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Woord vooraf 

Voor u ligt de scriptie “Drijfveren voor participatie in groene initiatieven: is het gras groener in de 

leefstijlbenadering?” Deze scriptie vormt het sluitstuk van de masteropleiding Bestuurskunde, 

specialisatie Beleid en Advies, aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In de afgelopen vijf jaar heb ik 

kennis gemaakt met het brede vak van bestuurskunde en heb ik daarin mijn eigen weg mogen vinden. 

Dit is ook typerend voor het verloop van dit scriptieproces: vanuit een breed interessegebied een 

thema vinden en daarbij naar ‘het gat’ in de literatuur zoeken. Vervolgens het onderzoek vormgeven in 

een breed scala aan mogelijkheden. Dat was soms best lastig. Toch ben ik er in geslaagd mijn eigen 

weg te vinden en heb ik deze scriptie met veel enthousiasme geschreven. 

Mijn eerste dankwoord gaat uit naar de heer P.M Kruyen, mijn scriptiebegeleider vanuit de Radboud 

Universiteit. Hij gaf me het vertrouwen dat ik zelfstandig de juiste keuzes maakte. Hij bleef me 

uitdagen op de gebieden waar ik dit nog nodig had. Daarbij benadrukte hij het belang van het vertellen 

van een verhaal, in plaats van het uiteenzetten van informatie. De sfeer tijdens de gesprekken was 

altijd goed. Daarnaast toonde hij interesse in mijn persoonlijke welbevinden. Peter Kruyen, veel dank 

hiervoor! 

Deze scriptie schreef ik gedurende een meeloopstage bij het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht. Hier 

draaide ik negen maanden mee bij de evaluatie van het programma Groen Verbindt. Het was een 

afwisselende stage, welke heeft geleid tot een rapportage waarvan ik trotse coauteur ben. Ik wil 

Marian van der Klein, mijn stagebegeleider bij het Verwey-Jonker Instituut, hartelijk danken voor alle 

leerervaringen en de verantwoordelijkheden die ik heb gekregen. Het is waardevol om met experts te 

mogen werken en daarvan te leren. Ook Meintje van Dijk wil ik bedanken. Ik heb er veel geleerd van 

je manier van werken! 

Tot slot ook dank aan alle deelnemers van de groene initiatieven die ik voor deze scriptie heb mogen 

interviewen. Elk bezoek gaf me opnieuw weer energie.  

Voor nu wens ik u veel leesplezier toe! 

Inez van de Wiel 

Nijmegen, 1 juli 2017 
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Samenvatting 

Groene burgerinitiatieven worden steeds populairder in Nederland (Salverda & Pleijte, 2015). In het kader 

van de inclusiviteit hiervan is het interessant meer inzicht te krijgen in drijfveren voor participatie in deze 

initiatieven (Mattijsen, Buijs, Elands, & Van Dam, 2015; Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid [WRR], 2012). In oude vormen van participatie geldt het CLEAR-model (Lowndes, 

Pratchett, & Stoker, 2006) als toereikend model voor het verklaren van verschillen in participatie: burgers 

participeren als zij dit kunnen, als zij dit willen, als zij in staat worden gesteld, als zij gevraagd worden en 

als zij het idee hebben dat er iets met de gegeven input wordt gedaan. In dit onderzoek wordt de 

leefstijlbenadering als aanvulling op het CLEAR-model verkend. Het CLEAR-model geeft geen inzicht in 

dieperliggende drijfveren van burgers om te participeren. De leefstijlbenadering –een veelgebruikte 

benadering in de marketingwereld– zoomt juist in op het motivatieproces vanuit waardenoriëntaties van 

consumenten en geeft daarmee een betekenisvol beeld. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: “In 

hoeverre vormt de leefstijlbenadering een aanvulling op het CLEAR-model als verklaring voor participatie 

van burgers in groene burgerinitiatieven?” 

Aan de hand van het CLEAR-model en drie leefstijlmodellen in Nederland is tot een aantal sensitizing 

concepts gekomen. In de leefstijlbenadering gelden waarden als ‘zekerheid’, ‘erkenning’ en 

‘zelfontplooiing’ als drijfveren in het motivatieproces. De eerste veldstudie, waarin 21 interviews die zijn 

afgenomen bij participanten van drie initiatieven (een buurttuin, speelgroen en een soortentuin) middels 

ATLAS.ti zijn gecodeerd, heeft geleid tot een conceptmodel met drijfveren op basis van leefstijl. Dit model 

is in de tweede veldstudie gevalideerd en aangescherpt door middel van 14 interviews bij participanten van 

opnieuw een buurttuin, speelgroen en een soortentuin. Het punt van saturatie is hierbij bereikt.  

Uit de analyse blijkt dat de leefstijlbenadering een goede aanvulling is op het CLEAR-model. Burgers in 

groene initiatieven worden gedreven door de vijf drijfveren uit het in dit onderzoek ontwikkelde 5V-model: 

Verantwoordelijkheidsgevoel, Vermaak, Verbinding, Verdieping en Verbetering van leefomgeving. Bij een 

aantal van deze V’s is sprake van verschil in voorkomen naar type initiatief en achtergrondkenmerken van 

de respondenten. Daarnaast blijkt een aantal elementen uit het CLEAR-model van belang. Veel burgers 

participeren vanuit een bestaand netwerk en zijn gevraagd om te participeren. Tijd, geld en het bezit van 

specifieke vaardigheden spelen zijn minder van belang. Een meewerkende en positieve reactie van de 

gemeente op de input van de deelnemers blijkt een motiverende factor, maar omdat burgers in 

burgerinitiatieven meer zeggenschap hebben kunnen zij vaak al zelf hun ideeën uitvoeren.  

De bestaande participatiemodellen die in de publieke sector worden gebruikt kunnen met de 

leefstijlbenadering op een betekenisvollere manier worden aangevuld. Dit biedt aanknopingspunten voor 

ambtenaren, welke in een tijd waarin burgerinitiatieven en de zelfredzaamheid van burgers centraal staan 

moeten aansluiten bij de leefwereld en motieven van burgers. Gemeenten kunnen hun 

communicatiestrategieën naar (al dan niet participerende) burgers van groene initiatieven aanpassen op 

basis van de ontdekte drijfveren uit de leefstijlbenadering in dit onderzoek.   
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Groene burger- en buurtinitiatieven worden steeds populairder in Nederland (Salverda & Pleijte, 

2015). Het gaat hierbij om allerlei klein- en grootschalige, tijdelijke en permanente initiatieven van 

burgers en buurten op het gebied van beheer en ontwikkeling van groen (Salverda & Pleijte, 2015; 

Salverda & Van Dam, 2008). In een rapport van SME Advies (2015) wordt gesteld dat er sprake is van 

900 bij hen bekende groene buurtinitiatieven, maar dat dit “bij lange na geen volledig en compleet 

beeld [is] van [het aantal] groene buurtinitiatieven.” (p. 11).  

Uit onderzoek blijkt dat groene initiatieven via verschillende mechanismen een positieve werking 

hebben op de sociale cohesie, gezondheid en leefbaarheid in wijken (Luttik, Aalbers, Donders, & 

Langers, 2014, p. 40; Mattijsen, Buijs, Elands, & Van Dam, 2015; Vreke, Salverda, & Langers, 2010). 

Deelname aan deze initiatieven brengt burgers dus meer voordelen dan enkel een groenere uitstraling 

van de buurt. Daarom wordt in de literatuur stilgestaan bij de inclusiviteit van deze initiatieven 

(Mattijsen et al., 2015). Ook in het bredere debat over burgerinitiatieven zijn inclusie en exclusie en de 

mate waarin de voordelen van de initiatieven worden toebedeeld aan eenzijdige groepen burgers ‘hot 

items’ (Tonkens, 2014; WRR, 2012).  

De verklaring voor verschillen in participatie van burgers wordt in de oudere vormen van participatie, 

zoals stemmen, inspraakavonden, interactieve besluitvorming en hoorzittingen vaak gezocht in het 

CLEAR-model (Can do, Like to, Enabled to, Asked to en Responded to) van Lowndes, Pratchett en 

Stoker (2006). Burgers zouden gedreven worden tot participatie als zij dit kunnen, als zij dit willen, als 

zij in staat worden gesteld, als zij worden gevraagd en als zij het idee hebben dat er iets met de door 

hen gegeven input wordt gedaan. Individuele kenmerken als geslacht, inkomen, opleiding en sociaal 

kapitaal zijn volgens dit model bepalend gebleken voor de mate waarin burgers worden gedreven tot 

particaptie. In de praktijk participeren in deze typen besluitvorming veelal de blanke, hoogopgeleide 

mannen van middelbare leeftijd met een hoog inkomen (Bovens, 2006; Jones, 2003; Lowndes et al., 

2006; Van den Brink, 2002; Van Stokkom, 2006; Verba, Schlozman, & Brady, 1995). Deze eenzijdige 

groep burgers wordt in de literatuur ook wel aangeduid als de ‘usual suspects’ of – wat positiever 

geformuleerd – de ‘natural joiners’ (Van de Wijdeven, 2012, p. 148).  

Het CLEAR-model heeft haar bruikbaarheid in het verklaren van oude vormen van participatie 

bewezen. Toch zijn er diverse redenen om aan te nemen dat het CLEAR-model op zichzelf 

tekortschiet in het verklaren van participatie in groene burgerinitiatieven. Ten eerste is het CLEAR-

model oorspronkelijk opgesteld om participatie in klassieke participatievormen te verklaren. Het is dus 

niet bekend in hoeverre de verschillende factoren uit dit model een verklaring bieden voor participatie 

in groene burgerinitiatieven. In het CLEAR-model speelt de reactie van instituties op de input van 
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burgers een belangrijke rol. Het is interessant om te verkennen welke rol deze reactie van instituties 

heeft bij groene burgerinitiatieven.  

Daarnaast wordt de factor ‘Like to’ in het CLEAR-model beschreven als de mate waarin de burger 

zich betrokken en verbonden voelt met de community. Wanneer dit in hoge mate het geval is, zou de 

kans groter zijn dat de burger participeert (Lowndes et al., 2006). Echter, dit is een eenzijdige 

opvatting van de factor ‘Like to’. Het geeft geen inzicht in het diepere motivatieproces van burgers dat 

leidt tot participatie. Juist dit diepere motivatieproces is interessant, omdat een aantal auteurs al eerder 

concludeerde dat participatie van burgers in burgerinitiatieven genuanceerder en gedifferentieerder ligt 

dan participatie van burgers in oudere vormen (Bakker, Denters, & Klok, 2011; Tonkens & 

Verhoeven, 2011; Van de Wijdeven, 2012; Van de Wijdeven, De Graaf, & Hendriks, 2013). Tonkens 

en Verhoeven (2011) stellen: 

Initiatiefnemers (…) zijn evenmin de mensen die je altijd al ziet bij participatietrajecten – de 

wat hoger opgeleide autochtone mannen van boven de vijftig. Onder de initiatiefnemers van 

bewonersinitiatieven bevinden zich meer vrouwen, lager opgeleiden, mensen met een laag 

inkomen, jongeren en nieuwe Nederlanders. Vergeleken met oudere participatievormen als 

inspraakavonden en interactief beleid boort het bewonersinitiatievenbeleid dus wel degelijk 

andere mensen aan. (Tonkens & Verhoeven, 2011, p. 7) 

Uit het onderzoek van Bakker et al. (2011) blijkt ook dat niet burgers met een hoog opleidingsniveau, 

maar juist burgers met een gemiddeld opleidingsniveau actief én oververtegenwoordigd zijn bij 

burgerinitiatieven in Enschede. Hoewel nog niet alle typen burgers in gelijke mate actief betrokken 

zijn bij burgerinitiatieven, is de groep actieve burgers doorgaans meer divers dan de groep burgers die 

betrokken is bij de oudere participatievormen. Delen uit de eerder geformuleerde groep van ‘non-usual 

suspects’ blijken al vaker te participeren. Het lijkt er dus op dat er bij burgerinitiatieven dieperliggende 

drijfveren meespelen dan factoren die samenhangen met het opleidingsniveau, de leeftijd en het 

inkomen van de participant.   

Tot slot doet het CLEAR-model geen poging om op mesoniveau groepen burgers te onderscheiden op 

andere kenmerken dan geslacht, leeftijd, opleiding en sociaal kapitaal. Het is interessant om op basis 

van andere kenmerken te verklaren welke burgers meedoen aan groene burgerinitiatieven.  

Het is niet het doel van dit onderzoek om het CLEAR-model te bekritiseren. Het CLEAR-model wordt 

in de participatieliteratuur juist gezien als een veelzijdig en veelomvattend model in vergelijking tot 

andere klassieke participatiemodellen (Steur & Van der Groot, 2006). Het model biedt een breder 

perspectief op participatie door individuele factoren, sociale factoren én de rol van instituties mee te 

nemen. Het CLEAR-model heeft haar bruikbaarheid in het verklaren van participatie bewezen. Toch 

geven bovengenoemde redenen aanleiding voor de verkenning van een nieuw perspectief op 

participatie in groene burgerinitiatieven.  
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Als aanvulling op het CLEAR-model wordt in dit onderzoek daarom de leefstijlbenadering als 

verklaring voor participatie in groene initiatieven verkend. In de leefstijlbenadering, die veel wordt 

gebruikt in de marketingwereld, worden consumenten op basis van psychografische kenmerken 

gesegmenteerd in homogene groepen. Deze psychografische kenmerken zeggen iets over houdingen, 

opinies, attitudes, behoeften en geven daarmee inzicht in motieven en drijfveren om een product al dan 

niet te kopen (Plummer, 1974; Smith, 1956). In de marketingwereld wordt leefstijlsegmentatie 

toegepast om inzicht te krijgen in de doelgroep en zo met producten beter aan te kunnen sluiten bij de 

behoeften van klanten.   

Segmentatie van doelgroepen kan ook gebeuren op basis van demografische, geografische en socio-

economische kenmerken als leeftijd, geslacht en opleiding (Vyncke, 2002). Deze vorm van 

segmentatie wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten omdat deze kenmerken niet meer 

allesbepalend blijken te zijn bij het verklaren van participatie bij burgerinitiatieven. De samenleving 

individualiseert en sociale klassen zijn steeds minder bepalend voor de keuzevrijheid en 

mogelijkheden van burgers (Coppens & Oosterlynck, 2008). Daar komt bij dat er een behoefte is aan 

een betekenisvollere blik op ‘willen’ dan die in het CLEAR-model wordt gegeven. 

Leefstijlsegmentatie wordt gezien als de meest betekenisvolle vorm van segmentatie omdat het 

inzoomt op het motivatieproces.  

Door de drijfveren van het CLEAR-model als meest toereikende model onder de participatiemodellen 

te onderzoeken in combinatie met de drijfveren vanuit de leefstijlbenadering als meest betekenisvolle 

model vanuit het marketingperspectief, tracht dit onderzoek een beeld te krijgen van de mate waarin 

het leefstijlperspectief een aanvulling vormt op het CLEAR-model in de verklaring van participatie 

van burgers in groene initiatieven. 

1.2 Probleemstelling 

Naar aanleiding van bovengenoemde is de volgende probleemstelling tot stand gekomen, te beginnen 

met de doelstelling: 

“Inzicht verkrijgen de mate waarin de leefstijlbenadering een aanvulling vormt op het CLEAR-model 

als verklaring voor participatie van burgers in groene burgerinitiatieven, ten einde bij te dragen aan 

theorieontwikkeling over drijfveren van burgers in groene burgerinitiatieven.” 

Uit bovenstaande doelstelling kan de volgende vraagstelling gedestilleerd worden:  

“In hoeverre vormt de leefstijlbenadering een aanvulling op het CLEAR-model als verklaring voor 

participatie van burgers in groene burgerinitiatieven?” 

Uit de beschreven vraagstelling is een drietal deelvragen afgeleid: 

1. Wat zijn volgens het CLEAR-model drijfveren van burgers om te participeren? 
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2. Welke drijfveren van burgers om te participeren kunnen op basis van de leefstijlbenadering 

worden onderscheiden? 

3. In hoeverre verklaren de drijfveren uit het CLEAR-model en de leefstijlbenadering de 

participatie van burgers in groene initiatieven? 

1.3 Maatschappelijke relevantie 

De leefstijlbenadering kan voor de publieke sector een effectieve manier zijn om inzicht te krijgen in 

leefwerelden en betrokkenheid van burgers. Waarden en leefstijlen “maken inzichtelijk waarom 

mensen ambiëren wat ze ambiëren, kopen wat ze kopen, eten wat ze eten, zien wat ze zien en lezen 

wat ze lezen” (Hoekstra, Verheggen, & Hannink, 2013, p. 11). Het Kennisinstituut voor 

Mobiliteitsbeleid (2011) stelt:  

Vaak worden doelgroepen op basis van een beperkt aantal klassieke criteria onderscheiden 

(…). Het zoeken van meer nuance binnen een groep leidt mogelijk tot effectiever beleid. (…). 

‘Doelgroepdenken’ komt het best tot zijn recht wanneer we al bij aanvang van de 

beleidsontwikkeling, dus in het begin van de beleidscyclus, vanuit de gebruikers redeneren. 

(Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2011, p. 27) 

Van der Lelij (2014) concludeerde al eerder dat niet alle waarden uit de leefstijlbenadering in dezelfde 

mate passen bij participatie in burgerinitiatieven. Er mag daarom niet uit worden gegaan van 

‘automatische participatie’ van alle doelgroepen. Bepaalde burgers nemen sneller 

verantwoordelijkheid dan anderen. Tonkens (2015) uitte haar zorgen over de gevolgen van de 

toenemende afhankelijkheid van burgerinitiatieven. Zij stelt dat de sociale ongelijkheid door 

burgerinitiatieven groter kan worden omdat niet alle type burgers hiermee in dezelfde mate bereikt 

worden en van de voordelen kunnen profiteren. Hoewel Bakker et al. (2011), Tonkens en Verhoeven 

(2011), Van de Wijdeven (2012), Van de Wijdeven et al. (2013) concluderen dat delen van de ‘non 

usual suspects’ via burgerinitiatieven al vaker worden bereikt, betogen zij ook dat de inclusiviteit van 

burgerinitiatieven een blijvend punt van aandacht is. Meer inzicht in de drijfveren die burgers hebben 

om te participeren geeft mogelijke aangrijpingspunten voor gemeenten en groene initiatieven om 

actief in te zetten op deelname van alle burgers en kan daarmee bijdragen aan de inclusiviteit van 

groene initiatieven. Op deze manier komen de gewenste effecten van de initiatieven (sociale cohesie, 

gezondheid en leefbaarheid in de wijk) ten goede aan meer burgers. Tot slot kan de leefstijlbenadering 

een manier zijn om de veelbesproken kloof tussen burger en overheid te dichten. De 

leefstijlbenadering begint bij motieven, overtuigingen en behoeften van burgers en kijkt vervolgens 

hoe producten en communicatie (in dit geval van de overheid) hierbij kunnen passen, in plaats van 

andersom (Plummer, 1974, p. 37).  



