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9. Sociale cohesie in woonbuurten
Beate Volker

Beate Volker is hoogleraar Sociologie aan de 

Universiteit van Amsterdam en programmaleider 

van de onderzoeksgroep ‘Institutions, Inequality 

and Life Courses’ (IIL). Zij werkt aan vraagstukken 

rondom sociale netwerken, ongelijkheid in sociaal 

kapitaal en sociale cohesie; en in het bijzonder aan 

netwerken in woonbuurten, vriendschapsnetwer-

ken en netwerkveranderingen door de tijd heen.

Van het vraagstuk ‘ongelijkheid’ naar het vraagstuk ‘sociale 
cohesie’

Sociale cohesie, oftewel sociale samenhang, is naast sociale ongelijkheid 
een van de meest centrale vraagstukken van de sociale wetenschap.1,2 Veel 
onwenselijke toestanden zoals criminaliteit, verslaving en fysieke en mentale 
ziektes, worden aan een gebrek aan sociale cohesie toegeschreven3, en er 
zijn dan ook veel maatschappelijke instituties die initiatieven organiseren 
om cohesie te versterken.4 Tevens vragen wetenschappers, beleidsmakers 
en burgers zich regelmatig af of moderne ontwikkelingen – zoals nieuwe 
middelen om te communiceren – de sociale cohesie bedreigen.

Binnen de zuilen in Nederland van de jaren vijftig was cohesie perfect – 
eigen kerk, cafés, scholen, vereniging en media. Leden van de verschillende 
zuilen moesten moeite doen om elkaar te ontmoeten, maar binnen een zuil 
kwam je elkaar op veel plekken en bij veel gelegenheden tegen. Moderni-
sering vanaf de jaren zestig, gepaard met de opkomende samenwerking 
van onder andere katholieken en protestanten binnen het CDA maakten 
een eind aan de verzuiling in Nederland en deden afbreuk aan cohesie 
binnen de verschillende zuilen. De erosie van de zuilen wordt ook vaak als 
beginpunt van de individualisering en de erosie van sociale cohesie in de 
Nederlandse samenleving gezien.5

Dit voorbeeld laat zien dat sociale cohesie echter grillig is. Een groep 
kan vrij hecht zijn, maar als verschillende groepen onderling niet verbon-
den zijn, is de cohesie in de samenleving juist laag. Sociale wetenschappers 
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concluderen dan ook niet dat ontzuiling dé oorzaak is voor minder sociale 
cohesie (als die überhaupt is afgenomen). Als er vooral cohesie binnen en 
niet tussen specif ieke groepen bestaat, komt solidariteit onder druk te 
staan: waarom meebetalen aan belastingen als je geen enkele band, geen 
contact hebt met leden van andere groepen in de samenleving? Daarom 
is de mogelijkheid van contact tussen sociale lagen of groeperingen die 
aan weerszijden van maatschappelijke scheidslijnen staan cruciaal voor 
de cohesie van de samenleving. Uitwisseling en contact creëren sociale 
relaties, en daardoor neemt cohesie in de samenleving toe. Sociologen 
onderzoeken dan ook de mate van en de gelegenheden voor contact door te 
kijken naar sociale meningen in buurten, vriendenkringen en huwelijken. 
De (on)mogelijkheid van contact tussen verschillende sociale groepen is 
de schakel tussen sociale ongelijkheid en cohesie. Met andere woorden, 
indien de sociale cohesie laag is, heeft ongelijkheid onwenselijke gevolgen: 
dan zijn namelijk ook solidariteit en mobiliteit laag en zijn er geen of 
weinig netwerkverbanden tussen verschillende – ongelijke – sociale 
groepen.

Over wat sociale cohesie precies inhoudt wordt veel gediscussieerd – er 
zijn meer dan 80 def inities van sociale cohesie.6 Ik wil in deze bijdrage 
geen nieuwe definitie formuleren, maar bespreek kort de kwesties rondom 
het vraagstuk van sociale cohesie: allereerst ga ik in op de vraag of sociale 
cohesie achteruitgaat. Vervolgens kijk ik naar buurten en de condities die 
cohesie versterken of juist afbreuk eraan doen. Hoe is het gesteld met sociale 
cohesie in Nederlandse woonbuurten en specif iek in Amsterdam? Tot slot 
benoem ik enkele valkuilen van bestaand onderzoek naar cohesie en schets 
ik mogelijkheden voor toekomstig onderzoek en beleid.

