurtenissen in 

dee lokale politiek, terwijl hij tegelijkertijd de mening is toegedaan dat die gebeurtenissen voor 

hemm nauwelijks van betekenis zijn. Slechts twee bestanden bevatten dan een 'zuivere1 vraag naar 

hett belang dat respondenten aan de lokale politiek toekennen: IWG91 en NIPO. In dat laatste 

bestandd is deze vraag niet in alle jaren gesteld. 

50%% * 30% 35% 2 5% 
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