12 

 

1.4 Wetenschappelijke relevantie 

In dit onderzoek wordt theorie over drijfveren van burgers in groene initiatieven ontwikkeld. Het is het 

eerste onderzoek waarbij wordt onderzocht in hoeverre de leefstijlbenadering een aanvulling vormt op 

het klassieke CLEAR-model voor het verklaren van participatie van burgers in groene 

burgerinitiatieven. De logica van de burger moet vaker als vertrekpunt worden genomen, in plaats van 

die van de overheid (Kilic, 2008). In een recent rapport over de afstand tussen burger en overheid 

wordt gesteld dat meer inzicht in de leefwerelden van burgers nodig is (Bressers, Van Twist, Schram 

& Van der Steen, 2017). De bestaande literatuur over participatie van burgers wordt met dit onderzoek 

verrijkt door toepassing van de leefstijlbenadering op het vraagstuk van participatie in groene 

burgerinitiatieven vanuit een marketingperspectief. De Boer (1996) stelt dat “marketing gebaseerd [is] 

op het principe dat mensen vrijwillig aan iets meedoen als zij verwachten dat zij in ruil daarvoor iets 

terugkrijgen. Iets dat zij interessant, waardevol of belangrijk vinden” (p. 15). Participatie aan groene 

initiatieven kan als vergelijkbaar worden gezien: het gaat er om dat het groene initiatief (het product) 

dermate strookt met de wensen en behoeften van de burgers (de klanten) dat zij deel zullen nemen (het 

product kopen). De drijfveren die voortkomen uit leefstijlen vormen mogelijk een aanvullende 

verklaring voor participatie in groene initiatieven. Juist omdat in huidig onderzoek wordt gesteld dat 

meer inzicht in de leefwereld van burgers nodig is, zal dit onderzoek vanuit de leefstijlbenadering tot 

nieuwe wetenschappelijke kennis leiden over drijfveren voor participatie in groene initiatieven. Het is 

belangrijk om deze nieuwe inzichten steeds in samenhang te zien met de al bestaande inzichten vanuit 

het perspectief van de klassieke participatiemodellen (het CLEAR-model). 

1.5 Specificering en afbakening van begrippen 

Bewonersinitiatieven en burgerinitiatieven worden in dit onderzoek als synoniem van elkaar 

beschouwd. Denters, Tonkens, Verhoeven en Bakker (2013) definiëren bewonersinitiatieven als volgt:  

Bewonersinitiatieven zijn collectieve activiteiten van burgers die zich richten op het 

verbeteren van de kwaliteit van de buurt op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. 

Bewoners bepalen zelf wat ze willen, hoe ze dat willen bereiken en wanneer ze dat doen. 

Gemeenten en instellingen hebben daarbij een stimulerende, faciliterende of een 

coproducerende rol. (Denters et al., 2013, p. 7) 

Mattijsen et al. (2015) geven met hun onderzoek inzicht in het type activiteiten dat ondernomen wordt 

in groene burgerinitiatieven. Ze onderscheiden de ‘fysieke activiteiten’ van de ‘politieke activiteiten’. 

De fysieke activiteiten richten zich op beheer/onderhoud (bijvoorbeeld het schoonhouden van groen, 

bijknippen van heggen en het maaien van gras) en aanplant/realisatie van nieuw groen (bijvoorbeeld 

het aanleggen van moestuinen en het maken van bijenkassen) en focussen daarmee op bescherming 

van groen of beleving van groen. De fysieke activiteiten kunnen worden vergeleken met wat Van de 

Wijdeven (2012) doe-gerichte initiatieven noemt. Bij ‘politieke activiteiten’ daarentegen, wordt de 
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aandacht gelegd op het organiseren van meer formele activiteiten en ligt de focus op ‘beïnvloeden’. 

Deze categorie omvat activiteiten als overleg met gemeenten, deelname aan gebiedsoverleggen, 

organiseren van protestacties en het indienen van formele bezwaarschriften. Deze politieke activiteiten 

zijn vergelijkbaar met wat Van de Wijdeven (2012) de overlegachtige activiteiten noemt. Dit 

onderzoek focust op de doe-gerichte groene burgerinitiatieven. In dit onderzoek worden alleen de doe-

gerichte groene initiatieven onderzocht die zich in de bebouwde kom bevinden en lokaal en 

plaatsgebonden zijn. Volgens de typologie van Mattijsen et al. (2015) zijn dit soortentuinen (met een 

focus op beschermen), speelgroen en buurttuinen (met beiden een focus op beleven). Andere fysieke 

groene activiteiten die niet in de bebouwde kom worden uitgevoerd en niet plaatsgebonden zijn, zijn 

bijvoorbeeld gebiedsgerichte werkgroepen, soortgerichte werkgroepen en landschapsverfraaiing. Deze 

typen groene initiatieven worden in dit onderzoek niet meegenomen. Op basis van de definities van 

Denters et al. (2013, p. 7) en Mattijsen et al. (2015) worden groene burgerinitiatieven in dit onderzoek 

als volgt gedefinieerd:  

Groene burgerinitiatieven zijn collectieve fysieke activiteiten van burgers die zich richten op 

het beheer/onderhoud van groen of de aanplant/realisatie van nieuw groen ten behoeve van 

groenbescherming of groenbeleving op een vaste plek binnen de bebouwde kom. Bewoners 

bepalen zelf wat ze willen, hoe ze dat willen bereiken en wanneer ze dat doen. Gemeenten en 

instellingen hebben daarbij een stimulerende, faciliterende of een coproducerende rol.  

Leefstijl wordt door Weber (2011) als volgt gedefinieerd: “Een gedurende een bepaalde tijd redelijk 

consistente en kenmerkende manier van leven op grond van bepaalde waarden, normen en 

gedragingen die tot uitdrukking komt in het consumentengedrag.” (p. 229). In dit onderzoek wordt 

uitgegaan van deze definitie, maar wordt consumentengedrag opgevat als het gedrag van burgers wat 

betreft participatie in groene initiatieven.  

1.6 Voorbeschouwing theoretisch kader 

In het theoretisch kader worden eerst de drijfveren voor participatie van burgers uit het CLEAR-model 

van Lowndes et al. (2006) besproken. Daarna wordt de positie van het CLEAR-model in de ‘state of 

art’ van de participatieliteratuur verduidelijkt. Vervolgens wordt de leefstijlbenadering als nieuw 

perspectief op participatie verkend. Eerst wordt de ‘state of art’ van de leefstijlbenadering in de 

segmentatieliteratuur verduidelijkt. Daarna worden uit de drie grote leefstijlmodellen in Nederland 

(het Brand Strategy Research Model van SmartAgent Company, het WIN-model van TNS-NIPO en 

het Mentality Model van Motivaction) mogelijke drijfveren voor participatie gedestilleerd die dienen 

als ‘sensitizing concepts’ voor het verdere onderzoek. Het theoretisch kader eindigt met een synthese 

van de drijfveren uit het CLEAR-model en de drijfveren uit de leefstijlbenadering.   
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1.7 Voorbeschouwing methodologie  

Dit onderzoek is verkennend en theorie-bouwend van aard. Er is nog weinig bekend over de 

toepassing van het CLEAR-model op groene burgerinitiatieven. Daarnaast is er nog geen literatuur 

over de bruikbaarheid van de leefstijlbenadering in onderzoek naar drijfveren voor burgers in groene 

initiatieven. Daarom wordt de Grounded Theory benadering gebruikt. Dit is een specifieke 

onderzoeksstrategie binnen het kwalitatieve onderzoek waarbij het systematisch ontwikkelen van een 

theorie centraal staat (Bleijenbergh, 2013, p. 31). Dit gebeurt door op een iteractieve en inductieve 

wijze data te verzamelen, te analyseren en hierop te reflecteren. Het inductieve kenmerk komt 

allereerst terug in de richtinggevende – dus niet leidende – rol van theorie in het onderzoek: op basis 

van de theorie worden enkel sensitizing concepts opgesteld voor de verdere fasen van het onderzoek. 

Daarnaast wordt er door middel van open, ongestructureerde interviews op een inductieve wijze 

informatie opgehaald bij participanten van groene initiatieven. Het iteratieve karakter komt terug in de 

verdeling van het onderzoek in twee veldstudies, waarbij een herhaaldelijk proces van 

dataverzameling en data-analyse plaatsvindt. Steeds wordt de theorie doorontwikkeld en aangevuld tot 

er uiteindelijk sprake is van theoretische saturatie. In de eerste veldstudie zijn 21 vrijwilligers bij drie 

verschillende type groene initiatieven geïnterviewd. Door middel van analyse van deze interviews met 

het programma ATLAS.ti is tot een conceptmodel met drijfveren voor participatie gekomen. 

Vervolgens zijn ter validatie van het model nog veertien vrijwilligers bij drie andere groene 

initiatieven geïnterviewd en zijn de onderscheiden concepten uit de eerste veldstudie waar nodig 

aangescherpt en geherdefinieerd. Uiteindelijk zijn in dit onderzoek dus 35 interviews afgenomen bij 

burgers die deelnemen aan zes verschillende groene burgerinitiatieven tot er sprake was van 

theoretische saturatie en is op systematische wijze tot een nieuw model gekomen.  

1.8 Leeswijzer 

In de inleiding zijn de aanleiding voor het onderzoek, de probleemstelling van het onderzoek en de 

relevantie van het onderzoek besproken. Verder is stilgestaan bij de begripsafbakening en is een 

beknopte vooruitblik op het theoretisch kader en methodologisch kader gegeven. In het tweede 

hoofdstuk wordt het theoretisch kader uiteengezet. Vervolgens wordt in het derde hoofdstuk de 

methodologie van het onderzoek verantwoord. In het vierde hoofdstuk worden de resultaten van het 

onderzoek gepresenteerd. In het vijfde hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gegeven. 

Tot slot wordt het onderzoek in de discussie in het zesde hoofdstuk in het grotere debat geplaatst. 

Daarbij worden mogelijkheden voor vervolgonderzoek gegeven.  
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2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk worden in paragraaf 2.1 eerst de verschillende elementen van het CLEAR-model 

uiteengezet. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 stilgestaan bij de positie van het CLEAR-model in de 

‘state of art’ van de literatuur over drijfveren voor participatie. Door middel van literatuur over de 

leefstijlbenadering wordt vervolgens getracht een aanvullend inzicht te krijgen in drijfveren van 

burgers. In paragraaf 2.3 wordt eerst kort stilgestaan bij de ‘state of art’ in de literatuur over 

leefstijlsegmentatie. Op basis van de relevante modellen en begrippen uit deze literatuur worden in 

paragraaf 2.4 sensitizing concepts opgesteld, welke richtinggevend zullen zijn bij de dataverzameling 

en data-analyse in het onderzoek. Tot slot wordt in paragraaf 2.5 een synthese van het CLEAR-model 

en de leefstijlbenadering gegeven.   

 

2.1 Drijfveren voor participatie in het CLEAR-model 

Het CLEAR-model staat voor ‘Can do’, ‘Like to’, ‘Enabled to’, ‘Asked to’ en ‘Responded to’. Het 

model stelt dat participatie van burgers afhankelijk is van de mate waarin burgers kunnen participeren, 

willen participeren, in staat zijn gesteld om te participeren, gevraagd worden om te participeren en de 

mate waarin ze ervan overtuigd zijn dat de door hen gegeven input er toe doet (Lowndes et al, 2006). 

In onderstaande worden de factoren uit het model uiteengezet.  

2.2.1 Can do  

Kunnen participeren wordt opgevat als de middelen en vaardigheden waarover burgers moeten 

beschikken om zich te kunnen mobiliseren en organiseren en zodoende te kunnen participeren 

(Lowndes et al., 2006). Het argument is dat wanneer burgers over meer middelen en vaardigheden 

beschikken, de kans groter is dat ze participeren. Het gaat hierbij zowel om organisatorische 

vaardigheden als om taal- en communicatievaardigheden. Voorbeelden zijn het organiseren van 

bijeenkomsten, het schrijven van brieven, het beheersen van de Nederlandse taal en het houden van 

een debat. Ook is het zelfvertrouwen dat burgers hebben om deze vaardigheden in te zetten van belang 

(Lowndes et al., 2006, p. 286).  

Verba et al. (1995) stellen dat de tijd die iemand beschikbaar heeft niet samenhangt met 

opleidingsniveau, etniciteit of geslacht. Beschikbare tijd is meer afhankelijk van de 

levensomstandigheden. Het hangt bijvoorbeeld af van het aantal kinderen dat iemand heeft. Verba et 

al. (1995) concluderen daarom: “Time is not differentially available to those who are in other ways 

privileged by virtue of their education, occupation, race or ethnicity.” (p. 303). Dit geldt niet voor het 

middel ‘geld’. Geld is afhankelijk van opleidingsniveau en omdat blanke burgers volgens Verba et al. 

over meer geld beschikken dan anderen, zullen zij bij participatievormen waar een geldmechanisme 

een rol speelt geprivilegieerd zijn (Verba et al., 1995, pp. 289-303). Burgerschapscompetenties die 

nodig zijn om te kunnen participeren zijn vaker aanwezig bij burgers met een hogere 
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sociaaleconomische status (SES) (Barkan, 2004; Hurenkamp, Tonkens & Duyvendak, 2006; Lowndes 

et al., 2006; Van Stokkom, 2006). Dit komt omdat de organisatorische vaardigheden en taal- en 

communicatievaardigheden vaak worden vergroot door onderwijs (Hurenkamp et al., 2006). Burgers 

met een migratieachtergrond zien de onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal als 

belemmering voor participatie (Hendriks, 2003). Ook uit onderzoek van Charifi (2009) blijkt dat de 

taalbarrière en uiteenlopende culturen bij burgers met een migratieachtergrond kunnen zorgen voor 

belemmeringen in deelname aan de verschillende participatievormen.  

2.2.2 Like to 

Lowndes et al. (2006) beschrijven de factor ‘Like to’ als de mate waarin burgers zich kunnen 

identificeren met de groep die centraal staat en de mate waarin zij gehecht zijn aan deze groep. Het 

argument is dat wanneer mensen zich deel voelen uitmaken van een groep, de kans groter is dat zij 

zullen participeren (Lowndes et al., 2006, p. 287). Sociaal kapitaal van mensen is van belang. Putnam 

(1993) omschrijft sociaal kapitaal in zijn theorie als het vertrouwen, de gedeelde normen en de 

netwerken in een bepaalde samenleving of deel van de samenleving. Hij beargumenteert dat wanneer 

er veel sociaal kapitaal is, samenwerking tussen individuen gemakkelijker wordt. Putnam (2000) 

beschrijft twee vormen van sociaal kapitaal: bonding capital en bridging capital. Bonding kapitaal is 

het kapitaal dat bestaat binnen gesloten netwerken. Het zijn netwerken met gelijkgestemden. Bridging 

kapitaal is het kapitaal in meer open netwerken. Deze netwerken kenmerken zich doordat zij niet 

alleen bestaan uit gelijkgestemden, maar hierin ook de brug naar relatieve vreemden wordt gelegd 

(Putnam, 2000). Volgens Lowndes et al. (2006, p. 288) is de aanwezigheid van sociaal kapitaal echter 

geen strikte voorspeller voor participatie. Het kan namelijk ook zo zijn dat mensen zich wel verbonden 

voelen met een groep, maar het idee hebben dat anderen het werk beter doen, of het juist fijn vinden 

dat anderen de klus klaren (Lowndes et al., 2006, p. 288). In eerder onderzoek van Lowndes, Pratchett 

en Stoker (2001, p. 453) wordt dit laatste verschijnsel ‘sociale exclusie’ genoemd, wat burgers ervan 

kan weerhouden om te participeren. Sociale exclusie betekent dat burgers het idee hebben dat niet zij, 

maar anderen, degenen zijn die moeten participeren. Verder kunnen ze het idee hebben dat altijd 

dezelfde typen mensen participeren. Lowndes et al., (2001) benadrukken dat dit niet daadwerkelijk 

feitelijk zo hoeft te zijn, het gaat bij deze factor om de perceptie van burgers die de mate van 

participatie bepaalt.  

Onderzoekers stellen dat er bij burgerinitiatieven veel sprake is van ‘bonding’ capital en minder van 

‘bridging’ capital. De gemeenschappen worden gekenmerkt door homogeniteit omdat mensen neigen 

naar samenwerking met gelijkgestemden (Duyvendak & Hurenkamp, 2008). Wetenschappers 

benoemen dit ook wel als het ‘soort zoekt soort’ principe. Tonkens (2009) beargumenteert dat bij dit 

principe vooral etnische, sociaaleconomische en religieuze kenmerken bepalend zijn. Ook levensfase 

is van belang (Van Ankeren, Tonkens, & Verhoeven, 2010). Kwetsbare burgers worden door de 
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kliekjesvorming moeilijker bereikt omdat zij niet altijd een proactieve houding (kunnen) hebben 

(Luttik et al., 2014). 

2.2.3 Enabled to 

Ten derde onderscheiden Lowndes et al. (2006) de factor ‘Enabled to’. Dit is de mate waarin de 

burgerlijke infrastructuur kansen of belemmeringen geeft om te participeren, oftewel de mogelijkheid 

die burgers krijgen om deel te nemen. Het argument van Lowndes et al. (2006, p. 288) luidt dat het 

makkelijker is om te participeren wanneer een burger deel uit maakt van een grotere, georganiseerde 

groep of netwerk, dan wanneer deze burger dit als individu probeert. Lowndes et al. (2006, p. 288) 

beargumenteren: “Collective participation provides continuous reassurance and feedback that the 

cause of engagement is relevant and that participation is having some value.” (p. 288). Participatie van 

een individu zou daarom minder duurzaam zijn.  

2.2.4 Asked to 

De vierde factor in het CLEAR-model is ‘Asked to’. Wanneer burgers gevraagd worden om te 

participeren is de kans groter dat zij dit ook daadwerkelijk zullen doen (Lowndes et al., 2006). Mensen 

met een groter netwerk zouden eerder gevraagd worden, door de overheid of indirect door andere 

burgers in hun netwerk. Een plaats in het wervingsnetwerk is dus van belang (Verba et al., 1995). 

Lowndes et al. (2006) stellen dat de manier waarop burgers gevraagd worden om te participeren 

verschil maakt. De vraag zal het meest effectief zijn wanneer deze komt van een vriend of familielid. 

Ook werkgevers, lokale overheden en religieuze organisaties zouden effectieve vragers zijn (Lowndes 

et al., 2006; Verba et al., 1995).  

2.2.5 Responded to 

De laatste factor die Lowndes et al. (2006) in het CLEAR-model onderscheiden is ‘Responded to’. Het 

argument is dat het voor burgers van belang is dat ze het idee hebben dat er iets met de door hen 

gegeven input wordt gedaan, of er in ieder geval naar ze is geluisterd. Ze willen bewijs zien dat hun 

input is meegenomen in de overweging van de overheid. Ook in eerder onderzoek van Lowndes et al. 

(2001) waarin burgers wordt gevraagd wanneer ze niet zouden participeren, wordt gebrek aan reactie 

vanuit de overheid als een belangrijke belemmering gezien. Burgers hebben het idee dat ze de 

overheid wel kunnen bereiken, maar hebben weinig vertrouwen in de stappen die daarna zouden 

volgen. Ze hebben het idee van het kastje naar de muur te worden gestuurd (Lowndes et al., 2001). 