Voor de vergelijking van buurtcohesie in Amsterdam met de rest van 
Nederland, en een vergelijking van de netwerken met buren van 2000-2018 
in Amsterdam en elders in Nederland gebruik ik de Survey of the Social 
Networks of the Dutch, SSND,7 en de leefbaarheidsmonitor 2012-2017.

Neemt sociale cohesie af?

Het is een vaak gehoorde opvatting dat door modernisering en individuali-
sering de kwaliteit van onze relaties achteruitgaat en men alleen nog maar 
oppervlakkige contacten heeft. Deze opvatting komt ook in de zogenoemde 
these van de ‘verloren gemeenschap’ naar voren – trouwens een van de 
oudste en steeds weer pakkende ‘slagzinnen’ in de sociale wetenschap. 
De these komt erop neer dat er in moderne westerse samenlevingen een 
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onomkeerbare langetermijntrend gaande is van hechte naar niet-verbonden 
netwerken, en dat deze trend voor individuen evenals voor de samenleving 
schadelijke implicaties heeft.8,9 De toegenomen keuzemogelijkheden aan-
gaande hoe men wil leven, werken, et cetera, brengen verlies van sociaal 
kapitaal in plaats van veelvuldige waardevolle relaties, vervreemding in 
plaats van cohesie. Geen gemeenschap, maar iedereen speelt voor zichzelf, 
zoals de titel van Putnams10 boek Bowling Alone illustreert. Of deze bewering 
klopt, is niet gemakkelijk te onderzoeken, het gaat immers om een trend 
over een lange periode. Empirische beproevingen zijn dan ook schaars, 
en de resultaten die er zijn, zijn niet consistent. Bevindingen die de trend 
lijken te bevestigen zijn:
– De studie van Miller McPherson11 en collega’s in de VS, die laat zien 

dat tussen de jaren 1985 en 2004 de netwerken die men heeft met 
belangrijke anderen kleiner zijn geworden en – dat is misschien nog 
opmerkelijker – dat het aantal mensen dat helemaal niemand noemt 
als vertrouwenspersoon groter is geworden. Echter, deze bevindingen 
zijn tot op heden zeer omstreden en er bestaat geen eensgezindheid over 
de betrouwbaarheid van de bevindingen en de datakwaliteit omtrent 
de betreffende module van deze General Social Survey.12

– Tijdsbestedingsonderzoek, bijvoorbeeld dat van onderzoekers van het 
SCP in Nederland, laat zien dat de tijd die men besteedt aan praten met 
huisgenoten in de laatste 25 jaar is afgenomen.13 Echter, in absolute 
termen besteedde men er nooit veel tijd aan. Ook de tijd die men besteedt 
aan contacten met mensen buiten het huis – bij elkaar op bezoek gaan 
– is gedaald. Nederlanders komen minder vaak bij elkaar over de vloer 
dan vroeger.14 We weten echter niet of mensen elkaar in andere, meer 
publieke contexten wel zijn blijven ontmoeten.

Er zijn evenwel bevindingen die in een andere richting wijzen:
– We weten dat in Nederland het vrijwilligerswerk bloeit en dat mensen 

eerder meer dan minder geld geven aan goede doelen.15,16 Sinds de jaren 
90 is het aandeel van de bevolking dat vrijwilligerswerk in georganiseerd 
verband doet wel iets teruggelopen (van 44 naar 37 procent), maar dit 
geldt vooral voor ‘hobby’-organisaties. Het aandeel dat in verzorgende 
organisaties vrijwilligerswerk verricht is zelfs gegroeid.17

– Sampson18 liet samen met collega’s zien dat in Chicago tussen 1970 
en 2000 de vormen van collectieve acties en gemeenschappelijke 
evenementen veranderd zijn, maar dat het aantal daarvan juist niet 
omlaagging. Volgens hen is de productie van collectieve goederen in 
lokale settings dan ook ‘duurzaam’.
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Kortom, de empirische evidentie voor de bewering dat er een macrotrend 
naar minder sociale cohesie gaande is en dat gemeenschappen en netwerken 
uit elkaar vallen, is niet consistent. De trend bestaat niet, of in ieder geval 
niet in de veronderstelde omvang en totaliteit.

