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empIrIe: OVer nImby’s  
en wImby’s II

ii.1. reseArch design 

In dit empirische deel van het proefschrift wordt een drietal cases onderzocht 
om gangbare aannames over sociale mix en betrokkenheid te testen. In de 
casestudie in hoofdstuk 5 verkennen we de potentieel negatieve impact van 
een kleine ruimtelijke afstand tussen inkomensgroepen op de betrokkenheid 
tussen bevolkingsgroepen. We hebben daarbij specifieke aandacht voor Nimby-
houdingen. In theorieën over sociale mix is dominant dat de middenklasse 
zich sterk sociaal dispositioneert ten opzichte van ‘afwijkende’ groepen. Maar 
klopt dit beeld? Zijn er eventueel andere groepen die afgeven op bepaalde 
bevolkingsgroepen? In twee casestudies in hoofdstuk 6 concentreren we ons 
juist op een verwelkomende houding ten opzichte van achterstandsbewoners 
en gaan we na welk type middenklasse bij stedelijke vernieuwing aan dit profiel 
voldoet. In de theorie wordt verondersteld dat een geringe sociale afstand, 
zoals een gedeelde sociaal-culturele achtergrond de meest waarschijnlijke 
basis is voor betrokkenheid en acceptatie van middengroepen richting 
achterstandsbewoners. Maar klopt deze aanname?

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn gegevens verzameld via 
kwantitatieve en kwalitatieve bronnen. De kwantitatieve data zijn gebaseerd 
op surveys die zijn afgenomen in de gebieden. Naast de persoonskenmerken 
(klasse, etniciteit, opleiding, etc.) en de woongeschiedenis (woonduur in het 
gebied en op het huidige adres, vorige en huidige type woning, verhuiswens 
etc.), kregen respondenten vragen over de bevolkingssamenstelling, de 
verbondenheid met andere (groepen) bewoners en de contacten in de buurt. 
De kwalitatieve data dienen als illustratie van de gevonden trends in de surveys. 

ii.2. de reLeVAntie VAn cAsestudies

Casestudies zijn te omschrijven als een dieptestudie van het bijzondere. Dit 
levert praktische, concrete en contextafhankelijke kennis op over een specifiek 
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geval. Die kennis krijgt echter pas waarde krijgt als ze niet geïsoleerd, maar in 
breder verband wordt geanalyseerd en ook relevant is voor andere soortgelijke 
cases (ruddin, 2006: 807). Mogelijke bezwaren zoals dat casestudies te beperkt 
zijn om te generaliseren en om hypotheses te testen, zijn recentelijk door 
Flyvbjerg (2006) verworpen. Hij poneert dat niet alleen vergelijkingen in 
de tijd of tussen veel cases geschikt zijn om trends te signaleren, maar ook 
‘single cases’. Formele generalisaties zijn volgens hem sterk overgewaardeerd, 
terwijl de ‘force of example’ vaak ondergewaardeerd blijft (idem: 228). een 
goed gekozen ‘critical case’ kan volgens Flyvbjerg veel verhelderen over andere 
vergelijkbare situaties. toch zal het moeilijk zijn om het ultieme voorbeeld 
te vinden dat zich makkelijk laat veralgemeniseren. Minder omstreden is 
de stelling dat casestudies goed kunnen dienen om algemene hypotheses te 
falsificeren (Campbell, 2003: 422). 

De hoofdstukken waarin de casestudies aan de orde komen, beginnen 
met een inleiding over de te toetsen hypothese, daarna volgt een beschrijving 
van de onderzoeksgebieden. rode draad bij de beschrijvingen van de 
onderzoekslocaties zijn de historische ontwikkelingen die cumuleren in 
het besluit tot stedelijke vernieuwing. Feitelijke of toegekende labels over 
eenzijdigheid, menging en de middenklasse krijgen speciale nadruk. extra 
aandacht is er ook voor de doelen en maatregelen op het gebied van stedelijke 
vernieuwing. Vanzelfsprekend kunnen over een wijk tegenstrijdige gegevens 
en verhalen bestaan. Ook deze  interactie tussen de verschillende wijkverhalen 
zal worden belicht (vgl. reinders, 2005; rousseau, 2009). De empirische toets 
is het sluitstuk van het hoofdstuk.