Jones (2003) stelt dat vooral vrouwen en jongeren minder participeren, omdat bij hen het gevoel heerst 

niet serieus te worden genomen en er daarom niet naar ze zal worden geluisterd. Zij zijn volgens hem 

minder geïnteresseerd om te participeren. De drijfveren uit het CLEAR-model worden in Tabel 1 

weergegeven.  
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Tabel 1 

Het CLEAR-model samengevat 

Factor Betekenis 

Can do De middelen en vaardigheden waarover burgers moeten beschikken om zich te 

kunnen mobiliseren en organiseren en zodoende te kunnen participeren. 

Wanneer burgers over meer middelen en vaardigheden beschikken, is de kans 

groter dat ze participeren.  

Like to De mate waarin burgers zich kunnen identificeren met de groep die centraal staat 

en de mate waarin zij gehecht zijn aan deze groep. Wanneer burgers zich deel 

voelen uitmaken van een groep, is de kans groter dat zij zullen participeren  

Enabled to De mate waarin de burgerlijke infrastructuur kansen of belemmeringen geeft om 

deel te nemen, oftewel de mogelijkheid die burgers krijgen om deel te nemen. 

Wanneer een burger deel uit maakt van een grotere, georganiseerde groep of 

netwerk is het makkelijker om te participeren dan wanneer deze burger dit als 

individu probeert. 

Asked to De mate waarin burgers zijn gevraagd om te participeren. Wanneer burgers 

gevraagd worden om te participeren, is de kans groter dat zij dit ook 

daadwerkelijk zullen doen 

Responded to De mate waarin burgers het idee hebben dat er iets met hun input wordt gedaan, 

of er in ieder geval naar ze is geluisterd. Wanneer burgers denken dat hun input 

ertoe doet, is de kans groter dat zij zullen participeren.  

 

2.2 Het CLEAR-model geplaatst in de ‘state of art’ van de participatieliteratuur  

In de inleiding werd al kort benoemd dat het CLEAR-model wordt gezien als het beste model onder de 

participatiemodellen. Verba et al. (1995, p. 273) stellen dat het niet mogelijk is een alles verklarende 

en allesomvattende theorie voor participatie van burgers te ontwikkelen. Daarvoor zijn er te veel 

individuele en sociale factoren die een rol spelen. Er zijn in de loop der tijd dan ook verschillende 

benaderingen ontwikkeld om burgerparticipatie te verklaren. Burgerparticipatie kan enerzijds bekeken 

worden vanuit de individuele keuzes, kenmerken en voorkeuren die burgers hebben (choice-based). 

Dit is een rationele benadering van burgerparticipatie: het is een volledig eigen individuele keuze van 

burgers om al dan niet te participeren (Pattie, Seyd, & Whiteley, 2004). Anderzijds kan 

burgerparticipatie bekeken worden vanuit de sociale structuren waarin burgers zich bevinden 

(structure-based). Dit is een meer deterministische benadering (Pattie et al., 2004). Het ‘civic 

voluntarism model’ van Verba et al. (1995), de theorie van Putnam over sociaal kapitaal (1993, 2000) 

en rationele theoriën als het ‘rational choice model’ zijn veelgebruikte benaderingen om 

burgerparticipatie te verklaren. Op het ‘Civic Voluntarism Model’ wordt de kritiek geuit dat het model 

te veel focust op de individuele ‘choice-based’ factoren en voorbij gaat aan de sociale structuren. De 
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benadering van het sociaal kapitaal krijgt de kritiek dat er niet naar individuele motieven wordt 

gekeken die burgerschap kunnen verklaren. Kritiek op de rationele modellen is dat burgers niet altijd 

handelen uit eigen belang, maar zich ook wel eens inzetten zonder hier zelf de voordelen van te 

genieten. Lowndes et al. (2006) hebben met het ‘CLEAR-model’ getracht het beste van alle modellen 

te combineren (Steur & Van der Groot, 2006; Van de Wijdeven, 2012; Van Hulst, Van de Wijdeven, 

Karsten, & Hendriks, 2008). Het CLEAR-model neemt elementen van het Civic Voluntarism Model, 

het rational choice model en de theorie over sociaal kaptiaal mee (Steur & Van der Groot, 2006). Het 

CLEAR-model kan daarom worden gezien als een ‘mixed model’.  

2.3 Leefstijlbenadering: een nieuw perspectief op participatie 

In deze paragraaf wordt de leefstijlbenadering verkend als nieuw perspectief op participatie. De 

leefstijlbenadering is een vorm van segmentatie: het verdelen van de markt van een bedrijf of 

organisatie in homogene groepen met gelijke kenmerken. Tussen de verschillende groepen moet er 

juist sprake zijn van heterogeniteit (Plummer, 1974; Smith, 1956). Wanneer een bedrijf of organisatie 

meer begrijpt over de profielen van verschillende groepen klanten (de segmenten), kan ze beter 

aansluiten op de wensen hiervan. Hierdoor kunnen meer producten worden verkocht (Doornbos, 2004, 

p. 2; Plummer, 1974, p. 33).  

In de inleiding werd al kort stilgestaan bij segmentatie op basis van demografische, geografische en 

socio-economische kenmerken zoals leeftijd, inkomen, geslacht en opleidingsniveau (Vyncke, 2002). 

Dit zijn objectieve segmentatievariabelen die inzicht bieden in allerlei kwantitatieve kenmerken van 

burgers (Doornbos, 2004, p. 7). Segmentatie op basis van demografische, geografische en socio-

economische kenmerken is een veelgebruikte en geaccepteerde vorm van segmentatie.  

Toch heeft deze vorm van segmentatie een aantal gebreken. In de samenleving die steeds meer 

individualiseert, neemt de verklarende kracht van doelgroepssegmentatie op basis van klassieke 

kenmerken als leeftijd, inkomen en geslacht af (Coppens & Oosterlynck, 2008, pp. 4-5; 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2011; Vyncke, 2002). Mensen hebben meer keuzevrijheid en 

keuzemogelijkheden gekregen welke minder dan voorheen samenhangen met de sociale klasse waarin 

men zich bevindt. De samenleving is complexer en gedifferentieerder geworden (Coppens & 

Oosterlynck, 2008; Doornbos, 2004, p. 17). Er is daarom een grotere behoefte aan inzicht in de 

belevingswereld van klanten. Mensen in dezelfde leeftijds- en inkomensklasse hoeven niet dezelfde 

wensen en motieven ten aanzien van het kopen of gebruiken van producten en diensten te hebben en 

hetzelfde consumentengedrag te vertonen. De klassieke kenmerken geven te weinig inzicht in de 

achterliggende motieven en behoeften van burgers (Doornbos, 2004, p. 17; Kennisinstituut voor 

Mobiliteitsbeleid, 2011; Vyncke, 2002).  

Leefstijlsegmentatie is een vorm van segmentatie die verder kijkt dan demografische kenmerken. In 

leefstijlsegmentatiemodellen worden doelgroepen niet alleen onderscheiden op basis van inkomen, 
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geslacht, afkomst en sociaaleconomische status, maar ook op psychografische kenmerken, oftewel 

leefstijl (Vyncke, 2002, p. 446). De begrippen ‘psychografische segmentatie’ en ‘leefstijlsegmentatie’ 

worden in de literatuur over marketing veelal als synoniem van elkaar gebruikt (Vyncke, 2002; Wedel 

& Kamakura, 2000). Een enkele auteur ziet leefstijl als het stelsel en de psychografische kenmerken 

als de operationalisering van dit stelsel (Wedel & Kamakura, 2000). Leefstijl wordt door Chaney 

(1996) gedefinieerd als “patterns of action that differentiate people. […] Lifestyles therefore help to 

make sense of what people do, and why they do it, and what doing it means to them and others.” (p. 

4). Op deze manier kan het vlakke profiel van de hoogopgeleide, blanke man van middelbare leeftijd 

worden vervangen door een betekenisvoller profiel die inzicht geeft in drijfveren en behoeften van 

consumenten die meespelen in de beslissing om een product al dan niet te kopen (Plummer, 1974). Het 

geeft daarmee een meer driedimensionaal beeld dan de demografische segmentatiemodellen 

(Plummer, 1974). Omdat leefstijlsegmentatie een uitbreiding en verdieping is van de segmentatie op 

basis van demografische kenmerken en daarmee directer in verband staat met behoeften en voorkeuren 

van mensen, wordt het ook wel aangeduid als de ‘tweede generatie’ van doelgroepssegmentatie. Toch 

moet hier een nuancering worden aangebracht. Al is het inzicht dat verkregen wordt door middel van 

psychografische kenmerken groter; geen één variabele is veelzeggend genoeg om al het gedrag te 

verklaren (WRR, 2005).  

Binnen de leefstijlbenadering zijn er twee stromingen te onderscheiden. Binnen de eerste stroming 

worden leefstijlpatronen bepaald door het AIO-schema van Plummer (1974). Het AIO-model staat 

voor Activiteiten, Interesses en Opinies. Onder activiteiten wordt het gerapporteerde gedrag 

gerelateerd aan bijvoorbeeld werk, hobby’s, sociale bezigheden, vakanties en sport verstaan. Interesses 

zijn afgebakend als de graad van enthousiasme en aandacht voor onder andere familie, baan, recreatie, 

mode, eten en resultaten. Tot slot zijn de opinies de overtuigingen over bijvoorbeeld sociale kwesties, 

politiek, economie, producten, de toekomst en cultuur (Plummer, 1974). Deze drie elementen zijn 

bepalend voor de segmenten waarin consumenten worden geplaatst.  

In de tweede golf van de leefstijlsegmentatie wordt de focus gelegd op waarden van mensen. Waarden 

worden gezien als de leidende beginselen in het leven van mensen. Voorbeelden van waarden zijn ‘het 

hebben van een comfortabel leven’, ‘een wereld gericht op schoonheid’ en ‘gelijkheid’ (Rokeach, 

1973). Rokeach beargumenteert dat waarden fundamenteler en veelomvattender zijn dan activiteiten, 

interesses en opinies. Gunter en Furnham (1992) stellen dat “Lifestyles are defined as patterns in 

which people live and spend their time and money. They are primarily functions of consumers’ 

values.” (p. 70). Waarden zijn dus een belangrijke bepaler voor leefstijl.  

Consumentenstijlen geven inzicht in de waardenprofielen van consumenten. Hierdoor worden ook 

drijfveren die zij hebben ten aanzien van het kopen van producten en gebruik van diensten 

inzichtelijker. Weber (2011) formuleert dit als volgt: 
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Consumenten in de groene leefstijl kenmerken zich door de sterke banden die zij hebben met hun directe 

omgeving. Ze leven in een kleine en beschermende wereld waarin zij vooral met familie, vrienden en buren in 

contact staan. De ‘groenen’ hebben een teruggetrokken houding, zijn erg naar binnen gericht en behoudend 

ingesteld. Rust, zekerheid en kalmte zijn belangrijke behoeften. Dit uit zich ook in de keuze voor eenvoudige 

producten (SmartAgent Company, 2010).  

Consumenten in de gele leefstijl kenmerken zich door het open karakter waarmee ze zich in groepen en de 

samenleving bewegen. Ze zijn erg sociaal en hebben een groot netwerk. Gezelligheid en zorgzaamheid staan 

centraal. De belangrijkste drijfveren van deze groep zijn evenwichtigheid en harmonie: er moet bijvoorbeeld 

een goed evenwicht worden gevonden tussen werk en privé. Als consument zijn ze op zoek naar producten die 

sfeer en gezelligheid vertegenwoordigen (SmartAgent Company, 2010).  

 

Tegenwoordig wordt het motivatieproces bestudeerd vanuit de waardeoriëntaties die 

consumenten bezitten. Waarden zijn opvattingen over wat mensen belangrijk vinden om te 

realiseren, bijvoorbeeld vrede, een schoon milieu of succesvolle carrière. De wens een voor 

hem belangrijke waarde te realiseren, kan de consument ertoe brengen een product of merk te 

kopen dat daaraan een bijdrage levert. (Weber, 2011, pp. 57-58) 

2.4 Drijfveren op basis van de leefstijlbenadering 

In dit onderzoek worden sensitizing concepts opgesteld op basis van de drie grote leefstijlmodellen in 

Nederland: Het Mentality-model van Motivaction, het BSR-model van SmartAgent Company, het 

WIN-model van TNS-NIPO (Doornbos, 2004). Omdat in dit onderzoek geen internationale 

vergelijking tussen landen wordt gemaakt, maar juist de leefstijlen van Nederlandse consumenten van 

belang zijn, worden Nederlandse segmentatiemodellen gebruikt. Zij zijn speciaal ontworpen op basis 

van waarden, drijfveren en behoeften van Nederlandse consumenten.  

Het BSR-model, het WIN-model en het Mentality-Model komen allen tot verschillende segmenten. 

Het BSR-model onderscheidt er vier: de rode leefstijl, de groene leefstijl, de gele leefstijl en de blauwe 

leefstijl. Het WIN-model onderscheidt er acht: de zorgzamen, de behoudenden, de genieters, de 

luxezoekers, de zakelijken, de ruimdenkers, de geëngageerden en de evenwichtigen. In het Mentality-

model worden de traditionele burgerij, de moderne burgerij, de gemaksgeoriënteerden, de opwaarts 

mobielen, de post-materialisten, de postmoderne hedonisten, de nieuwe conservatieven en de 

kosmopolieten onderscheiden. Ter illustratie van drijfveren die uit een segment kunnen worden 

gedestilleerd, zijn in onderstaande kader de groene leefstijl en de gele leefstijl uit het BSR-model 

beschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

Consumenten in de groene leefstijl hechten waarde aan het contact met hun directe omgeving. 

Hypothetisch gezien zouden zij vanuit deze waarde gedreven worden om mee te doen aan een groen 

initiatief doordat zij hierin bijvoorbeeld sociale interactie kunnen hebben met hun kinderen, vrienden 

of buren. Daarnaast vinden deze consumenten rust en zekerheid belangrijk. Het zou dus zo kunnen 
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zijn dat zij meedoen aan een groen initiatief omdat het ze op structurele basis tot rust brengt. 

Consumenten in de gele leefstijl zouden gedreven kunnen worden om te participeren in een groen 

initiatief omdat ze op zoek zijn naar gezelligheid en hun netwerk willen uitbreiden.  

De segmenten van de drie modellen zijn niet lukraak opgesteld. Het BSR-model is ingedeeld door op 

de sociologische, horizontale as consumenten met een individualistische houding van mensen met een 

houding gericht op anderen te onderscheiden. De verticale, psychologische as onderscheidt 

consumenten met een introverte houding richting de samenleving van mensen met een extroverte 

houding richting de samenleving (SmartAgent Company, 2010). Ook het WIN-model zet mensen met 

een houding gericht op zichzelf tegenover een houding gericht op een ander. De tweede as maakt 

onderscheid in mensen die op behoud zijn gericht en mensen die op ontwikkeling zijn gericht (TNS 

NIPO, z.j.). In het Mentality-model wordt de indeling tot slot gemaakt op basis van de 

waardeoriëntatie van de consumenten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen (1) de traditionele 

waardenoriëntatie, waarbij ‘behouden’ centraal staat, (2) de moderne waardenoriëntatie, waarbij 

‘bezitten’ en ‘verwennen’ centraal staan en (3) de postmoderne waardenoriëntatie waarbij ‘ontplooien’ 

en ‘beleven’ centraal staan (Verheggen, 2013).  

Omdat de modellen de consumenten in Nederland allen op basis van andere indelingen hebben 

gesegmenteerd, is het niet mogelijk om de acht segmenten van het WIN-model en het Mentality-

model en de vier segmenten van het BSR-model één op één aan elkaar te koppelen of over elkaar te 

leggen. Sommige segmenten overlappen (gedeeltelijk) met verschillende segmenten van andere 

modellen. Toch worden in de modellen veelal dezelfde, soms tegengestelde, waarden en behoeften van 

consumenten genoemd die inzicht kunnen geven in drijfveren voor participatie. Deze mogelijke 

drijfveren voor participatie in groene initiatieven op basis van de drie leefstijlmodellen zijn in 

onderstaande Tabel 2 weergegeven en worden daarna verder uitgediept. In dit onderzoek zullen deze 

drijfveren worden gezien als de ‘sensitizing concepts’ uit de leefstijlbenadering. 

Tabel 2 

Sensitizing concepts op basis van de leefstijlbenadering 

Sensitizing concept Kernwoorden 

Plezier Genieten, vermaak, amusement.  

Sociaal contact Sociaal contact, ontmoeten, gezelligheidsmens, verbinden.  

Behoefte aan kleine leefomgeving: Contact met vertrouwden, ondernemen met 

buren, in gezinsverband, met vrienden, naasten, oriëntatie op gelijkgestemden. 

Behoefte aan brede leefomgeving: nieuwe sociale contacten, uitbreiden van 

netwerken, oriëntatie op andersgestemden.  

Volgzaamheid Opvolgen van regels en normen, fatsoen, gezagsgetrouw, plichtsgetrouw, 

moralistisch. 

Zelfontplooiing Vernieuwen, groeien, leren, diepgang, zelfbewust zijn, persoonlijke 
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ontwikkeling, zingeving, begrip, betekenisgeving. 

Ontspanning Rust, gemak, eenvoud, ‘back to basics’. 

Resultaatgerichtheid  Efficiëntie, prestatie, zichtbaar resultaat, ambitieus. 

Onafhankelijk Ongebonden, vrijheid, vrijblijvendheid (‘anything goes’). 

Zekerheid Structuurgericht, vastigheid, risicomijdend, controle, regelmaat, rationeel, 

behoudend, conformistisch. 

Hulpvaardigheid  Solidair, goeddoen voor een ander, zorgzaam, verantwoordelijk, altruïstisch. 

Vooruitstrevendheid  Verandering, ontwikkeling, vernieuwing, avontuur, uitdaging, kritisch, (linkse) 

idealen nastreven (tegengaan van sociale ongelijkheid en het opkomen voor het 

milieu). 

Erkenning Behoefte aan erkenning, status, aanzien, waardering. 

 

Consumenten die plezier hoog in het vaandel hebben staan willen simpelweg genieten, zich vermaken 

en zijn op zoek naar amusement. Hypothetisch participeren zij in groene initiatieven wanneer zij 

plezier beleven in tuinieren of natuur. De kernwoorden plezier, genieten, vermaak en amusement zijn 

gedestilleerd uit de gele wereld en de leefstijlsegmenten van de behoudenden, de genieters, de 

zakelijken, de traditionele burgerij, de gemaksgeoriënteerden en de kosmopolieten (SmartAgent 

Company, 2010; TNS NIPO, z.j.; Verheggen, 2013). 

Consumenten met de behoefte aan sociaal contact willen gezelligheid en verbinden. Een deel van de 

consumenten doet dit het liefst in eigen vertrouwde kleine kring en leefomgeving. Zij focussen op het 

contact dat zij hebben in gezinsverband of met naaste buren of vrienden. Zij oriënteren zich hierbij op 

gelijkgestemden. Deze vorm van contact komt terug in de groene wereld, bij de behoudenden, de 

zorgzamen, de traditionele burgerij, de moderne burgerij en de nieuwe conservatieven (SmartAgent 

Company, 2010; TNS NIPO, z.j.; Verheggen, 2013). Daarnaast is er een groep consumenten die juist 

graag haar netwerk uitbreidt en nieuwe sociale contacten opdoet. Deze consumenten richten zich in 

vaker op andersgestemden. Hypothetisch gezien zouden zij participeren in groene initiatieven vanuit 

het sociale motief omdat zij nieuwe mensen willen leren kennen. Deze vorm van sociaal contact komt 

terug in de gele wereld en bij de genieters, de postmaterialisten, de geëngageerden en de 

kosmopolieten (SmartAgent Company, 2010; TNS NIPO, z.j.; Verheggen, 2013). 