Buurten en sociale cohesie

Onderzoekers die sociale cohesie bestuderen, richten zich veelal op woon-
buurten. Hoewel sommige onderzoekers dachten dat door de opkomst 
van moderne vervoersmiddelen en online-communicatietechnologieën de 
buurt als eenheid aan belang zou verliezen19 bleven buurten belangrijk en 
buurtonderzoek populair. Buurteffecten – effecten die niet te verklaren zijn 
door individuele kenmerken iemand die in een specif ieke buurt woont – op 
uitkomsten zoals gezondheid, welzijn en arbeidsmarktkansen, zijn vaak 
relatief klein, omdat het afbakenen van een buurt als geografische eenheid 
vaak lastig is: bij welke buurt behoort iemand die op de grens tussen twee 
buurten woont? Postcodes – een vaak gebruikte maat om buurten af te 
bakenen – geven niet weer hoe mensen dagelijks door hun buurt lopen, 
en door gemeentes gemaakte regionale indelingen zijn vaak vrij groot. 
Door het gebruik van deze ruwe maten is het mogelijk dat buurteffecten 
onderschat worden. Buurteffecten worden wellicht ook onderschat omdat 
opgroeien in een buurt individuele kenmerken kan beïnvloeden die echter 
niet als buurteffect worden gemeten, bijvoorbeeld opleiding. Een verdere 
reden voor het belang van buurtonderzoek is ingegeven door lessen van 
netwerkonderzoek: iedereen heeft buren, men ontkomt er niet aan. Relaties 
met buren zijn over het algemeen zwakker dan die met familieleden of 
vrienden. Een van de belangrijkste lessen van netwerkonderzoek komt 
bij Granovetter20 vandaan, en is dat zwakke bindingen ‘sterk’ zijn, wat wil 
zeggen dat ze bruggen kunnen vormen naar nieuwe sociale kringen. Zwakke 
bindingen, niet sterke, bevorderen integratie in de samenleving. Omdat 
relaties met buren vaak tot deze belangrijke zwakke bindingen behoren, 
is onderzoek naar de patronen van en de condities voor deze relaties juist 
belangrijk. Buurten vormen ‘visvijvers’, ‘pools’, voor het aangaan van relaties, 
ze vormen de contexten waarin men anderen kan ontmoeten. Hoe ziet een 
buurt eruit waarin mensen veel contact met elkaar hebben – of juist niet? In 
buurten zijn, anders dan in scholen of organisaties, geen regels voor contact 
en voor wie met wie om moet gaan, buurten zijn ‘non-instituties’. Iedereen 
heeft dezelfde kansen voor contact.
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Waarvan hangt sociale cohesie in buurten af?

Sociale cohesie in buurten wordt op uiteenlopende manieren vastgesteld, 
soms ook indirect via gevoelens van veiligheid en criminaliteit. Het verband 
tussen sociale wanorde en criminaliteit – als de tegenhangers van cohesie – 
is een van de oudste in de literatuur over buurteffecten op individueel 
gedrag.21,22 Later werden belangrijke dimensies van sociale cohesie in 
de literatuur onderscheiden23, zoals gedeelde normen, sociale controle, 
interactie en identif icatie met de buurt. Wederzijds vertrouwen wordt als 
cruciale factor gezien om cohesie tot stand te brengen.24

Shaw en Mckay25 hebben in hun theorie over sociale wanorde drie 
condities aangewezen die de aanleiding vormen dat buurten hun ‘zelf-
organiserend’ vermogen kwijtraken en er geen cohesie, maar wanorde 
heerst: een grote (etnische) heterogeniteit, hoge f luctuatie, en armoede, 
oftewel gebrek aan hulpbronnen. De meeste studies hebben zich ver-
volgens gericht op de consequenties van sociale compositie – vooral de 
etnische diversiteit26 – op sociale cohesie. Het beginsel dat mensen een 
voorkeur hebben voor interactie met gelijken27,28,29 vormt de basis voor 
de gedachte dat diversiteit in de directe omgeving nadelige gevolgen heeft 
voor sociale cohesie, alsmede andere onwenselijke gevolgen zoals gebrek 
aan participatie. Over het verband tussen etnische diversiteit en cohesie 
in buurten wordt veel gediscussieerd, en vooralsnog lijkt de gedachte 
bevestigd dat onder mensen met dezelfde achtergrondkenmerken meer 
contact plaatsvindt en het vertrouwen hoger is, maar dat er daarnaast 
geen zelfstandig (negatief) effect van diversiteit bestaat.30 Echter, indien 
diversiteit afgemeten wordt als outgroup diversiteit bestaat er wel een 
negatief verband met cohesie.31 Het is wel belangrijk om op te merken dat 
de samenstelling van de bevolking niet het enige is dat sociale cohesie 
beïnvloedt. Zo vonden Glaeser en Sacerdote32 dat een gezamenlijke ingang 
contacten van bewoners vergemakkelijkt. Jacobs33 benadrukte al in de 
jaren ’60 dat de breedte van een stoep en balkons aan de straatkant invloed 
hebben op sociale controle en interactie. Ook Volker et al.34 geven aan dat 
in een buurt met veel voorzieningen, zoals groenstroken, speelplaatsen 
en plantsoenen, maar ook kleine winkels, meer gemeenschapsgevoel 
leeft. Anderen35 laten zien dat de inrichting van de publieke ruimte een 
belangrijke factor is voor het ontstaan van cohesie. Al deze auteurs bena-
drukken dat een modernistische scheiding van functies – werken, slapen, 
recreëren – juist moet worden opgeheven en dat multifunctionaliteit een 
woonbuurt leefbaarder en veiliger maakt.36,37
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Hoe ernstig is een gebrek aan sociale cohesie?