Consumenten die plichtsgetrouw zijn, hechten aan het opvolgen van regels en normen, zijn 

gezagsgetrouw en moralistisch. Zij willen zich zo fatsoenlijk mogelijk gedragen. Zij zijn erg volgzaam 

aangelegd. De plichtsgetrouwen zullen participeren in groene initiatieven wanneer zij het gevoel 

hebben dat dit van hen verlangt en verwacht wordt. Deze drijfveer komt terug in de groene en gele 

wereld, bij de behoudenden, de traditionele burgerij en de moderne burgerij (SmartAgent Company, 

2010; TNS NIPO, z.j.; Verheggen, 2013). 



24 

 

Onder het sensitizing concept ‘zelfontplooiing’ vallen de burgers die behoefte hebben aan persoonlijke 

ontwikkeling, leren, groei en diepgang. Deze consumenten zijn erg zelfbewust en vinden zingeving en 

begrip belangrijk. Deze elementen komen terug in de groene wereld en de consumentenstijlen van de 

ruimdenkers, zakelijken, postmaterialisten en postmoderne hedonisten (SmartAgent Company, 2010; 

TNS NIPO, z.j.; Verheggen, 2013). 

Consumenten kunnen op zoek zijn naar ontspanning. Zij zoeken producten of diensten die hierin 

voorzien. Hypothetisch zouden deze burgers participeren aan een groen initiatief omdat ze dit 

makkelijk vinden en ze hier niet bij hoeven na te denken. Deze waarden komen terug bij de 

traditionele burgerij en de gemaksgeoriënteerden (SmartAgent Company, 2010; TNS NIPO, z.j.; 

Verheggen, 2013). 

Bij sommige consumenten staan resultaat en prestatie altijd centraal in hun leven. Zij hebben grootse 

plannen en halen voldoening uit zichtbare resultaten. Hypothetisch zouden deze burgers participeren 

in groene initiatieven wanneer zij bij een groen initiatief veel kunnen bewerkstelligen of wanneer zij 

een streven tot productie van groente hebben in een moestuin. Deze waarden komen terug bij de 

blauwe leefwereld, de luxezoekers, de nieuwe conservatieven, de kosmopolieten en de opwaarts 

mobielen (SmartAgent Company, 2010; TNS NIPO, z.j.; Verheggen, 2013). 

Andere consumenten hebben behoefte aan onafhankelijkheid. Zij willen zich ongebonden voelen en 

hechten aan vrijheid en vrijblijvendheid. Hypothetisch zouden zij meedoen aan een groen initiatief 

wanneer zij veel autonomie hebben. Er moeten geen strikte regels zijn waaraan zij zich moeten houden 

en ze willen het gevoel hebben er mee te kunnen stoppen wanneer zij dit willen. Deze waarde komt 

terug in de rode en blauwe leefwereld, bij de zakelijken, gemaksgeoriënteerden, postmaterialisten, 

opwaarts mobielen en de postmoderne hedonisten (SmartAgent Company, 2010; TNS NIPO, z.j.; 

Verheggen, 2013). 

Aan de andere kant zijn er ook juist consumenten die waarde hechten aan zekerheid. Zij hebben 

behoefte aan structuur en vastigheid. Zij willen weten waar ze aan toe zijn, controle hebben over de 

situatie en aan regelmaat gebonden zijn. Hypothetisch zouden zij participeren in een groen initiatief 

wanneer er sprake is van vaste tijden, regelmaat en er niet veel risico wordt genomen. Deze waarde 

komt terug in de groene wereld, bij de geëngageerden, zorgzamen, behoudenden, traditionele burgerij, 

moderne burgerij en bij de nieuwe conservatieven (SmartAgent Company, 2010; TNS NIPO, z.j.; 

Verheggen, 2013). 

Bovendien zijn er consumenten waarbij het gedrag afhangt van hun hulpvaardigheidsgevoel. Zij 

willen goed doen voor een ander, zijn zorgzaam aangelegd en voelen zich verantwoordelijk voor de 

situatie van een ander. Vanuit dit solidaire gedachtegoed zouden zij participeren wanneer zij het 

gevoel hebben dat het groene initiatief voorziet in de behoefte van een ander. Deze waarden komen 
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terug in de groene en gele leefwereld, bij de zorgzamen, de traditionele burgerij en bij de 

postmaterialisten (SmartAgent Company, 2010; TNS NIPO, z.j.; Verheggen, 2013). 

Vooruitstrevende consumenten willen verandering zien en zetten zich hiervoor in. Ze vinden het 

belangrijk om niet stil te blijven staan. Hierbij streven ze vaak (linkse) idealen na. Ze zijn kritisch op 

de maatschappij en houden van uitdaging. Deze vooruitstrevendheid zou als drijfveer in groene 

initiatieven kunnen fungeren. Hypothetisch zouden burgers participeren wanneer zij willen veranderen 

en vernieuwen, bijvoorbeeld uit milieuoverweging. Deze waarden komen terug in de rode wereld, bij 

de genieters, de ruimdenkers, de zakelijken, de kosmopolieten, de opwaarts mobielen, de postmoderne 

hedonisten, de postmaterialisten en de nieuwe conservatieven (SmartAgent Company, 2010; TNS 

NIPO, z.j.; Verheggen, 2013). 

Tot slot blijkt uit de drie leefstijlmodellen dat er bij bepaalde consumenten een sterke behoefte is aan 

erkenning. Zij willen (sociale) status en aanzien verwerven en kopen producten om waardering van 

anderen te krijgen. Zij zijn vaak materialistisch ingesteld. Hypothetisch zou deze waarde als drijfveer 

kunnen optreden in groene initiatieven wanneer burgers participatie hierin zien als manier om deze 

status te verdienen. Deze consumenten zullen er veel waarde aan hechten hoeveel aandacht en 

publiciteit hun deelname krijgt. Deze waarde komt voor in de blauwe wereld, bij de luxezoekers, de 

gemaksgeoriënteerden, de moderne burgerij, de nieuwe conservatieven, de kosmopolieten en de 

opwaarts mobielen (SmartAgent Company, 2010; TNS NIPO, z.j.; Verheggen, 2013). 

2.5 Synthese 

Op basis van dit theoretisch kader kan tot een synthese worden gekomen van drijfveren voor 

participatie in groene initiatieven uit het CLEAR-model en drijfveren voor participatie in groene 

initiatieven op basis van de leefstijlbenadering. Burgers zouden volgens het CLEAR-model 

participeren wanneer ze dit kunnen (dat wil zeggen: over de middelen en vaardigheden beschikken), 

willen (in dit model gedefinieerd als de mate waarin ze zich verbonden voelen met de groep die 

centraal staat), wanneer ze in staat worden gesteld, wanneer ze worden gevraagd en wanneer zij het 

gevoel hebben dat hun input ertoe doet. De leefstijlbenadering vormt een aanvulling op dit model 

omdat het meer inzicht geeft in dieperliggende drijfveren van burgers. Het idee is dat burgers gedreven 

kunnen worden tot participatie vanuit de wens om een bepaalde waarde na te streven. Op basis van het 

BSR-model, het WIN-model en het Mentality-Model is tot elf overkoepelende, mogelijke drijfveren 

van burgers gekomen om te participeren in een groen initiatief: plezier, sociaal contact, volgzaamheid, 

zelfontplooiing, ontspanning, resultaatgerichtheid, onafhankelijkheid, zekerheid, hulpvaardigheid, 

vooruitstrevendheid en erkenning. Deze drijfveren geven meer inzicht in de factor ‘Like to’ uit het 

CLEAR-model. De drijfveren uit het CLEAR-model en de leefstijlbenadering samen dienen als 

sensitizing concepts in dit onderzoek. In onderstaande Tabel 3 is de synthese op basis van beide 

modellen weergegeven.   
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Tabel 3 

Synthese van drijfveren voor participatie in groene initiatieven op basis van het CLEAR-model en de 

leefstijlbenadering  

Can do De middelen en vaardigheden waarover burgers moeten beschikken om zich te kunnen 

mobiliseren en organiseren en zodoende te kunnen participeren. Wanneer burgers over 

meer middelen en vaardigheden beschikken, is de kans groter dat ze participeren.  

Like to Plezier Genieten, vermaak, amusement 

 Sociaal contact Sociaal contact, ontmoeten, gezelligheidsmens, verbinden.  

Behoefte aan kleine leefomgeving: Contact met vertrouwden, 

ondernemen met buren, in gezinsverband, met vrienden, 

naasten, oriëntatie op gelijkgestemden. 

Behoefte aan brede leefomgeving: nieuwe sociale contacten, 

uitbreiden van netwerken, oriëntatie op andersgestemden. 

 Volgzaamheid Opvolgen van regels en normen, fatsoen, gezagsgetrouw, 

plichtsgetrouw, moralistisch 

 Zelfontplooiing Vernieuwen, groeien, leren, diepgang, zelfbewust zijn, 

persoonlijke ontwikkeling, zingeving, begrip, betekenisgeving. 

 Ontspanning Rust, gemak, eenvoud, ‘back to basics’. 

 Resultaatgerichtheid,  Efficiëntie, prestatie, zichtbaar resultaat, ambitieus 

 Onafhankelijkheid Ongebonden, vrijheid, vrijblijvendheid (‘anything goes’). 

 Zekerheid Structuurgericht, vastigheid, risicomijdend, controle, 

regelmaat, rationeel, behoudend, conformistisch 

 Hulpvaardigheid Solidair, goeddoen voor een ander, zorgzaam, 

verantwoordelijk, altruïstisch. 

 Vooruitstrevendheid Verandering, ontwikkeling, vernieuwing, avontuur, uitdaging, 

kritisch, (linkse) idealen nastreven (tegengaan van sociale 

ongelijkheid en het opkomen voor het milieu). 

 Erkenning Behoefte aan erkenning, status, aanzien, waardering. 

Enabled to De mate waarin de burgerlijke infrastructuur kansen of belemmeringen geeft om deel te 

nemen, oftewel de mogelijkheid die burgers krijgen om deel te nemen. Wanneer een 

burger deel uit maakt van een grotere, georganiseerde groep of netwerk is het 

makkelijker om te participeren dan wanneer deze burger dit als individu probeert. 

Asked to De mate waarin burgers zijn gevraagd om te participeren. Wanneer burgers gevraagd 

worden om te participeren, is de kans groter dat zij dit ook daadwerkelijk zullen doen 

Responded 

to 

De mate waarin burgers het idee hebben dat er iets met hun input wordt gedaan, of er in 

ieder geval naar ze is geluisterd. Wanneer burgers denken dat hun input ertoe doet, is de 

kans groter dat zij zullen participeren. 
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3. Methodologisch kader 

In dit hoofdstuk wordt de gekozen manier van onderzoek doen verduidelijkt en verantwoord. Eerst 

wordt de onderzoeksstrategie besproken (paragraaf 3.1). Vervolgens worden de sensitizing concepts 

die op basis van de theorie zijn opgesteld toegelicht in het kader van de dataverzameling (paragraaf 

3.2). Daarna wordt stilgestaan bij de dataverzameling en de selectie van databronnen (paragraaf 3.3). 

Ook wordt de methode van analyse van de verkregen data uitgebreid toegelicht (paragraaf 3.4). 

Bovendien worden de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek besproken (paragraaf 3.5). Tot 

slot wordt een samenvatting van het hoofdstuk gegeven (paragraaf 3.6). 

3.1 Verantwoording onderzoeksstrategie 

De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat luidt: “In hoeverre vormt de leefstijlbenadering een 

aanvulling op het CLEAR-model als verklaring voor participatie van burgers in groene 

burgerinitiatieven?” 

Om deze vraag te beantwoorden is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksopzet. Bleijenbergh 

(2013) omschrijft kwalitatief onderzoek als “alle vormen van onderzoek die zijn gericht op het 

verzamelen en interpreteren van talig materiaal om op basis daarvan uitspraken te doen over een 

(sociaal) verschijnsel in de werkelijkheid.” (p. 10). Kwalitatief onderzoek contrasteert daarmee met 

kwantitatief onderzoek, omdat daarin voornamelijk wordt gefocust op verzamelen en analyseren van 

cijfermateriaal.  

In het theoretisch kader werd duidelijk dat een groot aantal factoren, zowel uit het CLEAR-model als 

uit de leefstijlbenadering, een mogelijke rol spelen bij het verklaren van participatie van burgers in 

groene burgerinitiatieven. Dit onderzoek poogt inzicht te verkrijgen in het verband tussen deze 

factoren uit de verschillende perspectieven. Bleijenbergh (2013, p. 12) stelt dat daar waar kwantitatief 

onderzoek focust op het verklaren van precieze verbanden van een klein aantal variabelen, kwalitatief 

onderzoek juist inzicht kan geven in algemene verbanden tussen een groter aantal factoren. Diesing 

(1972, p. 163) noemt een verklaring waarbij veel verschillende factoren een rol spelen en de relatie 

tussen deze factoren van belang is de patroonverklaring.  

Er is nog niet veel bekend over de mate waarin de leefstijlbenadering als aanvulling op het CLEAR-

model kan worden gebruikt voor de verklaring van participatie van burgers in groene initiatieven. Het 

is van belang de drijfveren van de participanten te begrijpen vanuit het standpunt van de participanten. 

De onderzoeksvraag vraagt daarom om de Grounded Theory benadering, een specifieke 

onderzoeksstrategie binnen het kwalitatieve onderzoek. In de Grounded Theory benadering staat niet 

het toetsen van theorie maar juist het verkennen en het systematisch bouwen aan een theorie centraal 

(Bleijenbergh, 2013, p. 31, Wester, 1995). De Grounded Theory benadering poogt een sociaal 

verschijnsel te begrijpen door kennis van direct betrokkenen te verzamelen en te analyseren. 
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Kenmerkend aan de Grounded Theory benadering is de inductieve wijze van dataverzameling. Vennix 

(2013, p. 97) noemt dit ook wel het ‘actor perspective’. Deze methode staat tegenover de deductieve 

benadering waar theoretische begrippen eerst geoperationaliseerd worden tot meetbare concepten 

voordat de dataverzameling plaatsvindt.  

Het verzamelen van data middels interviews is de centrale methode voor de inductieve Grounded 

Theory benadering (Bleijenbergh, 2013, p. 33). Waar binnen de case-study vaak gekozen voor een 

combinatie van verschillende methoden van dataverzameling, bijvoorbeeld de participerende 

observatie, het interview en de documentenanalyse, focust de Grounded Theory benadering op open 

interviews als specifieke vorm van dataverzameling (Bleijenbergh, 2013, p. 33). Open interviews 

leveren rijke en gevarieerde informatie op (Bleijenbergh, 2013 p. 63). Respondenten kunnen hun 

antwoorden in open interviews formuleren hoe zij ze willen, zonder gedwongen te worden om te 

kiezen uit verschillende antwoordmogelijkheden. Hierdoor worden geen antwoorden uitgesloten. 

Vennix (2013, p. 96) spreekt ook wel van ‘erklärendes Verstehen’. Hiermee wordt bedoeld dat 

kwalitatieve interviews de mogelijkheid bieden om feitelijke acties (het participeren in een groen 

initiatief) in verband te brengen met de subjectieve zingeving van een respondent (de drijfveren).  

Binnen de open interviews maakt Boeije (2005) nog een verder onderscheid tussen half 

gestructureerde en ongestructureerde interviews. In dit onderzoek is gekozen voor ongestructureerde 

interviews, waarbij – in tegenstelling tot de half gestructureerde interviews – de formulering van de 

vragen en de volgorde waarin deze vragen worden gesteld niet vooraf zijn bepaald. Er zijn weinig tot 

geen vragen geformuleerd. De onderzoeker stelt een eerste vraag en vult de rest van de vragen van het 

interview naar eigen invulling in. Op deze manier is het interview open voor onverwachte zaken en 

wordt zoveel mogelijk ruimte gelaten voor de input van respondenten, zonder daarin al vooraf in te 

sturen. Het is de taak van de onderzoeker om goed door te vragen naar de drijfveren die de 

respondenten noemen. Er is wel een klein aantal variaties op de eerste vraag bedacht om de 

respondenten in het geval van een vastlopend gesprek aan te sporen toch nog meer te vertellen. 

Daarnaast wordt in ieder interview naar een aantal achtergrondfactoren gevraagd (geslacht, leeftijd, 

opleidingsniveau en culturele achtergrond) zodat er uitspraken gedaan kunnen worden over de mate 

waarin er ‘usual suspects’ dan wel ‘non-usual suspects’ participeren in de onderzochte initiatieven en 

in hoeverre er verschillen zijn in drijfveren tussen respondenten met verschillende 

achtergrondkenmerken. De lijst met variaties op de beginvraag van de interviews is opgenomen in 

Bijlage 1.  

Naast inductie is ook het iteratieve proces kenmerkend voor de Grounded Theory benadering. De 

fasen van dataverzameling, data-analyse en reflectie worden herhaaldelijk doorlopen tot er 

theoretische verzadiging optreedt en er dus geen nieuwe informatie meer wordt ontdekt. 

Theorievorming ontwikkelt op een gestructureerde wijze stap voor stap gedurende meerdere 
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veldstudies. Wanneer de nieuwe cases geen nieuwe informatie meer opleveren, is de analyse voltooid. 

Hier wordt in paragraaf 3.4 over de data-analyse nog verder op ingegaan.  

3.2 Sensitizing concepts 

In lijn met de Grounded Theory benadering worden de theoretische concepten niet in sterke mate 

geoperationaliseerd voordat er wordt waargenomen (Bleijenbergh, 2013, p. 33). Hierdoor zou de 

onderzoeker belangrijke elementen in de interviews over het hoofd kunnen zien en zich kunnen laten 

leiden door op theorie gebaseerde verwachtingen. Toch heeft de literatuur die in het theoretisch kader 

uiteengezet wel een rol binnen de Grounded Theory benadering. De theorie helpt een beeld te vormen 

van de brede set aan algemene begrippen die in de dataverzameling voorbij kunnen komen en heeft 

daarmee geen leidende of bepalende maar juist een ondersteunende en attenderende rol. In de 

Grounded Theory benadering worden daarom vaak ‘sensitizing concepts’ opgesteld (Bleijenbergh, 

2013; Boeije, 2005, Vennix, 2012, p. 98). Deze ‘sensitizing concepts’ zorgen ervoor dat er wel enige 

afbakening van relevante informatie kan worden gemaakt in de dataverzameling en ze geven in eerste 

instantie richting aan het onderzoek. Later kunnen deze concepten nog worden aangepast. De 

concepten worden niet gebruikt voor de structurering van de interviewguide. De sensitizing concepts 

vanuit het CLEAR-model worden in Tabel 4 weergegeven. Bij ieder sensitizing concept worden twee 

voorbeelden genoemd van hoe een respondent dit sensitizing concept zou kunnen gebruiken in relatie 

tot participatie in groene initiatieven.  

Tabel 4 

Operationalisatie van het CLEAR-model 

Senzitizing 

concept 

Betekenis Voorbeeld  

Can do De middelen en vaardigheden 

waarover burgers moeten 

beschikken om zich te kunnen 

mobiliseren en organiseren en 

zodoende te kunnen participeren.  

‘Ik zat toch maar thuis niets te doen’, 

‘Dit groene initiatief past bij mijn 

kwaliteiten’ 

Like to De mate waarin burgers zich 

kunnen identificeren met de groep 

die centraal staat en de mate waarin 

zij gehecht zijn aan deze groep.  

‘Ik vind het leuk om met de buurt op te 

trekken’, ‘Ik zet me graag in voor de 

buurt’ 

Enabled to De mate waarin de burgerlijke 

infrastructuur kansen of 

belemmeringen geeft om deel te 

nemen, oftewel de mogelijkheid die 

burgers krijgen om deel te nemen.  

‘We zijn met een groep begonnen’ 

‘Het idee ontstond vanuit een clubje 

mensen …’ 
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Asked to De mate waarin burgers zijn 

gevraagd om te participeren. 

‘Mijn buurman, vriend, familie vroeg me 

om mee te doen’  

‘Ik ben getipt door de kerk/de 

gemeente/een club’  

Responded to De mate waarin burgers het idee 

hebben dat er iets met de door hen 

gegeven input wordt gedaan, of er 

in ieder geval naar ze is geluisterd.  

‘We kunnen een hoop realiseren’ ‘De 

gemeente steunt ons initiatief, daardoor 

wordt in nog enthousiaster’ 

 

In Tabel 5 worden de sensitizing concepts vanuit de leefstijlbenadering weergegeven. Opnieuw 

worden steeds twee voorbeelden genoemd van hoe een respondent dit sensitizing concept zou kunnen 

gebruiken in relatie tot participatie in groene initiatieven.  

 
Tabel 5 

De sensitizing concepts uit de leefstijlbenadering 

Sensitizing 

concept 

Kernwoorden Voorbeeld 

Plezier Genieten, vermaak, amusement. ‘Ik vind het gewoon leuk’, ‘Ik geniet 

enorm van dit initiatief’ 

Sociaal contact Sociaal contact, ontmoeten, 

gezelligheidsmens, verbinden. 

Behoefte aan kleine leefomgeving; 

behoefte aan brede leefomgeving. 

‘Ik doe mee omdat ik graag onder de 

mensen ben’, ‘Ik wilde graag mijn netwerk 

uitbreiden’ 

Volgzaamheid Opvolgen van regels en normen, 

fatsoen, gezagsgetrouw, 

plichtsgetrouw, moralistisch. 

‘Ik zie het als mijn plicht om iets voor de 

samenleving te doen’, ‘Ik vind het niet 

meer dan normaal dat ik ook mijn steentje 

bijdraag’ 

Zelfontplooiing Vernieuwen, groeien, leren, 

diepgang, zelfbewust zijn, 

persoonlijke ontwikkeling, 

zingeving, begrip, betekenisgeving. 

‘Ik wil wilde graag iets bijleren over 

groen’, ‘Ik was op zoek naar iets nieuws’ 

Ontspanning Rust, gemak, eenvoud, ‘back to 

basics’. 

‘Het initiatief geeft me rust’, ‘Het initiatief 

is lekker makkelijk’ 

Resultaatgericht-

heid 

Efficiëntie, prestatie, zichtbaar 

resultaat, ambitieus. 

‘Ik zie hier meteen resultaat’, ‘Het is mijn 

doel om helemaal uit te breiden tot de 

overkant’ 
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Onafhankelijk Ongebonden, vrijheid, 

vrijblijvendheid (‘anything goes’). 

‘Ik vind het fijn dat ik hier lekker mijn 

eigen ding kan doen’, ‘Ik voel me vrij als 

ik hier ben’ 

Zekerheid Structuurgericht, vastigheid, 

risicomijdend, controle, regelmaat, 

rationeel, behoudend, 

conformistisch. 

‘Ik wil graag dat dit stuk grond van onze 

buurt blijft’, ‘Ik vind het belangrijk om zelf 

controle te hebben op de uitstraling van de 

buitenruimte’ 

Hulpvaardigheid Solidair, goeddoen voor een ander, 

zorgzaam, verantwoordelijk, 

altruïstisch. 

‘Ik wil met dit initiatief anderen een plezier 

doen’, ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen 

toegang tot groen heeft’ 

Vooruitstrevend-

heid 

Verandering, ontwikkeling, 

vernieuwing, avontuur, uitdaging, 

kritisch, (linkse) idealen nastreven 

(tegengaan van sociale ongelijkheid 

en het opkomen voor het milieu). 

‘Ik wil me inzetten voor verandering van 

….’ 

‘Ik vind het belangrijk om me in te zetten 

voor het milieu’ 

Erkenning Behoefte aan erkenning, status, 

aanzien, waardering. 

‘Anderen geven steeds complimentjes over 

hoe mooi het hier is. Daarom blijf ik 

betrokken.’, ‘We hebben al verschillende 

keren in de krant gestaan, daar ben ik blij 

mee’ 

 

3.3 Dataverzameling 

In het bovenstaande is de keuze voor kwalitatief onderzoek met open, ongestructureerde interviews 

verantwoord en zijn de sensitizing concepts uiteengezet. Vervolgens is het van belang te 

beargumenteren welke databronnen zijn gebruikt en hoe de selectie hiervan heeft plaatsgevonden. 

Bleijenbergh (2013, p. 44) onderscheidt personen, documenten, sociale situaties en media als 

databronnen, elk passend bij bepaalde onderzoeksstrategieën. In dit onderzoek vormen de 

geïnterviewde personen de databron. Het aantal geïnterviewde personen ligt in kwalitatief onderzoek 

vaak lager dan het aantal respondenten in kwantitatief onderzoek. Dit heeft te maken met de 

tijdrovende aard van kwalitatief onderzoek (Bleijenbergh, 2013, p. 10). Toch levert kwalitatieve data 

rijkere data op, omdat het meer informatie ophaalt over de betekenisgeving van de respondenten. 

Hierdoor kunnen op basis van een kleiner aantal respondenten toch uitspraken gedaan worden over 

een verschijnsel in de sociale werkelijkheid (Bleijenbergh, 2013, pp. 10-11).  
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Hoewel dit onderzoek geen casestudy betreft, zijn er wel zes verschillende cases geselecteerd op basis 

waarvan de respondenten voor interviews uitgenodigd zijn1. Deze selectie heeft zorgvuldig 

plaatsgevonden. De zes cases zijn niet aselect, maar vanuit strategisch oogpunt geselecteerd. Er heeft 

een doelgerichte selectie plaatsgevonden om daarbij tot maximale variatie te komen. Maximale 

variatie houdt in dat er “diverse uitingsvormen van een verschijnsel in de steekproef terecht komen” 

(Verschuren & Doorewaard, 2005). Hierdoor kan geanalyseerd worden in welke mate er verschillende 

drijfveren spelen bij respondenten van verschillende typen groene initiatieven, waardoor de theorie 

uiteindelijk breder toepasbaar is. De differentiatie in de gekozen cases zorgt voor een bredere 

geldigheid van de conclusies. De selectie van groene initiatieven is gemaakt aan de hand van de 

definitie die in de inleiding van dit onderzoek is gegeven:  

Groene burgerinitiatieven zijn collectieve fysieke activiteiten van burgers die zich richten op 

het beheer/onderhoud van groen of de aanplant/realisatie van nieuw groen ten behoeve van 

groenbescherming of groenbeleving op een vaste plek binnen de bebouwde kom. Bewoners 

bepalen zelf wat ze willen, hoe ze dat willen bereiken en wanneer ze dat doen. Gemeenten en 

instellingen hebben daarbij een stimulerende, faciliterende of een coproducerende rol.  

De buurttuinen, soortentuinen en het speelgroen zijn gevonden door gebruik te maken van 

inventarisaties op de websites van Groen en Doen, Groen Dichterbij, Natuur en Milieufederatie en het 

rapport van Mattijsen et al. (2015). De initiatieven die meedoen in het programma Groen Verbindt van 

het Oranje Fonds zijn uitgesloten voor het onderzoek in verband met het lopende onderzoek van het 

Verwey-Jonker Instituut, waardoor deze initiatieven al een grote onderzoekslast ervaren.  

De centrale methode in dit onderzoek, de Grounded Theory benadering, vraagt om een herhaaldelijk 

proces van dataverzameling, data-analyse en reflectie. Daarom zijn twee veldstudies uitgevoerd. In 

elke veldstudie is één buurttuin, één soortentuin en één initiatief dat zich richt op speelgroen 

meegenomen. Zo is er enerzijds variatie in type initiatief, maar kan anderzijds door de keuze voor 

dezelfde typen initiatieven in de tweede veldstudie ook worden vergeleken of dezelfde drijfveren 

terugkomen bij respondenten van dezelfde typen initiatieven. 

In de eerste veldstudie zijn interviews afgenomen bij 21 respondenten van drie verschillende typen 

groene burgerinitiatieven. Op basis van de informatie die uit deze open, ongestructureerde interviews 

naar voren kwam is een analyse uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een conceptmodel 

met drijfveren voor groene initiatieven op basis van de leefstijlbenadering. In onderstaand kader 

worden de drie groene burgerinitiatieven uit de eerste veldstudie beschreven.  

                                                      

1 Dat er in dit onderzoek verschillende cases zijn geselecteerd, maakt het onderzoek nog geen casestudy, omdat 

hiervoor verschillende databronnen gecombineerd moeten worden door gebruik van triangulatie (Swanborn, 

1996, p. 22).  
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In de tweede veldstudie is het conceptmodel dat op basis van de 21 interviews in de eerste veldstudie 

is opgesteld getoetst bij nieuwe respondenten. Opnieuw zijn open, niet-gestructureerde interviews 

gehouden bij 14 burgers die participeren in drie verschillende typen groene initiatieven (een buurttuin, 

speelgroen en een soortentuin). Aan het einde van de interviews, na het ophalen van de drijfveren voor 

participatie, is hen het conceptmodel uit de eerste veldstudie voorgelegd en is hierop met hen 

gereflecteerd. Op basis van deze tweede veldstudie zijn een aantal concepten en begrippen 

geherdefinieerd en opnieuw geordend. Uiteindelijk kwamen er in de tweede veldstudie geen nieuwe 

drijfveren meer naar voren en is het punt van saturatie bereikt. Hier wordt in het resultatenhoofdstuk 

verder bij stilgestaan. De tweede veldstudie diende als validatie van het conceptuele model dat op 

basis van de eerste veldstudie is opgesteld. Omdat respondenten opnieuw op een open wijze (dat wil 

zeggen door middel van ongestructureerde interviews) werd ook de volledigheid van het model 

getoetst. De volgende cases zijn geselecteerd in de tweede veldstudie: 

 

 

 

De Vlindertuin Lewenborg ligt in Groningen. Op deze plek lag al sinds 2001 een tuin die door 

buurtbewoners was opgericht, maar hier gebeurde niets meer mee. Nieuwe vrijwilligers zijn in 2012 met een 

nieuw plan gekomen met de naam Vlindertuin Lewenborg. In deze soortentuin kan de natuurlijke cyclus van 

planten, insecten en vlinders haar gang gaan. Buurtbewoners kunnen elkaar hier ontmoeten en een wandeling 

maken. De vrijwilligers (ongeveer 10) van Vlindertuin Lewenborg werken elke dinsdag en vrijdag in de tuin. 

De tuin is gedurende het hele jaar alle dagen geopend voor bezoekers. Af en toe worden er workshops of 

andere activiteiten georganiseerd op de tuin.  

Het Speelbos in Gilze is een openbaar bos in Gilze waarin kinderen worden getriggerd om te spelen, te 

bewegen, te leren en te beleven in de natuur. De doelgroep van het Speelbos zijn kinderen tot 14 jaar en hun 

ouders. Vrijwilligers hebben allerlei natuurlijke spelelementen gerealiseerd, zoals een doolhof en 

klimtoestellen van hout. Zij onderhouden deze ook. Er is een bestuur van vijf personen en daarnaast zijn er 

vrijwilligers die incidenteel meehelpen met klusdagen en onderhoud.  

De Buurttuin Valentijn in Amsterdam-Oost is in 2011 begonnen met een guerilla gardening actie van 

buurtbewoners. Zij hebben toen een kleine tuin aangelegd op een stuk openbaar groen. Stichting 

Postzegelparken heeft uiteindelijk een groter stuk grond ter beschikking gesteld. Hierdoor konden ongeveer 20 

individuele moestuintjes aangelegd worden voor buurtbewoners. Buurtbewoners kunnen zich hiervoor 

inschrijven. In ruil voor het individuele moestuintje wordt van ze verwacht dat ze een aantal zaterdagen in het 

jaar meehelpen met het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin, die om de individuele moestuinen heen 

ligt.  
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In totaal zijn er dus 35 interviews afgenomen bij burgers die deelnemen aan zes verschillende, 

strategisch geselecteerde groene burgerinitiatieven. In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op 

de wijze waarop is omgegaan met het coderen en analyseren van de interviews in de twee 

verschillende veldstudies en het integreren van deze data in een definitief model.  

3.4 Methoden voor data-analyse  

Het is kenmerkend voor de Grounded Theory benadering dat er tot in detail wordt beschreven hoe de 

data is geanalyseerd (Bleijenbergh, 2013, p. 33). Dit is nodig omdat het een inductieve en iteratieve 

vorm van kwalitatief onderzoek is, waarbij subjectiviteit in de data-analyse een risico is. Het is van 

groot belang dat het onderzoek controleerbaar en navolgbaar is (Bleijenbergh, 2013, p. 77).  

Alle interviews zijn opgenomen met audioapparatuur. De interviews zijn op basis van de opnames 

letterlijk uitgetypt. Dit verhoogt de controleerbaarheid van het onderzoek. Vervolgens zijn de 

interviews omgezet in transcripten, waarin de data is geselecteerd op bruikbaarheid. De uitleg van het 

onderzoek en de inleiding op het interview zijn hierbij weggelaten. Op deze manier is de ‘ruwe’ data 

geschikt gemaakt voor de analyse (Vennix, p. 264).  

De analyse in de gefundeerde theoriebenadering kent vier fasen: de exploratiefase, de specificatiefase, 

de reductiefase en de integratiefase (Boeije, 2005; Strauss & Corbin, 1998; Wester & Peters, 2004). 

Deze fasen hangen samen met de drie typen codes: open, axiale en selectieve codes (Bleijenbergh, 

2013). De fasen lopen enigszins door elkaar: er is geen sprake van een lineair proces. De 

exploratiefase, specificatiefase en reductiefase komen zowel in de eerste als in de tweede veldstudie 

terug. Schematisch ziet het proces van de data-analyse in dit onderzoek er als volgt uit: 

De Buurt-Vlindertuin Kaspershof ligt in Dordrecht. In de binnenstad hebben buurtbewoners in 2013 het 

bestaande Kaspershof beplant met nieuwe planten, struiken en bomen die vlinders, vogels en bijen aantrekken. 

De muurschilderingen achter de tuin maken ook deel uit van het initiatief. Er is een groep van ongeveer vijf 

vrijwilligers betrokken. Daarnaast komen er af en toe cliënten van Yulius, een sociaal-maatschappelijke ggz-

instelling, helpen op de tuin. In de even weken komen de vrijwilligers op woensdag bij elkaar om aan de tuin 

te werken. 

Het Sprokkelbos Lent is een speelbos in Lent. In het bos zijn met natuurlijke materialen plekken aangelegd 

waar kinderen kunnen spelen. Zo is er een vertelplek, een verstopplek, een mollengang en zijn er 

balanceerstammen. Het bestuur, bestaande uit zes personen, is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer 

van het bos. Verder helpen buurtbewoners en vaak ook hun kinderen mee met het onderhoud van het 

Sprokkelbos.  

Beginhoven in Eindhoven is een buurttuin in Eindhoven. De gemeenschapstuin is aangelegd op een voormalig 

voetbalveld. Elke woensdagmiddag is er een gezamenlijke meewerkmiddag. De acht leden van Beginhoven 

zijn actief bezig met het creëren en onderhouden van een eetbare moestuin. Ze proberen hierbij de buurt te 

betrekken.  
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Figuur 1: Proces van data-analyse in dit onderzoek 

In de exploratiefase van de eerste veldstudie zijn de 21 interviews getranscribeerd en is de verkregen 

data verkend en open gecodeerd. Hierbij hield de onderzoeker de ‘sensitizing concepts’ uit de 

literatuur in het achterhoofd. Vervolgens zijn de codes in de specificatiefase in hoofd- en subthema’s 

verdeeld door middel van axiaal coderen. Er is gezocht naar categorieën die de lading dekken van de 

open codes. In de reductiefase van de eerste veldstudie is door selectieve codering een conceptmodel 

opgesteld waarbij de relaties tussen de verschillende categorieën duidelijk werden.  

Na de eerste reeks van 21 interviews zijn er in de tweede veldstudie nog 14 interviews afgenomen die 

weer op dezelfde wijze zijn gecodeerd. Het reeds verkregen geheel van begrippen die in de eerste 

veldstudie zijn opgesteld vormden hierbij het uitgangspunt, maar de onderzoeker bleef ontvankelijk 

voor nieuwe begrippen, concepten en variaties op verwoordingen hiervan. Uiteindelijk zorgde dit voor 

een uitputtende codering die alle data dekt.  

In de integratiefase zijn alle interviews opnieuw gecodeerd op basis van het nieuwe coderingsmodel. 

De analyse is dus volledig herhaald. Hiervoor is gekozen zodat de veranderingen in de codeboom die 

in de tweede veldstudie zijn aangebracht ook worden toegepast op de interviews uit de eerste 

veldstudie. Op deze manier is het hele databestand, passend bij de Grounded Theory benadering, op 

een systematische, nauwkeurige wijze gecodeerd aan de hand van de voortschrijdende inzichten in het 

onderzoek. De uiteindelijke wijzigingen zijn minimaal: het betreft enkele veranderingen van begrippen 

Integratiefase

Hercoderen van alle 35 interviews op basis 
van de nieuwe codeboom.

Vaststellen van het definitieve model en 
codeboom

De resultaten teruglinken aan de theorie

Veldstudie 2: 14 ongestructureerde interviews bij buurttuin, speelgroen en soortentuin 
(inclusief reflectie met respondenten op het conceptmodel uit de eerste veldstudie)

Exploratiefase: open coderen met 'sensitizing 
concepts' uit de literatuur en codes uit 

veldstudie 1 in het achterhoofd

Specificatiefase: Het benoemen van thema's 
en categorieën middels axiaal coderen

Reductiefase: Aanpassingen in het 
conceptmodel en de conceptcodeboom door 

selectief coderen 

Veldstudie 1: 21 ongestructureerde interviews bij buurttuin, speelgroen en soortentuin

Exploratiefase: open coderen met 'sensitizing 
concepts' uit de literatuur in het achterhoofd

Specificatiefase: Het benoemen van thema's 
en categorieën middels axiaal coderen

Reductiefase: Het ontwikkelen van een 
conceptmodel en conceptcodeboom door 

middel van selectief coderen

Doel: Ontwikkelen conceptmodel op basis van eerste verkenning 

Doel: Validatie van het conceptmodel en herdefiniëren van de concepten uit veldstudie 1 

Doel: Ontwikkeling van het definitieve model 



36 

 

en enkele samenvoegingen van items. In het resultatenhoofdstuk zal worden stilgestaan bij de 

wijzigingen in het coderingsmodel van de eerste veldstudie naar aanleiding van de tweede veldstudie.  