Hoe belangrijk is sociale cohesie in woonbuurten? De meest invloedrijke 
studie hierover is van Sampson en collega’s.38 Zij lieten zien dat sociale 
controle plus vertrouwen in buren en gehechtheid aan de buurt belangrijke 
mediatoren zijn voor het verband tussen de drie condities vanuit de sociale-
disorganisatietheorie (zie boven) – heterogeniteit, fluctuatie en armoede – en 
criminaliteit. In buurten met meer collective efficacy – de combinatie van 
controle en vertrouwen – komen minder delicten voor. Controlerend voor 
collective efficacy wordt de samenhang van onder andere diversiteit en 
criminaliteit dus zwakker.

Ook andere auteurs39 claimen dat sociale cohesie en het hiermee samen-
gaande gebrek aan sociaal kapitaal niet alleen op buurtniveau maar op alle 
terreinen van het sociale leven, schadelijke gevolgen heeft voor de productie 
van zeer belangrijke collectieve goederen: volksgezondheid, economische 
vooruitgang en algeheel welzijn. In Nederland is vooral gevonden dat sociale 
cohesie in woonbuurten samengaat met meer veiligheid, zowel gepercipi-
eerde veiligheid als daadwerkelijke delicten en kansen op slachtofferschap.40

Cohesie en netwerken in woonbuurten in Amsterdam en 
daarbuiten

Sociale cohesie en netwerken in een buurt hangen samen, maar zijn niet 
helemaal hetzelfde. Sociale cohesie is een kenmerk van een macro-eenheid, 
zoals een buurt, terwijl sociale netwerken meer op microniveau spelen 
en ook als kenmerk van een individu kunnen worden gezien. Om van de 
baten van een cohesie in een buurt te kunnen genieten is niet per se een 
uitgebreid netwerk nodig. Een voorbeeld41 hiervoor is dat een vrouw ’s 
nachts veilig door een hechte buurt kan lopen, ook al is ze geen onderdeel 
van de buurtgemeenschap. Er zijn niet veel studies die het verschil tussen 
cohesie en netwerken expliciet maken, en waar het wel wordt gedaan, 
vinden onderzoekers ook zelfstandige effecten. Mohnen et al.42 lieten 
zien dat beide, het hebben van een netwerk en cohesie, in een buurt een 
onafhankelijk effect op zelf gerapporteerde gezondheid hebben. Toch zijn 
netwerken – interactie – uiteraard belangrijk voor het concrete gevoel van 
erbij te horen. Maar kennelijk is een minimum-netwerk al voldoende.

De volgende tabel laat zien hoe cohesie in Nederlandse woonbuurten 
zich heeft ontwikkeld, en zet vervolgens Amsterdam af tegen de rest van 
Nederland.43 Cohesie is hier gemeten door een aantal uitspraken die samen 
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genomen een schaal vormen. Hoe hoger de score, hoe groter de sociale 
cohesie; de schaal loopt van 0-100.