De data is gecodeerd in het programma ATLAS.ti, versie 7.5.10 (ATLAS.ti, 2015). ATLAS.ti is 

ontwikkeld om kwalitatieve data te analyseren. Door computerondersteund analyseren is de 

onderzoeker genoodzaakt om een systematische werkwijze te hanteren, waardoor het onderzoek beter 

navolgbaar is. Ook kunnen de codes op verschillende niveaus met elkaar worden vergeleken waardoor 

patronen makkelijker te herkennen zijn (Bleijenbergh, 2013, p. 94). De codes die zijn gebruikt in de 

data-analyse zijn opgenomen in de definitieve codeboom in Bijlage 2.  

Daarnaast zijn in ATLAS.ti memo’s bijgehouden om de inhoud te analyseren. De onderzoeker heeft 

gedurende de verschillende fasen van de dataverzameling en data-analyse observatiememo’s, 

theoretische memo’s en methodologische memo’s bijgehouden. De observerende memo’s zijn tijdens 

de dagen van de interviews bijgehouden. De theoretische memo’s gaan over de concepten en de 

verbanden tussen deze concepten. In deze memo’s is ook het proces van het ontstaan van de 

definitieve codeboom opgenomen, inclusief de voortschrijdende inzichten van de tweede veldstudie. 

In de methodologische memo’s is op de methodologie van het onderzoek gereflecteerd en zijn 

wijzigingen in aanpak bijgehouden. In de resultatensectie van dit onderzoek zal verder worden 

stilgestaan bij de betekenis van de memo’s in het onderzoek.  

Gegevens van respondenten worden in dit onderzoek anoniem verwerkt. Daarom worden in dit 

onderzoek bij uitspraken van respondenten de respondentennummers 1 t/m 35 gebruikt. 

Respondentennummers 1 t/m 21 zijn random toebedeeld aan de respondenten uit de eerste veldstudie. 

Respondentennummers 22 t/m 35 zijn random toebedeeld aan de respondenten uit de tweede 

veldstudie. Als verwezen wordt naar een uitspraak van bijvoorbeeld respondent 3, wordt dit afgekort 

met R3 in verband met de leesbaarheid van de tekst. Op het moment dat er verwezen wordt naar 

interviews van meerdere respondenten, volgen de desbetreffende respondentennummers. Alle 

interviews vonden plaats in de maanden maart, april en mei. Wanneer naar één interview of naar één 

casus wordt verwezen, zal de exacte datum worden vermeld. Wanneer naar meerdere interviews uit 

meerdere casussen wordt verwezen, zal de notering worden verkort met ‘maart-mei 2017’ in verband 

met de leesbaarheid van de tekst.  

3.5 Validiteit en betrouwbaarheid 

Het is van belang aandacht te besteden aan de betrouwbaarheid en de interne en externe validiteit van 

het onderzoek (Bleijenbergh, 2013; Vennix, 2009).  

Een onderzoek is betrouwbaar wanneer het nauwkeurig is en de meetinstrumenten bij herhaling 

dezelfde resultaten weergeven. Er mag dus geen sprake zijn van toevallige meetfouten (Vennix, 2009, 

p. 186). De betrouwbaarheid van dit onderzoek is verhoogd op verschillende manieren in de 

verschillende fasen van het onderzoek. Ten eerste heeft de onderzoeker na de interviews 
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samenvattingen gegeven van de antwoorden van de respondenten. De respondenten is gevraagd of de 

interpretatie van de onderzoeker juist en volledig was. Ook zijn alle stappen die zijn gezet in de data-

analyse uitvoerig beschreven. De memo’s die zijn bijgehouden geven inzicht in de handelswijze. Dit 

verhoogd de betrouwbaarheid van het onderzoek (Bleijenbergh, 2013). Verder is door 35 interviews in 

zes cases de kans op toevallige meetfouten verkleind. Tot slot is gebruik gemaakt van een 

computerondersteund programma voor het analyseren van de interviews. Hierdoor is de manier van 

werken navolgbaar en zullen bij herhaling dezelfde codes worden toegekend.  

Een onderzoek is intern valide wanneer de onderzoeker binnen het onderzoek meet wat hij wil weten 

(Vennix, 2009, p. 184). De interne validiteit van het onderzoek is verhoogd door dataverzameling met 

kwalitatieve open interviews: respondenten kregen de mogelijkheid hun eigen antwoorden te 

formuleren op de gestelde vragen. Dit verhoogt de kans dat zij zeggen wat ze bedoelen en de 

antwoorden dus de sociale werkelijkheid laten zien. Verder is door de keuze voor ongestructureerde 

interviews ruimte gelaten voor het stellen van vervolgvragen en het ingaan op hetgeen de 

respondenten aandragen. Hierdoor is de kans groter dat gemeten wordt wat voor de respondent 

belangrijke drijfveren voor participatie zijn. Tot slot verhoogt het iteratieve proces de interne 

validiteit: de verkennende aard van het onderzoek biedt de mogelijkheid om aan de hand van 

voortschrijdend inzichten terug te komen op eerdere stappen die in het onderzoek zijn gezet. Deze 

flexibiliteit zorgt ervoor dat er dichter bij de werkelijkheid wordt gebleven en niet zinloos wordt 

vastgehouden aan de eerder geformuleerde concepten terwijl de data iets anders uitwijst. Begrippen uit 

de theorie kunnen worden aangepast naar aanleiding van de formulering van de respondenten, wat de 

interne validiteit van het onderzoek verhoogd (Bleijenbergh, 2013, p. 11). 

Een onderzoek is extern valide wanneer de resultaten generaliseerbaar zijn naar de hele populatie of 

andere situaties, groepen of personen dan welke in het onderzoek zijn meegenomen (Vennix, 2009, p. 

184). In exploratief verklarend onderzoek staat het ontwikkelen van theorie en nieuwe ideeën centraal 

en is de mate waarin dit representatief is voor de rest van de populatie minder belangrijk (Hillebrand 

& Kok, 1999). De statistische generaliseerbaarheid van dit onderzoek is laag: er is slechts sprake van 

een klein aantal cases die niet op aselecte wijze zijn gekozen. Uitspraken over de hele populatie 

kunnen op basis van dit onderzoek dus niet worden gedaan. Daarentegen is er sprake van analytische 

generalisatie, omdat inzicht wordt verschaft over algemene verbanden tussen een groot aantal factoren 

(Bleijenbergh, 2013, p. 13). Daarnaast zijn de cases vanuit een strategisch oogpunt geselecteerd, aan 

de hand van verschillende criteria. Zo is een variatie in groene initiatieven onderzocht: drie 

verschillende typen initiatieven verspreid door heel Nederland in zowel stedelijke als dorpse 

omgevingen. De theorie die in dit onderzoek is gebouwd vormt daarom niet alleen een verkenning van 

drijfveren bij respondenten van één type initiatief, maar voor respondenten van meerdere type groene 

initiatieven. In de literatuur wordt dit ook wel aangeduid als variatiedekkende generalisatie (Smaling, 

2009). 
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3.6 Samenvatting  

In dit hoofdstuk is de onderzoeksaanpak besproken. Dit onderzoek is kwalitatief van aard en maakt 

gebruik van de Grounded Theory benadering. Dit houdt in dat er op een inductieve en iteratieve wijze 

wordt onderzocht. Er zijn twee veldstudies uitgevoerd. In de eerste veldstudie zijn 21 open, 

ongestructureerde interviews bij drie verschillende groene initiatieven afgenomen (een buurttuin, 

speelgroen en een soortentuin). De codering van deze data in ATLAS.ti met open, axiale en selectieve 

codes heeft geleid tot een conceptmodel met drijfveren. In de tweede veldstudie zijn opnieuw open en 

ongestructureerde interviews afgenomen bij 14 respondenten van een buurttuin, speelgroen en een 

soortentuin. Met hen is op het einde van de interviews ook gereflecteerd op het conceptmodel. De 

tweede veldstudie dient ter validatie van het model en tot herdefiniëring van een aantal concepten. In 

de integratiefase van dit onderzoek zijn alle interviews opnieuw gecodeerd met de nieuwe inzichten 

die in de tweede veldstudie zijn opgedaan. De resultaten worden in het volgende hoofdstuk besproken.  
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4. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen van dit onderzoek gepresenteerd. Allereerst worden in 

paragraaf 4.1 de achtergrondkenmerken van de respondenten besproken in het kader van de 

inclusiviteit van de onderzochte initiatieven. Vervolgens worden de resultaten omtrent de drijfveren 

voor participatie uiteengezet. Deze zijn gestructureerd aan de hand van de twee benaderingen die in dit 

onderzoek centraal staan. Paragraaf 4.2 behandelt het 5V-model met drijfveren uit de 

leefstijlbenadering. In paragraaf 4.3 wordt vervolgens stilgestaan bij de elementen van het CLEAR-

model en de mate waarin deze van belang bleken te zijn voor de respondenten van de groene 

initiatieven. Zowel voor de elementen uit het 5V-model als voor de elementen uit het CLEAR-model 

geldt dat de kwalitatieve gegevens in dit hoofdstuk ook worden gekwantificeerd. Dit geeft inzicht in 

de mate waarin de drijfveren voorkomen. Verder geeft het inzicht in de verschillen in drijfveren van 

respondenten met verschillende achtergrondkenmerken en in de verschillen in drijfveren per type 

initiatief. Tot slot wordt in paragraaf 4.4 een samenvatting van dit hoofdstuk gegeven.  

4.1 Delen van de ‘non-usual’ suspects betrokken 

In Tabel 6 (zie volgende pagina) zijn de achtergrondkenmerken per respondent uit zowel de eerste als 

de tweede veldstudie opgenomen. Hoewel zich onder de respondenten meer ‘usual suspects’ bevinden 

dan ‘non-usual suspects’, participeren ook delen van de ‘non-usual suspects’ in de onderzochte groene 

initiatieven. Dit komt overeen met de conclusies die Bakker et al. (2011), Tonkens en Verhoeven 

(2011), Van de Wijdeven (2012) en Van de Wijdeven et al. (2013) trekken. Zij stelden dat in 

burgerinitiatieven naast de blanke, hoogopgeleide mannen van middelbare leeftijd, vaker dan in 

deliberatieve vormen van besluitvorming ook ‘non-usual suspects’ deelnemen, zoals vrouwen, lager 

opgeleiden, jongeren en mensen met een migratieachtergrond.  

Vooral op het geslachtskenmerk wordt dit zichtbaar: hoewel er iets meer mannelijke respondenten dan 

vrouwelijke respondenten zijn, is dit verschil klein. Onder de respondenten bevinden zich 20 mannen 

en 15 vrouwen. En hoewel er slechts één respondent jonger dan 30 jaar is, zijn er toch 16 respondenten 

in de leeftijdscategorie van 30 tot 50 jaar oud. Slechts twee respondenten zijn ouder dan 70. De 

gemiddelde leeftijd ligt op 51,7 jaar. De meeste respondenten (14) hebben en HBO opleiding 

afgerond. Verder zijn tien respondenten universitair opgeleid, zeven respondenten hebben een MBO 

diploma en vier respondenten zijn lager opgeleid met een LBO of mavo diploma. Verreweg de meeste 

deelnemers hebben een Nederlandse achtergrond. Geen enkele respondent heeft een westerse 

migratieachtergrond en vier van de 35 respondenten hebben een niet-westerse migratieachtergrond 

(Colombiaans, Hindoestaans en Indonesisch). Het aandeel respondenten met een niet-westerse 

achtergrond in de zes initiatieven komt overeen met het aandeel burgers met een niet-westerse 

migratieachtergrond in Nederland (Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS], 2016). Geen enkele 

respondent van de initiatieven in Gilze en Lent heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Dit is niet 
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opmerkelijk aangezien de percentages burgers met een niet-westerse achtergrond in deze wijken ook 

laag is en de initiatieven zich voornamelijk richten op deelnemers uit de buurt. De culturele 

achtergrond van respondenten van de Buurttuin Valentijn in Amsterdam was logischerwijs meer 

divers: twee van de acht respondenten bij dit initiatief hebben een niet-westerse achtergrond. Op alle 

meegenomen achtergrondkenmerken wordt dus duidelijk dat de ‘usual suspects’ in enige mate 

overheersen, maar er daarnaast ook ‘non-usual suspects’ betrokken zijn bij groene initiatieven.  

Er zijn opvallende verschillen tussen de achtergrondkenmerken van respondenten van de 

soortentuinen, de buurttuinen de initiatieven die zich richten op speelgroen. Bij de buurttuinen doen 

over het algemeen de jongste deelnemers mee (gemiddelde van 47,2 jaar) en zij zijn het hoogst 

opgeleid (Universitair: 6, HBO: 4, LBO: 1, Mavo: 1). Bij de soortentuinen zijn de deelnemers ouder 

(gemiddelde van 58,7) en het laagst opgeleid (Universitair: 1, HBO: 3, MBO: 4, LBO: 2). De 

respondenten van het speelgroen scoren hier zowel op gemiddelde leeftijd als op opleidingsniveau 

tussenin.  

Tabel 6 

Achtergrondkenmerken per respondent uit de eerste en tweede veldstudie 

Respondent-

nr.  

Initiatief Type  Leeftijd Opleidings-

niveau 

Culturele 

achtergrond 

Geslacht 

Veldstudie 1 (n=21):    

R1 Gilze Speelgroen 57 MBO Nederlands Man 

R2 Amsterdam Buurttuin 49 Mavo Colombiaans Vrouw 

R3 Gilze Speelgroen 51 HBO Nederlands Vrouw 

R4 Groningen Soortentuin 69 MBO Nederlands Man 

R5 Amsterdam Buurttuin 39 Universitair Nederlands Man 

R6 Amsterdam Buurttuin 44 HBO Nederlands Vrouw 

R7 Amsterdam Buurttuin 46 Universitair Nederlands Vrouw 

R8 Amsterdam Buurttuin 49 Universitair Nederlands Vrouw 

R9 Gilze Speelgroen 51 MBO Nederlands Man 

R10 Gilze Speelgroen 56 LBO  Nederlands Man 

R11 Groningen Soortentuin 71 LBO Nederlands Man 

R12 Groningen Soortentuin 63 MBO Nederlands Vrouw 

R13 Groningen Soortentuin 50 HBO Nederlands Vrouw 

R14 Gilze Speelgroen 19 HBO  Nederlands Man 

R15 Gilze Speelgroen 52 HBO Nederlands Man 

R16 Groningen Soortentuin 42 MBO Nederlands Vrouw 

R17 Amsterdam Buurttuin 63 HBO Hindoestaans Vrouw 

R18 Amsterdam Buurttuin 40 HBO Nederlands Vrouw 

R19 Amsterdam Buurttuin 45 Universitair Nederlands Vrouw 

R20 Gilze Speelgroen 66 HBO Nederlands Man 

R21 Groningen Soortentuin 63 HBO Nederlands Man 
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Veldstudie 2 (n=14)   

R22  Eindhoven Buurttuin 32 Universitair Nederlands Man 

R23  Lent Speelgroen 38 Universitair Nederlands Vrouw 

R24  Eindhoven Buurttuin 36 Universitair Indonesisch  Man 

R25  Dordrecht Soortentuin 43 Universitair Nederlands Vrouw 

R26  Lent Speelgroen 34 HBO Nederlands Man 

R27  Lent Speelgroen 45 HBO Nederlands Man 

R28  Eindhoven Buurttuin 64 LBO Nederlands Man 

R29  Lent Speelgroen 41 HBO Nederlands Man 

R30  Lent Speelgroen 73 Universitair Nederlands Man 

R31  Dordrecht Soortentuin 64 HBO Nederlands Vrouw 

R32  Dordrecht Soortentuin 52 MBO Nederlands Vrouw 

R33  Lent Speelgroen 65 Universitair Nederlands Man 

R34  Dordrecht Soortentuin 70 LBO Indonesisch  Man 

R35  Eindhoven Buurttuin 60 HBO Nederlands Man 

 

4.2 Het 5V-model als leefstijlmodel voor participatie in groene initiatieven 

Uit de interviews is gebleken dat verschillende elementen uit de leefstijlbenadering een rol spelen in 

participatie in groene burgerinitiatieven. Middels open en axiaal coderen in de eerste en tweede 

veldstudie zijn drijfveren onderverdeeld in verschillende thema’s. Vervolgens is door selectief coderen 

een matrix ontstaan waarin de verbanden tussen de verschillende thema’s zichtbaar zijn. In de 

integratiefase is tot het definitieve het 5V-model gekomen, welke in deze paragraaf uiteen wordt gezet.  

Burgers doen mee aan groene initiatieven vanuit vijf overkoepelende drijfveren. Elke drijfveer bevat 

een aantal items. De eerste drijfveer is ‘Verantwoordelijkheidsgevoel’: deelnemers willen zorg dragen 

voor de natuur, ontbrekende waarden terugbrengen bij de huidige generatie en iets betekenen voor de 

samenleving en de ander. De tweede drijfveer is ‘Verbinding’: participanten zijn op zoek naar contact 

en gezelligheid met anderen. Ofwel hebben zij een behoefte aan contact in een kleine, vaste groep 

bekenden, ofwel willen zij de sociale cohesie in buurt versterken en hun (soms homogene) netwerk 

uitbreiden. Daarnaast speelt ‘Verdieping’ een belangrijke rol: burgers willen zichzelf middels het 

initiatief ontplooien. Zij willen een nieuwe draai geven aan hun leven en doen dat middels het 

initiatief. Dit doen zij vaak vanuit een bewustwording over gezondheid, voeding en actief leven. Ook 

is ‘Vermaak’ een belangrijke drijfveer voor participatie in groene initiatieven: burgers hebben plezier 

in groen en natuur. Daarnaast kiezen zij voor het groene initiatief omdat het ze de ontspanning biedt 

die zij nodig hebben in het drukke dagelijkse leven. In het groene initiatief komen zij tot rust door de 

fysieke werkzaamheden en de nabijheid. Zij kunnen met de handen werken in plaats van het hoofd en 

vinden een balans tussen vrijheid en structuur. De laatste drijfveer is ‘Verbetering van leefomgeving’. 

Burgers worden gedreven door hun onvrede over de plekken waar de initiatieven zijn opgezet. Zij 
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VERANTWOORDELIJK-
HEIDSGEVOEL

•Zorg dragen voor de natuur

•Ontbrekende waarden 
terugbrengen bij de huidige 
generatie

•Iets betekenen voor de 
samenleving en een ander

VERDIEPING

•Zelfontplooiing

•Bewustwording over 
gezondheid, voeding en actief 
leven

VERBINDING

•Contact en gezelligheid

•Behoefte aan een klein, vast 
groepje bekenden

•Bewust het (homogene) 
netwerk uitbreiden

•Bijdragen aan de sociale 
cohesie in de buurt

VERMAAK

•Plezier hebben in groen en 
natuur

•Ontspannen door rust, 
nabijheid en balans tussen 
vrijheid en structuur

VERBETERING VAN 
LEEFOMGEVING

•Verbeteren van de uitstraling 
en leefbaarheid van de plek van 
het initiatief

willen bijdragen aan de uitstraling van de plek en de leefbaarheid. In onderstaande Figuur 2 is het 

definitieve 5V-model afgebeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Het 5V-model: Drijfveren voor participatie in groene initiatieven uit de leefstijlbenadering 

De drijfveren worden van elkaar onderscheiden door twee assen. Op de horizontale as wordt de mate 

van individualisme aangegeven, terwijl op de verticale as de mate van idealisme wordt aangegeven. 