Tabel 9.1.  Cohesie in Nederlandse buurten in de jaren 2000-2018 en in Amsterdam 

(SSND, n=165 buurten)

2000 2008 2014 2018

alle buurten (n=165) 84,90 (8,11) 68,45 (19,87) 66,40 (25,90) 69,66 (9,81)
amsterdam (4 buurten: jordaan, 
oosterpark, indische buurt, 
middenmeer)

74,74 (7,50) 67,50 (4,00) 74,00 (5,20) 70,30 (8,00)

noot: cohesie is gemeten door 10 items (bijv.: ik hoor er echt bij in deze buurt, de mensen 
vertrouwen elkaar, men kan bij elkaar aankloppen voor hulp) met een cronbach’s alfa score 
tussen .788 en .852. De schaal loopt van 0 – 100. De waarden in de tabel geven gemiddeldes en 
standaarddeviatie voor alle buurten weer.

De tabel laat zien dat in het jaar 2000 de cohesie in buurten beduidend 
hoger was dan op de andere meetmomenten. Vooral tussen de jaren 2000 en 
2008 is de cohesie omlaaggegaan, maar daarna blijft ze tamelijk constant. 
Ook in Amsterdam is dit patroon te zien; de cohesie was in het jaar 2000 
echter al circa 10 punten lager dan in de ‘rest’ van Nederland. Relatief zijn 
er dus in Amsterdam minder schommelingen en scoort Amsterdam thans 
vrij hoog op sociale cohesie, zelfs iets hoger dan het landelijke gemiddelde. 
Met andere woorden: in Amsterdam kunnen we geen neergaande trend 
in buurtcohesie vaststellen, terwijl in andere gebieden in Nederland dit 
wel het geval lijkt te zijn. Met name de variatie in cohesie in Nederlandse 
buurten is groter geworden, wat men kan aflezen aan de toename in de 
standaard-deviatie. Men moet hierbij echter opmerken dat er maar vier 
Amsterdamse buurten in deze steekproef zitten. Een verdergaande analyse 
zou moeten uitwijzen of het om een klein aantal buurten gaat die een 
extreme verandering hebben doorgemaakt. En wellicht zijn er ook buurten 
waar cohesie juist is toegenomen.

Ook individuele gegevens van de leefbaarheidsmonitor (n=3450) tussen 
2012 en 2017 laten voor zowel Nederland alsmede voor Amsterdam in die 
periode alleen heel kleine schommelingen zien. Kennelijk is het niveau van 
sociale cohesie de laatste jaren tamelijk constant.44

Hoe zit het met de netwerken tussen buren in diezelfde periode? Al-
lereerst: hoe worden netwerken tussen buren gemeten? Netwerken kunnen 
op verschillende manieren in kaart worden gebracht, en een van de meest 
gebruikte methoden is de zogenaamde exchange methode (Fischer 1982). 
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Respondenten wordt naar namen of initialen van netwerkleden gevraagd, 
met wie ze bepaalde activiteiten ondernemen of anderszins iets ‘uitwisselen’. 
Klassieke vragen zijn: ‘Met wie heeft u de laatste zes maanden belangrijke 
persoonlijke aangelegenheden besproken?’, ‘Wie vraagt u om advies bij 
problemen op het werk?’ en ‘Bij wie gaat u op bezoek?’ Ook wordt er gevraagd: 
‘Wie heeft de sleutel van uw huis?’, ‘Wie vraagt u om hulp bij klussen in 
huis?’ of ‘Wie past er op uw huis als u met vakantie gaat?’ Buren worden 
vooral in reactie op de laatste drie vragen genoemd (zie onder). Ook is er aan 
buren rechtstreeks gevraagd: kent u uw directe buren? In een tweede stap 
worden dan de kenmerken van de netwerkleden in kaart gebracht en naar 
persoons- en relatiekenmerken gevraagd. Tabel 9.2 laat de buurtnetwerken 
zien.

Tabel 9.2.  Informele relaties met buren in Nederland en in Amsterdam in het jaar 

2000 – 2018 (n=4000 afzonderlijke metingen in 165 buurten)

neDerlanD 2000 2007 2014 2018

netwerkomvang 12,32 (4,28) 12,75 (5,35) 11,73 (4,47) 8,57 (3,82)
% buren 18% 18,9% 22,5% 26,8%
buren belangrijk voor… (%)

praten over belangrijke zaken  4%  6,2%  5% 3,7%
Helpen bij klussen in huis en 
tuin