Bij de drijfveer ‘Verantwoordelijkheidsgevoel’ speelt ideologie een grote rol. Respondenten waar deze 

drijfveer speelt zetten zich met deze ideologie in voor de natuur, de samenleving of een ander. De 

drijfveer ‘Verbinding’ is ook gericht op de medemens, maar is minder ideologisch en meer 

pragmatisch van aard. De items binnen de drijfveer ‘Verdieping’ staan wel in het teken van idealen, 

maar hiermee wil de participant vooral idealen voor zichzelf nastreven. Ook de drijfveren ‘Vermaak’ 

en ‘Verbetering van leefomgeving’ zijn pragmatisch van aard en hiermee richt de participant zich 

opnieuw op het creëren van vermaak en het verminderen van onvrede over leefomgeving voor 

zichzelf. De 5V’s geven een betekenisvollere invulling aan de factor ‘Like to’ van het CLEAR-model 

van Lowndes et al. (2006).  
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4.2.1 Wijzigingen in het 5V-conceptmodel naar aanleiding van validatie in tweede veldstudie 

Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, is het proces van dataverzameling, data-analyse en 

reflectie meerdere keren doorlopen om uiteindelijk tot theoretische verzadiging te komen. In de 

tweede veldstudie kwamen geen nieuwe drijfveren meer naar voren ten opzichte van de eerste 

veldstudie. Het aantal interviews en de verkregen informatie bleken dus voldoende grondslag om 

theorie te ontwikkelen: het punt van saturatie is bereikt. Wel hebben de kwalitatieve analyses van de 

interviews in de tweede veldstudie geleid tot een herformulering en precisering van bepaalde items 

binnen deze drijfveren en verbanden tussen deze items. De wijzigingen die zijn gedaan zijn klein. In 

de eerste veldstudie leek ‘op zoek zijn naar iets nieuws’ een apart item in het model. Bij validatie van 

het model in de tweede veldstudie bleek dit item sterk samen te hangen met het item ‘zelfontplooiing’. 

Ook binnen de factor ‘Vermaak’ is na de tweede veldstudie één item uit het conceptmodel verwijderd, 

namelijk ‘Fijne structuren binnen het initiatief’. Dit item bleek een onderdeel te zijn van het item 

‘ontspanning’. Ten slotte is besloten de drijfveer ‘Verandering van leefomgeving’ te herdefiniëren als 

‘Verbetering van leefomgeving’ omdat het woord ‘verandering’ kan impliceren dat een verhuizing van 

respondenten de drijfveer is om te participeren, terwijl in dit geval het opknappen van de (verloederde) 

leefomgeving wordt bedoeld. In Bijlage 3 zijn de uitgebreide theoretische memo’s opgenomen welke 

hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het definitieve model. Ook het proces tot het vormen van 

het conceptmodel is hierin beschreven. In onderstaande Tabel 7 zijn alle wijzigingen in het 

conceptmodel uit de eerste veldstudie naar aanleiding van de validatie in de tweede veldstudie 

weergegeven.  

Tabel 7 

Wijzigingen in het 5V-conceptmodel naar aanleiding van validatie in de tweede veldstudie 

Nr. Concepten in conceptversie van het model na 

veldstudie 1 

Concepten in definitieve versie van het model na 

veldstudie 2 

1 Verantwoordelijkheidsgevoel Verantwoordelijkheidsgevoel 

 Waarden terugbrengen bij de huidige generatie Ontbrekende waarden terugbrengen bij de huidige 

generatie 

 Zorg dragen voor de natuur Zorg dragen voor de natuur 

 Voorzien in de behoefte van een ander Iets betekenen voor de samenleving en een ander 

2 Verbinding Verbinding 

 Contact en gezelligheid Contact en gezelligheid 

 Sociale cohesie voor de buurt Bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt 

 Bewust het (homogene) netwerk uitbreiden Bewust het (homogene) netwerk uitbreiden 

 Initiatief voorziet in behoefte aan kleine 

leefomgeving 

Behoefte aan een klein vast groepje bekenden 

3.  Verdieping Verdieping 

 Zelfontplooiing Zelfontplooiing 
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 Op zoek naar iets nieuws - 

 Bewustwording over gezondheid, eten en het 

actieve leven 

Bewustwording over gezondheid, voeding en actief 

leven 

4.  Vermaak Vermaak 

 Passie Plezier hebben in groen en natuur 

 Eenvoud Ontspanning door rust, nabijheid en balans tussen 

vrijheid en structuur 

 Fijne structuren binnen het initiatief - 

5.  Verandering van leefomgeving Verbetering van leefomgeving 

 

In de volgende paragraven worden alle drijfveren en onderliggende items van het definitieve 5V-

model uiteengezet (§4.2.2 t/m 4.2.6). Hierbij wordt duidelijk hoe op basis van de interviews met de 

respondenten tot de drijfveren uit het 5V-model is gekomen en hoe deze gerelateerd zijn aan de theorie 

over de leefstijlbenadering. In elke paragraaf wordt ook stilgestaan bij het aantal respondenten dat 

scoort op de drijfveer en de onderliggende items. In paragraaf 4.2.7 wordt vervolgens een 

kwantitatieve blik op het totaal aan coderingen geworpen. Er wordt een analyse gegeven op de 

verschillen in drijfveren van respondenten met verschillende achtergrondkenmerken en in de 

verschillen in drijfveren per type initiatief. 

4.2.2 Verantwoordelijkheidsgevoel  

Veel respondenten (82,9%, zie onderstaande Tabel 8) participeren in de groene initiatieven vanuit een 

ideaal om iets bij te dragen aan de wereld en de natuur, iets te betekenen voor een ander of waarden bij 

te brengen aan de huidige generatie. Deze respondenten doen dit heel bewust en vanuit een bepaalde 

overtuiging. Ze hebben het idee dat zij degenen zijn die wat bij kunnen dragen en voelen hierbij een 

bepaalde verantwoordelijkheid. Deze drijfveer komt overeen met de sensitizing concepts 

‘hulpvaardigheid’ en ‘vooruitstrevendheid’ die in het theoretisch kader op basis van de drie grote 

leefstijlmodellen zijn opgesteld. Mensen die hulpvaardigheid hoog in het vaandel hebben staan willen 

solidair zijn, goeddoen voor een ander en stellen zich altruïstisch op. De kernwaarde 

‘vooruitstrevendheid’ is voornamelijk zichtbaar bij de mensen die gedreven worden door goeddoen 

voor de natuur: zij willen de wereld veranderen en ontwikkelen door bij te dragen aan de wereld, de 

natuur en het milieu. Zij streven vaak links georiënteerde idealen na (SmartAgent Company, 2010; 

TNS NIPO, z.j.; Verheggen, 2013).  

In onderstaande Tabel 8 is het aantal respondenten dat gedreven wordt door 

‘Verantwoordelijkheidsgevoel’ weergegeven. De tabel laat zien dat het item ‘iets betekenen voor een 

ander en de samenleving’ het vaakst genoemd wordt binnen deze drijfveer (20 respondenten). Daarna 
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volgen het bijbrengen van waarden aan de huidige generatie (17 respondenten) en het zorg dragen 

voor de natuur (16 respondenten). In onderstaande wordt stilgestaan bij de verschillende items.   

* Bu = Buurttuin, Sp = Speelgroen, So = Soortentuin 

** Percentage van het totaal aantal respondenten (35) dat scoort op deze drijfveer of het onderliggende item 

*** Omdat een respondent binnen één drijfveer kan scoren op meerdere items, zijn de scores op deze items schuingedrukt. 

Het totaal aantal respondenten dat scoort op een drijfveer is dus niet de som van de onderliggende items. 

 

Ontbrekende waarden terugbrengen bij de huidige jonge generatie  

Ongeveer de helft van de respondenten (48,6%) vindt het belangrijk om de huidige generatie jonge 

kinderen bepaalde waarden bij te brengen die naar hun mening op dit moment verwaarloosd worden in 

de maatschappij (R1, R3, R5, R7, R10, R14, R15, R17, R18, R19, R20, R23, R26, R28, R30, R32, 

persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). Het bijbrengen van waarden aan de nieuwe generatie als 

motief voor participatie is vooral terug te vinden bij respondenten van de buurttuinen en de twee 

initiatieven die zich richten op speelgroen (zie Tabel 8).  

Ten eerste hechten respondenten aan het belang van kennis over groen en natuur bij kinderen. Zij zien 

de kennis over groen en natuur in de huidige maatschappij verdwijnen en willen dit graag veranderen 

middels educatie aan de nieuwe generatie. Respondenten willen de nieuwe generatie laten zien hoe 

planten, groente en fruit groeien (R3, R5, R7, R10, R14, R18, R19, R20, R26, R28 persoonlijke 

communicatie, maart-mei 2017). Deze respondenten noemen voorbeelden van kinderen die niet meer 

weten waar hun eten vandaan komt. Bij het Speelbos in Gilze willen de respondenten kinderen wat 

leren door middel van bordjes met kennisvragen die ze in het bos plaatsen, met bijvoorbeeld vragen 

over de betekenis van jaarringen in bomen (R15, persoonlijke communicatie, 1 april 2017). Respect 

voor de natuur en het omgaan met de aarde is een belangrijke waarde die respondenten aan deze 

generatie willen meegeven. Respondent 7 vertelt over het overdragen van kennis aan kinderen als 

drijfveer: 

Op een gegeven moment wordt het toch wat lastiger dat kinderen niet meer leren waar de witte 

kolen vandaan komen en dat ze niet meer weten wat een bij is of een hommel. Ja, ik wil dat ze 

daar kennis over hebben of gaan krijgen en dat ze er ook verbinding mee gaan krijgen. (…) Ja, 

Tabel 8 

Scores op de drijfveer ‘Verantwoordelijkheidsgevoel’ 
 Veldstudie 1 Veldstudie 2 Totaal  

 Bu* Sp So Tot.  Bu Sp So Tot. Bu Sp So Tot.  %** 

Verantwoordelijkheidsgevoel 5 7 4 16 3 6 4 13 8 13 8 29  82,9% 

      Zorg dragen voor de 

      natuur*** 

3 5 2 10 2 2 2 6 5 7 4 16 45,7% 

      Waarden terugbrengen bij    

      de huidige generatie 

5 6 0 11 1 4 1 6 6 10 1 17 48,6% 

      Iets betekenen voor de     

     samenleving en een ander 

1 7 2 10 0 6 4 10 1 13 6 20 57,1% 
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in zo’n stad, ze zien het niet. Ze zien meer auto’s elke dag dan planten. (R7, persoonlijke 

communicatie, 8 april 2017) 

Naast het vergroten van kennis over groen en natuur bij kinderen door middel van educatie, vinden 

respondenten het ook belangrijk dat kinderen in de natuur en in het groen blijven spelen en beleven 

om de weerbaarheid van deze jonge generatie te vergroten. Dit bleek een belangrijke drijfveer voor 

ongeveer een derde van de respondenten (R1, R3, R5, R10, R15, R18, R20, R23, R26, R27, R30 

persoonlijke communicatie, april 2017). Respondenten zijn van mening dat de huidige generatie, door 

de invloeden van technologie, iPad’s en laptops, te weinig buiten is en zich te weinig in de natuur 

begeeft. Dit zou volgens hen gevolgen hebben voor onder andere de motorische ontwikkeling die 

kinderen doormaken, de mate van risico’s die kinderen durven te nemen, de mate waarin kinderen nog 

zelf initiatief nemen en fantasie creëren en de mate waarin kinderen bijvoorbeeld bang zijn voor 

insecten. Respondent 10 stelt: “Straks zijn er een hoop 40-ers die dik achter hun computer zitten en 

totaal niks meer durven omdat ze altijd beschermd zijn geweest, en zelf niets meer ontdekt hebben.” 

(R10, persoonlijke communicatie, 1 april 2017). De respondenten willen de fantasie van kinderen weer 

opwekken door ze zelf aan de slag te laten gaan met het materiaal uit de natuur, in plaats van met 

‘gemodelleerde stukken plastic’ (R3, persoonlijke communicatie, 1 april 2017). Respondent 1 legt dit 

verder uit: 

En ik had zoiets van tegenwoordig zie je niemand meer in het bos. Alle kinderen bewegen 

alleen maar hun duimen nog. Het wordt tijd dat ze gewoon weer eens naar buiten gaan en de 

motoriek oefenen, het evenwicht. Een beetje een nostalgische gedachte van de kinderen 

moeten naar buiten. Ik heb het altijd leuk gevonden hier, volgens mij is het nog steeds leuk. 

Alleen een bos alleen is blijkbaar niet meer genoeg, er moet alweer iets meer uitdaging 

inzitten en je wilt ook geen speeltuin maken. Dus je wilt wel dat het ook bos blijft, maar dan 

moet er wel iets te leren en te doen zijn. Dat is eigenlijk mooi. (R1, persoonlijke 

communicatie, 1 april 2017) 

Een opvallend verschil tussen de initiatieven waar men aangeeft waarden te willen bijbrengen aan de 

huidige generatie kinderen is dat respondenten van het Speelbos in Gilze en Beginhoven in Eindhoven 

aangeven het te doen voor de jonge generatie in het algemeen. Voor de respondenten bij de Buurttuin 

Valentijn en het Sprokkelbos in Lent geldt dat ze het vaker direct voor hun eigen kinderen doen.  

Zorg dragen voor de natuur 

Naast de verantwoordelijkheid die mensen voelen om waarden over natuur en groen over te brengen 

op de nieuwe generatie, vinden veel respondenten (45,7%) het ook belangrijk om zich in te zetten voor 

de natuur an zich (R3, R7, R11, R14, R16, R17, R18, R21, R24, R29, R30, R31, R35, persoonlijke 

communicatie, maart-mei 2017). Ze willen de natuur en groen meer centraal stellen in het leven. Zo 

merkt respondent 7 op dat ze het belangrijk vindt dat het initiatief bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Het 
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zorg dragen voor de natuur als motief komt in tegenstelling tot het vorige motief niet alleen voor bij 

respondenten bij de buurttuinen en natuurspeelplekken, maar ook bij de respondenten bij de 

soortentuinen (zie Tabel 8). Voor een aantal respondenten bij die initiatieven was het creëren van een 

stukje natuur voor vlinders en bijen een belangrijke drijfveer om betrokken te raken bij het initiatief 

(R4, R11, R16, R24, R31, persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). De respondenten hebben niet 

de illusie dat hun inzet de wereld zal veranderen, maar geven aan dat de kleine beetjes helpen (R4, 

R16, R17, persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). Voor één respondent werkt deze drijfveer 

verder door in het goed willen doen voor de welvaartsverdeling in de wereld:  

En mijn idee is, er is veel onrecht gebeurd op de wereld, omdat wij van alles uit andere landen 

vandaan halen. (…) Dus als wij gewoon meer zelfvoorzienend zijn in Nederland, dan zijn wij 

minder afhankelijk van andere landen, en hebben andere landen ook minder last van ons. Het 

is gewoon een beetje bizar dat wij bijvoorbeeld, wij exporteren bloembollen, maar wij 

importeren ook bloembollen (…) Het is helemaal niet logisch. (…) Om op onze manier te 

leven in Nederland, om dat in stand te kunnen houden, is export van andere landen dat 

allemaal naar ons toe gaat nodig. En daarvoor moeten wij ook geopolitiek best wel veel dingen 

sturen zodat die markten voor ons toegankelijk blijven. En dat gebeurt vaak niet op een hele 

nette manier. Dus die ontwikkelingssamenwerking: je zorgt dat iemand een grote lening van 

jou krijgt en dan leg je alleen wegen aan waar jij wat aan hebt. Ondertussen verdienen zij 

eigenlijk nooit dat geld terug. En wij kunnen blijven leegtrekken, en dat is gewoon niet eerlijk. 

En dat hoeft niet, als wij een stuk minder, als wij zelfvoorzienender [sic] worden in ieder geval 

in de basisbehoeften. (R24, persoonlijke communicatie, 3 mei 2017) 

Bij deze respondent zijn de linkse idealen terug te zien uit de leefstijlbenadering die hem aansporen tot 

participatie (TNS NIPO, z.j.). 

Iets betekenen voor de samenleving en een ander 

Voor 57,1% van de respondenten is het goed doen voor een ander een belangrijke drijfveer tot 

participatie. Deze drijfveer komt vooral terug bij respondenten van speelgroen en soortentuinen (zie 

Tabel 8). Respondenten willen graag een steentje bijdragen aan de samenleving of gemeenschap (R1, 

R3, R9, R15, R17, R20, R21, R26, R27, R29, R30, R31, R32, R33, R34, persoonlijke communicatie, 

maart-mei 2017). Bij een aantal respondenten heeft dit te maken met hun eigen levensfase (R27, R29, 

persoonlijke communicatie, 13 mei 2017). Sinds zij zelf kinderen hebben willen zij graag ook iets 

terugdoen en niet altijd mee liften op wat anderen doen. Zelf een steentje bijdragen geeft hen een goed 

gevoel. Twee andere respondenten (R25, R31, persoonlijke communicatie, 3 mei 2017) verklaren deze 

drijfveer vanuit hun Christelijke waarden: 

Het heeft meer met mijn levensinstelling te maken. Wij zijn Christen en ik vind ook eigenlijk 

wel dat je dan iets voor de mensen om je heen moet betekenen. Dat hoeft niet te zijn dat je ze 
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meteen overspoelt met kerkelijke toestanden, maar wel dat je op deze manier kan laten zien 

dat je er voor een ander wil zijn. (…) Dat vind ik voor mezelf nog wel een belangrijke 

drijfveer. Van ja ik wil niet alleen op mijn werk iets betekenen voor een ander, of in mijn 

gezin. Maar ik wil ook in de samenleving iets voor een ander betekenen. Omdat ik toch denk 

dat dat ook bij mijn Christelijke normen en waarden hoort, zoals de bijbel me dat leert. (R25, 

persoonlijke communicatie, 3 mei 2017) 

Het spreidingsgebied waarin de respondenten willen goeddoen verschilt. Zo doet respondent 21 het 

puur voor de mensen betrokken bij het initiatief en niet voor de buurt. Ook respondent 20 doet het 

voor zijn directe familie, namelijk zijn kleinkinderen (R20, R21, persoonlijke communicatie, maart-

mei 2017). Andere respondenten geven aan het juist niet voor een specifieke groep in hun 

leefomgeving te doen maar voor buurtbewoners, bezoekers, kinderen, ouders, omliggende organisaties 

(bijvoorbeeld voor de scouting, scholen of jeugdverenigingen) of voor de samenleving in het algemeen 

(R1, R3, R9, R11, R13, R15, R17, R20, R25, R31 persoonlijke communicatie, maart-mei 2017).  