19,8% 35,4% 37,7% 31,7%

 op bezoek gaan 15,7% 33,5% 27,1% 21,7%
 advies mbt werk  0,8%  0,7%  0,7% 0,3%
contactfrequentie per maand*) 3 keer 2-3 keer 3 keer 3 keer
vertrouwen (-2 tot +2)**) 0,74 (0,98) 0,64 (0,65) 0,78 (0,64) 0,84 (0,73)
elkaar mogen (-2 tot +2)**) 0,49 (0,85) 0,65 (0,64) 0,74 (0,63) 0,81 (0,68)

amsterDam 2000 2007 2014 2018

netwerkomvang 13,31 (3,13) 17,88 (4,32) 11,10 (5.04) 9,00 (1,41)
% buren 13,2 % 16,77% 20,70% 22,0%
buren belangrijk voor…

praten over belangrijke zaken  8,7% 16,7%  3,9% 0,3%
Helpen bij klussen in huis en 
tuin

19,2% 36,6% 33,7% 20%

 op bezoek gaan 13,0% 45,6% 33,8% 33,3%
 advies mbt werk  0,0% 0,0% 0,5% 0,0%
contactfrequentie per maand*) 3 keer 4 keer 3 keer 2-3 keer
vertrouwen (-2 tot +2)**) 0,21 (1,09) 0,46 (0,54) 0,84 (0,64) 0,66 (1,75)
elkaar mogen (-2 tot +2)**) 0,21 (0,91) 0,63 (0,48) 0,85 (0,64) 0,63 (1,36)

*) met contact wordt bedoeld dat men elkaar heeft gesproken, maar niet uitsluitend face-to-face. 
**) De schaal voor vertrouwen en elkaar mogen loopt van -2 tot +2. alle waarden groter dan 0 
staan voor een positieve relatie. lager dan 0 betekent dat men aangeeft elkaar eerder niet te 
vertrouwen of te mogen.



sociale coHesie in Woonbuurten 135

Het is belangrijk om te vermelden dat de steekproef vrijwel geheel uit 
mensen met een Nederlandse achtergrond bestaat het is daarom lastig de 
boven beschreven heterogeniteits-kwesties in kaart te brengen. Daarnaast 
zijn buren op verschillende manieren in het netwerk opgenomen: er is 
rechtstreeks naar de directe buren gevraagd en buren konden ook worden 
genoemd in reactie op naam-genererende vragen. Tot slot zijn deze data 
panel-data, dat wil zeggen dat de steekproef steeds ouder is geworden.

Netwerken van inwoners van Amsterdam zijn qua omvang vergelijkbaar 
met de gemiddelde omvang in Nederland, alleen in 2007 werden er duidelijk 
grotere netwerken gemeten. In Amerikaans onderzoek werden in steden 
doorgaans grotere netwerken gemeten dan in minder stedelijke gebieden.45 
Het aandeel van buren in de netwerken van de inwoners van Amsterdam 
is op alle momenten kleiner: burenrelaties in hun netwerken hebben een 
minder prominente rol dan elders in Nederland. In dit licht is het opvallend 
dat burenrelaties in Amsterdam op de eerste twee meetmomenten vrij 
belangrijk waren voor het bespreken van persoonlijke zaken; belangrijker 
dan de burenrelaties elders. Maar in 2014 en 2018 is het percentage lager. 
Ook zien we dat buren regelmatig hulp bieden bij klussen in huis en tuin 
– in Amsterdam is dit percentage in de laatste meting onder het landelijk 
gemiddelde gedaald. Daar staat tegenover dat buren in Amsterdam iets 
meer rapporteren dat ze bij elkaar op bezoek gaan. Werkgerelateerde zaken 
bespreken buren zo goed als niet met elkaar – niet in Amsterdam, maar ook 
niet in de rest van het land. Meest opvallend is dat de mate van vertrouwen 
in buren en in hoeverre men elkaar mag, in Amsterdam sterker lijkt te 
schommelen dan elders, en sowieso meestal lager ligt. Vertrouwen in buren 
is toegenomen in Nederland. In Amsterdam is in de laatste meting het 
vertrouwen weer lager, maar is er over de hele periode toch een toename 
te zien.

Het gaat voor dit stuk te ver om de verschillen en ontwikkelingen in 
Amsterdam en elders in Nederland te verklaren. Wel kunnen we constateren 
dat er geen duidelijke trend is naar een afname van sociale cohesie en naar 
marginalisering van buurtnetwerken. Daarnaast zien we dat Amsterdam 
niet erg afwijkt van Nederland, maar dat burenrelaties iets verschillen in 
functie: buren in Amsterdam worden vaker genoemd als degenen bij wie 
men op bezoek gaat, terwijl in de rest van het land buren vaker elkaar 
helpen bij klussen in huis en tuin. Deze laatste bevinding is mogelijk een 
gevolg van het grotere voorzieningenaanbod in Amsterdam. Praktische 
hulp kan makkelijk worden uitbesteed en contacten – ook die met buren 
– krijgen dan meer een functie voor gezelligheid en gemeenschappelijke 
activiteiten.



136 beate volker 

Uitdagingen en nieuwe richtingen voor onderzoek en beleid

Het is onomstreden dat sociale cohesie in woonbuurten wenselijk is. Cohe-
sieve buurten zijn veiliger, schoner en leefbaarder. Bewoners van cohesieve 
buurten rapporteren een betere gezondheid en er zijn aanwijzingen dat ze 
betere toegang hebben tot de arbeidsmarkt. De zelfselectie van mensen 
in buurten vormt echter een groot probleem. Buurteffecten zijn lastig 
meetbaar, omdat het niet toevallig is wie naar welke buurt verhuist.46 Dat 
betekent ook dat het voor een gemeente moeilijk is op buurteffecten te 
sturen. Toch zijn er een paar handvatten te geven over hoe cohesie is te 
bevorderen door beleid. Allereerst kan sociale cohesie worden bevorderd 
door het creëren van ontmoetingsplekken. De sportvereniging, de zwemhal, 
plantsoenen en buurtwinkels bevorderen ontmoetingen tussen bewoners 
en zijn basiscondities voor netwerkvorming. Daarnaast groeit cohesie door 
gedeelde verantwoordelijkheid en door collective efficacy – de gedeelde norm 
dat buurtbewoners zullen ingrijpen indien nodig en collectieve goederen 
zullen beschermen. Het besef dat de buurt de gezamenlijke leefomgeving is 
van alle bewoners, versterkt collective efficacy. In het verlengde hiervan kan 
een gemeente de aandacht vestigen op wat bewoners met elkaar verbindt – 
en juist niet op wat ze van elkaar scheidt. Hierdoor kunnen scheidslijnen 
verzacht worden. Sociale media kunnen hierbij helpen. Nog nooit was het 
zo makkelijk om met elkaar te communiceren – tussen burgers onderling 
en tussen burgers en overheid. Maar het gebruik en de functie van social 
media kan nog worden verfijnd, en de nieuwe middelen vereisen vaak 
nieuwe gedragsregels.

Buurtonderzoek zal in de toekomst populair blijven – er zijn nog veel 
uitdagingen en open vragen. Zoals gezegd is een van de grotere vraagstukken 
de vraag naar selectie-effecten: mensen kiezen in hoge mate waar ze gaan 
wonen en vervolgens heeft de samenstelling van de buurt een effect op 
haar bewoners. Een ander belangrijk punt is dat sociale cohesie wellicht 
een kromlijnig effect heeft op de wenselijke uitkomsten – denk aan de 
verstikkende, maar hechte buurten in de jaren vijftig. Indien sociale cohesie 
te hoog is zal ze niet meer de gezondheid bevorderen of de kansen op werk 
en nieuwe informatie verhogen, in tegendeel, het zal averechts werken net 
zoals een te lage cohesie. Tot slot kunnen effecten van cohesie verschillen 
tussen individuen: misschien hebben ouderen baat bij een hechte buurt, 
maar vinden jongeren het onbelangrijk. Voor een gemeente betekent dit vaak 
maatwerk ontwikkelen en prioriteren. Samenwerking van onderzoekers en 
gemeenten is dan ook erg belangrijk – nog steeds worden er weinig metingen 
naar de effecten van beleid gedaan.
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Tot slot: is het inzetten op sociale menging in buurten van belang of juist 
niet? We kunnen dit niet door empirische gegevens beantwoorden. Echter, 
gezien de verkokering van vrije tijdbestedingen en de segregatie van vele 
ontmoetingsplekken zijn buurten veelal nog een van de weinige contexten 
waar oud en jong, hoog- en laagopgeleid en mensen van Nederlandse en 
buitenlandse komaf elkaar informeel kunnen ontmoeten.47 Daarom zou 
men sociale mix in woonbuurten moeten stimuleren wil men voorwaarde 
scheppen voor cohesie en solidariteit. Echter voor het ontstaan van sociale 
bindingen en duurzame netwerken is het creëren van ontmoetingskansen 
– hoewel noodzakelijk – niet voldoende. Het ontwikkelen van gemeenschap-
pelijke doelen en ‘collective eff icacy’ zijn dan de volgende beleidsdoelen.

Noten

1. Nisbet (1966)
2. Ultee, Arts en Flap (1992)
3. Schnabel, Bijl, de Hart (2008)
4. Het grootste instituut op dat gebied is wellicht het Oranje Fonds, waarvan 

alle initiatieven expliciet het doel hebben om maatschappelijke cohesie te 
versterken.

5. Schnabel, Bijl, de Hart (2008)
6. Zie bijvoorbeeld Forrest en Kearns (2001)
7. Volker & Mollenhorst (2014)
8. Wirth (1938)
9. Coleman (1990)
10. Putnam (2000)
11. McPherson, Smith-Lovin en Brashears (2006)
12. De General Social Survey (GSS) is een sinds 1972 lopende sociaalwetenschap-

pelijke survey die om het jaar wordt herhaald, en houdingen, gedragingen en 
belangrijke achtergrondkenmerken van burgers van de VS in kaart brengt.

13. De Hart et al. (2002)
14. Breedveld et al. (2006)
15. Dekker et al. (1999)
16. Dekker en De Hart (2001)
17. Van den Berg en De Hart (2008)
18. Sampson et al. (2005)
19. Zie bijvoorbeeld Cairncross (1995)
20. Granovetter (1973)
21. Shaw en McKay (1942)
22. Forrest en Kearns (2001)
23. Sampson, Raudenbush en Earls (1997)
24. Coleman (1990)
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25. Shaw en Mackay (1942)
26. Putnam (2007) heeft met zijn claim dat etnische diversiteit op korte termijn 

alleen maar schadelijke gevolgen heeft veel kritiek opgeroepen. Van der 
Meer en Tolsma (2014) hebben in een overzichtsstudie gevonden dat Put-
nams stelling vooral in de VS opgaat. Maar ook in Europa is er een negatief 
verband tussen diversiteit en sociale cohesie. Echter, dit heeft geen effect 
op vertrouwen en de bereidheid tot hulp – de onwenselijke effecten blijven 
beperkt tot de buurt. In een verder onderzoek uit 2018 laten Tolsma en Van 
der Meer zien dat buren met verschillende etnische achtergronden minder 
vertrouwen in elkaar hebben, maar dat er geen extra effect is van diversiteit. 
Abascal en Baldassari (2015) hebben Putnam uiteindelijk weerlegd in een 
re-analyse: ze vonden dat Putnams bevindingen aan selectie-effecten toe 
te schrijven zijn. Voor Nederland hebben Jennissen et al. de kwestie in 2018 
wederom op de agenda gezet: in een grootschalige studie met gecombi-
neerde data, aangevuld met registerdata, lieten de auteurs zien dat het niet 
zozeer de etnische heterogeniteit in buurten is die cohesie beïnvloedt, maar 
vooral de diversiteit van de outgroup – d.i. de diversiteit onder de bevolking 
als de eigen herkomstgroep buiten beschouwing wordt gelaten – samengaat 
met lagere sociale cohesie.

27. Mcpherson et al. (2001)
28. Homans (2017 [1951])
29. Laumann (1966)
30. Tolsma en Van der Meer (2018)
31. Jennissen et al. (2018)
32. Glaeser en Sacerdote (2000)
33. Jacobs (1961)
34. Volker, Flap en Lindenberg (2007)
35. Wilcox et al. (2004)
36. Blokland (2008)
37. Bolt en Torrance (2005)
38. Sampson, Raudenbush en Earls (1997)
39. Putnam (2000)
40. Wittebrood (2008)
41. Coleman (1990)
42. Mohnen et al. (2011)
43. De gegevens voor de tabel zijn geaggregeerde gegevens van de SSND, waar 

in 2018 voor de 4de keer dezelfde respondenten naar hun netwerk werden 
ondervraagd. De steekproef is een random getrokken buurtsample.

44. Sociale cohesie is in deze studie op een vergelijkbare manier gemeten als in 
de SSND; het gaat hier om negen uitspraken, vergelijkbaar met de uitspra-
ken in de SSND, de schaal van 0 – 10.

45. Fischer (1982)
46. Miltenburg (2017)
47. Volker, B., Andriessen, I., & Posthumus, H. (2014)
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