Een aantal respondenten raakt extra gedreven door positieve reacties uit de omgeving: zij geven aan 

dat de belangstelling onder de mensen en het zichtbare plezier van anderen voor hen belangrijke 

drijfveren zijn om zich te blijven inzetten voor de initiatieven (R1, R3, R9, R11, R13, R14, R15, R17, 

R21, R25, P30, P31, P32, P34 persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). Een citaat uit het 

interview met respondent 3 illustreert dit motief:  

Voor mij is het toch wel heel belangrijk, dat motiveert mij wel om door te gaan, het feit dat er 

zoveel belangstelling voor is. Je merkt gewoon op de meest gekke momenten dat er ouders 

met kinderen hier rondlopen. En dus voorziet dit in een behoefte, en dat vind ik wel heel leuk, 

dat ik daaraan iets kan bijdragen. (R3, persoonlijke communicatie, 1 april 2017) 

Respondent 11 stelt dat hij eerder actief was bij het opzetten van een initiatief in en andere wijk waar 

dit niet positief werd ontvangen door de omwonenden. Het initiatief werd naar eigen zeggen 

“uitgetrapt als een sigaret” (R11, persoonlijke communicatie, 28 maart 2017). Dit was voor hem de 

reden om te stoppen. Daarentegen ziet hij bij het groene initiatief waar hij nu actief is dat mensen 

komen voor de gezelligheid en hier behoefte aan is: “Als je naar ons gastenboek kijkt, en ziet wat 

mensen eraan hebben gehad, dat is gewoon prachtig mooi.” (R11, persoonlijke communicatie, 28 

maart 2017). Respondent 20 stelt dat hij extra motivatie kreeg nadat de Rabobank het initiatief 

honoreerde als wereldidee. Erkenning van het succes hangt voor sommige respondenten samen met 

het goed doen voor een ander. Erkenning is ook als kernwaarde terug te vinden in de 

leefstijlbenadering (SmartAgent Company, 2010; TNS NIPO, z.j.; Verheggen, 2013).  

4.2.3 Verbinding 

Respondenten hebben daarnaast veel sociale drijfveren om te participeren in het groene initiatief. 

Respondenten hebben behoefte aan gezelligheid met elkaar en de groene initiatieven zijn voor hen een 
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manier om hierin te voorzien. Deze behoefte komt terug in de leefstijlbenadering. In het theoretisch 

kader werd duidelijk dat er op basis van de waarden uit de drie grote leefstijlmodellen in Nederland 

mensen onderscheiden kunnen worden die ontmoeten, verbinden en gezelligheid hoog in het vaandel 

hebben staan. Daarnaast blijkt uit de analyse dat het versterken van de sociale cohesie in de buurt een 

drijfveer is. Sommige respondenten zijn op zoek naar contact in een kleine, vaste groep bekenden bij 

het initiatief. Anderen willen door het initiatief juist hun (soms homogene) netwerk uitbreiden. Dit 

sluit aan bij de in het theoretisch kader uiteengezette spanwijdte van sociaal contact. Er werd duidelijk 

dat hierin verschillen zijn tussen mensen: zo hebben bijvoorbeeld de ‘behoudenden’, de ‘zorgzamen’ 

en de ‘traditionele burgerij’ behoefte aan sociaal contact in een kleine leefomgeving: contact met 

vertrouwden, buren, in gezinsverband. Zij oriënteren zich op gelijkgestemden. Anderen hebben juist 

behoefte aan een bredere leefomgeving: zij willen hun netwerken uitbreiden en oriënteren zich daarbij 

op andersgestemden. Deze differentiatie is duidelijk terug te zien bij de drijfveer ‘Verbinding’.  

In onderstaande Tabel 9 is het aantal uitspraken binnen de drijfveer ‘Verbinding’ weergegeven.  Het 

item ‘contact en gezelligheid’ wordt het vaakst genoemd binnen deze drijfveer (15 respondenten). 

Daarop volgen het item ‘bijdragen aan sociale cohesie in de buurt’ (13 respondenten) en het item 

‘behoefte aan een klein, vast groepje bekenden’ (5 respondenten). De minste uitspraken binnen de 

factor ‘Verbinding’ hebben betrekking op het item ‘bewust het (homogene) netwerk uitbreiden’ (3 

respondenten). In onderstaande wordt stilgestaan bij de verschillende items.  

* Bu = Buurttuin, Sp = Speelgroen, So = Soortentuin 

** Percentage van het totaal aantal respondenten (35) dat scoort op deze drijfveer of het onderliggende item 

*** Omdat een respondent binnen één drijfveer kan scoren op meerdere items, zijn de scores op deze items schuingedrukt. 

Het totaal aantal respondenten dat scoort op een drijfveer is dus niet de som van de onderliggende items. 

 

Contact en gezelligheid 

Voor een aantal respondenten (42,9%) is het contact en de gezelligheid die zij tijdens het initiatief 

hebben met de anderen een drijfveer om betrokken te zijn (R2, R3, R5, R7, R9, R11, R13, R16, R18, 

R21, R22, R24, R29, R34, R35, persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). Deze drijfveer speelt 

Tabel 9 

Scores op de drijfveer ‘Verbinding’ 

 Veldstudie 1 Veldstudie 2 Totaal 

 Bu* Sp So Tot.  Bu Sp So Tot. Bu Sp So Tot.  %** 

Verbinding 6 2 5 13 4 2 4 10 10 4 9 23 65,7% 

     Behoefte aan contact en  

     gezelligheid *** 

3 2 4 9 4 1 1 6 7 3 5 15 42,9% 

     Bewust het (homogene)  

     netwerk uitbreiden 

2 0 0 2 0 0 1 1 2 0 1 3 8,6% 

     Behoefte aan een klein,    

     vast groepje bekenden 

0 1 1 2 3 0 0 3 3 1 1 5 14,3% 

     Bijdragen aan sociale   

     cohesie in de buurt 

6 0 0 6 2 2 3 7 8 2 3 13 37,1% 



50 

 

vooral bij respondenten van buurttuinen en soortentuinen en minder bij respondenten van speelgroen 

(zie Tabel 9). De initiatieven worden gezien als leuke manier om een praatje te maken, elkaar te 

ontmoeten en koffie te drinken, waardoor de werkzaamheden leuker worden. Respondent 7 zegt 

hierover:  

Nou en samenwerken, ook. Dat je zo samen plezier kan hebben in hetzelfde. Dat je samen een 

doel hebt. Dat je elkaar ook, helemaal los van het doel en van de tuin, op een leuke manier kan 

ontmoeten, dat is nog wel een aspect op zichzelf. (R7, Persoonlijke communicatie, 8 april 

2017) 

Een klein aantal respondenten ziet de gezelligheid slechts als een leuke bijkomstigheid, maar niet als 

drijfveer om te participeren in het initiatief (R6, R25, R27, R31, persoonlijke communicatie, maart-

mei 2017). Respondent 6 vindt het contact dat ze opbouwt met anderen in het initiatief daarvoor niet 

structureel genoeg (R6, persoonlijke communicatie, 8 april 2017). 

Bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt 

Sommige respondenten (37,1%) zijn niet alleen bij het initiatief betrokken geraakt omdat ze op zoek 

waren naar gezelligheid. Zij hadden daarnaast behoefte aan meer sociale cohesie in de buurt. Dit was 

voor hen dan ook één van de redenen om betrokken te raken bij het initiatief (R2, R5, R18, R19, R25, 

R28, R29, R31, R32, R33, persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). Een respondent vertelt dat ze 

niet persé de behoefte had om vrienden te maken, omdat ze die naar eigen zeggen genoeg heeft. Toch 

wilde ze wel graag dat ze mensen zou kennen op straat en bijvoorbeeld aan de buurvrouw kon vragen 

om een keertje op te passen. Het idee van een ‘goede buur’ is daarbij voor haar belangrijk (R17, 

persoonlijke communicatie, 8 april 2017). Het woord ‘goede buur’ wordt door meerdere respondenten 

genoemd. Ook respondent 18 legt haar behoefte aan buurtcohesie uit: 

Ik miste wel een bepaalde vorm van buurtcohesie. Ik vond het prettig om, ik merkte dat in dat 

kleine tuintje alleen al, vanaf mijn woonkamer (..) zie ik mensen gebogen staan over een 

plantje. Die zijn ogenschijnlijk aan het uitwisselen van wat is dit voor plantje, kan je het eten, 

wat kan je ermee en hoe maak je het klaar? En dat vond ik zo sympathiek om te zien, dat 

mensen vanuit allerlei culturen daarover gingen uitwisselen. (R18, persoonlijke communicatie, 

8 april 2017) 

Uit de analyse blijkt dat vooral de respondenten van de buurttuinen de sociale cohesie in de buurt als 

motief voor participatie noemen (zie Tabel 9).  

Bewust het (homogene) netwerk uitbreiden 

Voor drie respondenten was het initiatief een bewuste manier om de diversiteit in hun sociale 

contacten te vergroten (R18, R19, R32 persoonlijke communicatie, 8 april 2017). Respondent 18 zegt 

hierover:  
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Ik vond het ook belangrijk om wat meer diversiteit in mijn netwerk te krijgen. Mijn netwerk 

bestond voornamelijk uit hoogopgeleide blanke mensen. Dus eh, inderdaad, die bubbel wilde 

ik, daar was wel een drive. En ik merkte gewoon dat het groen een verbindende kracht had. 

(R18, persoonlijke communicatie, 8 april 2017) 

Voor respondent 19 geldt dit ook. Zij vindt het ook belangrijk dat haar kinderen leren omgaan met 

verschillende culturen, waar het initiatief de mogelijkheid toe biedt. In het interview met respondent 

19 wordt duidelijk dat ze hier op stuurt. Haar kinderen onderbreken het interview met een vraag. De 

respondent zegt dat ze hiermee naar een andere deelnemer moeten gaan, welke een niet-westerse 

migratieachtergrond heeft en gebrekkig Nederlands spreekt. Later vertelt de respondent dat ze dit 

bewust doet (R19, persoonlijke communicatie, 8 april 2017). Respondent 32 wilde zich met het 

initiatief ook actief inzetten op het betrekken van verschillende culturen en voor kwetsbaren in de 

samenleving die zij normaal niet ontmoet, zoals cliënten van Yulius en de doelgroepen van het Leger 

Des Heils.  

Behoefte aan klein, vast groepje bekenden 

Vijf andere respondenten hebben juist behoefte aan een initiatief in een kleine leefomgeving: een vaste 

en vertrouwde groep (R13, R16, R22, R28, R35, persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). Deze 

respondenten geven aan dat ze het fijn vinden dat het initiatief kleinschalig is en er een klein groepje 

vaste mensen bij betrokken is. Ze vinden het belangrijk om iedereen goed te kennen, anders wordt het 

voor hen te onpersoonlijk. Bij twee respondenten speelt daarbij mee dat ze het gevoel hebben dan zelf 

het best tot hun recht te komen (R13, R16, persoonlijke communicatie, 28 maart 2017). Respondent 16 

legt dit uit: 

Ik merk dat ik in een klein groepje beter tot mijn recht kom qua praten en andere dingen. Dus 

het is voor mij wel weer een voordeel. Dus als de groep groter wordt dan zou dat voor mij ook 

zoiets zijn van help! Dan word ik stiller. (…) Ik heb iets van 4 of 5 mensen om me heen het 

liefst. Dat is voor mij de max. Dan is het toch een beetje van je thuis voelen, dan gaat het 

goed, dan kan ik ook grapjes maken (…) Toen ik hier kwam waren er drie mensen, je weet 

dan nog niet of dat het is, maar toen kwam ik een dagje meedraaien en waren er weer die drie 

mensen. Dat is dan fijn. (…) Van de andere kant, zo zit het leven wel in elkaar, je kan niet 

altijd met hetzelfde groepje. Maar dat vind ik soms dan wel even lastig, van oh, oké, en nu? 

(R16, persoonlijke communicatie, 28 maart 2017) 

4.2.4 Verdieping 

De derde drijfveer uit de leefstijlbenadering die naar voren komt in de interviews is ‘Verdieping’. 

Deze analysefactor is een verfijning van het sensitizing concept ‘zelfontplooiing’ dat in het theoretisch 

kader op basis van de leefstijlmodellen in Nederland uiteen werd gezet. In het theoretisch kader werd 

de kernwaarde zelfontplooiing gelinkt aan de woorden vernieuwen, betekenisgeving, groeien, leren, 
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diepgang, zingeving, zelfbewust zijn, persoonlijke ontwikkeling en begrip. Uit de analyse blijkt dat 

respondenten binnen de drijfveer ‘Verdieping’ gedreven worden vanuit twee items: enerzijds willen zij 

zichzelf ontplooien en bijleren op het gebied van groen, moestuinieren en organisatorische 

vaardigheden. Anderzijds is bewustwording over gezondheid, voeding en actief leven een belangrijke 

drijfveer voor participatie. In onderstaande Tabel 10 is het aantal respondenten dat scoort op de 

drijfveer ‘Verdieping’ weergegeven. Binnen deze drijfveer worden beide items (zelfontplooiing en 

bewustwording over gezondheid, voeding en actief leven) ongeveer even vaak genoemd 

(respectievelijk 8 en 7 keer). De drijfveer speelt vooral bij respondenten van buurttuinen. In 

onderstaande wordt stilgestaan bij de items binnen deze drijfveer.  

* Bu = Buurttuin, Sp = Speelgroen, So = Soortentuin 

** Percentage van het totaal aantal respondenten (35) dat scoort op deze drijfveer of het onderliggende item 

*** Omdat een respondent binnen één drijfveer kan scoren op meerdere items, zijn de scores op deze items schuingedrukt.  

       Het totaal aantal respondenten dat scoort op een drijfveer is dus niet de som van de onderliggende items. 

 

Zelfontplooiing 

In paragraaf 4.2.1 werd al benoemd dat respondenten gemotiveerd zijn om te participeren in groene 

initiatieven omdat ze educatie over groen en natuur van belang vinden voor de jonge generatie. Uit de 

interviews blijkt dat een aantal respondenten (20%) niet alleen gemotiveerd is om anderen iets te leren, 

ze willen ook graag zichzelf ontplooien en zelf bijleren. De gebieden waarop de respondenten zich 

willen ontwikkelen zijn verschillend. Zelfontplooiing wordt voornamelijk door respondenten van de 

Buurttuin Valentijn genoemd (R2, R5, R6, R7, R8, persoonlijke communicatie, 8 april 2017). Bij hen 

zijn het ontwikkelen van kennis over het onderhouden van een moestuin en het leren over eetbaar 

groen motieven om te participeren in het groene initiatief: “Het is meer dat ik er meer van wil leren. 

Dat is ook een motief, dus alles wat je ervaart is weer een soort ontwikkeling in jezelf. (…) Alles wat 

je kan leren moet je meemaken.”, aldus een respondent (R2, persoonlijke communicatie, 8 april 2017). 

Bij Vlindertuin Lewenborg in Groningen geeft één respondent aan dat het gebrek aan groene vingers 

en de behoefte hierin bij te leren de reden was voor het participeren in het groene initiatief (R16, 

persoonlijke communicatie, 28 maart 2017). Ook in het Speelbos in Gilze geeft één respondent aan dat 

ze het leuk vindt om, door middel van het penningmeesterschap dat deze respondent vervult in het 

initiatief, iets nieuws te leren (R3, persoonlijke communicatie, 1 april 2017).  

Tabel 10 

Scores op de drijfveer ‘Verdieping’ 

 Veldstudie 1 Veldstudie 2 Totaal 

 Bu* Sp So Tot.  Bu Sp So Tot. Bu Sp So Tot.  %** 

Verdieping 6 2 1 9 1 0 0 1 7 2 1 10 28,6% 

     Zelfontplooiing*** 5 1 1 7 0 0 0 0 5 1 1 7 20,0% 

     Bewustwording over  

     gezondheid, voeding en  

     actief leven 

5 1 1 7 1 0 0 1 6 1 1 8 22,9% 
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Veel anderen benoemen wel dat ze zichzelf ontplooien middels het initiatief, maar noemen dit een 

leuke bijkomstigheid en geen directe drijfveer. Twee respondenten geven daarbij aan dat het voor hen 

juist eerder andersom werkt: voor hen was het juist een drijfveer dat ze de andere participanten van de 

initiatieven iets konden leren vanuit hun eigen vaardigheden (R25, R34, persoonlijke communicatie, 3 

mei 2017). Hierop wordt later in de analyse van de toepasbaarheid van het CLEAR-model verder op 

ingegaan (paragraaf 4.3). 

Bewustwording over gezondheid, voeding en actief leven 

Ongeveer een kwart van de respondenten geeft aan dat ze bij het initiatief betrokken zijn geraakt door 

bewustwording over gezondheid, voeding en actief leven (R5, R6, R7, R8, R14, R16, R18, R24, R35, 

persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). Een respondent stelt dat ze op Facebook gezien had hoe 

gezond het is om buiten te werken en buiten te zijn vanwege de gezondere lucht. Ze wilde dit graag 

een keer proberen, in plaats van steeds op kantoor zitten zonder beweging te hebben: “Dat is op een 

gegeven moment ook niet gezond of niet fijn meer.” (R16, persoonlijke communicatie, 28 maart 

2017). Ook voor R14 speelt de bewustwording van gezondheid mee. Hij zou eigenlijk gaan sporten 

maar is toch aan het werk bij het initiatief, omdat dat ook actief en gezond is en bovendien buiten is 

(R14, persoonlijke communicatie, 1 april 2017). Andere respondenten benadrukken dat ze het 

belangrijk vinden dat hetgeen dat hun lichaam in gaat gezond is, wat hen motiveerde om te 

participeren aan de buurtmoestuinen (R6, R8, R9, R18, R24, R35 persoonlijke communicatie, maart-

mei 2017). Respondent 24 ervoer hoe hij als consultant in een half jaar tijd 10 kilo aankwam, waarna 

hij het roer om wilde gooien. 

4.2.5 Vermaak 

Naast de factoren verantwoordelijkheidsgevoel, verbinding en verdieping, geeft een groot deel van de 

respondenten motieven voor participatie die te maken hebben met vermaak: plezier en ontspanning. In 

een aantal gevallen wordt het vermaak dat ze in het initiatief beleven niet gespecificeerd (R2, R6, R20, 

R21, persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). Anderen stellen dat ze gedreven worden door het 

plezier in groen en natuur of omdat het initiatief hen in het drukke dagelijkse leven dicht bij huis 

ontspanning biedt. In het theoretisch kader werden plezier en ontspanning als twee aparte sensitizing 

concepts gezien. Plezier werd omschreven met de woorden genieten, vermaak en amusement. 

Ontspanning werd omschreven met de woorden rust, gemak, eenvoud en ‘back to basic’. Uit de 

analyse blijkt dat plezier in groen en ontspanning beiden onderdelen zijn van de factor ‘Vermaak’. 

Ontspanning kent daarbij een aantal elementen die in onderstaande worden uitgelegd. Uit Tabel 11 

blijkt dat het item ‘ontspanning’ door 23 respondenten is genoemd, terwijl het item ‘plezier in groen 

en natuur’ door 19 respondenten is genoemd.  
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* Bu = Buurttuin, Sp = Speelgroen, So = Soortentuin 

** Percentage van het totaal aantal respondenten (35) dat scoort op deze drijfveer of het onderliggende item 

*** Omdat een respondent binnen één drijfveer kan scoren op meerdere items, zijn de scores op deze items schuingedrukt. 

Het totaal aantal respondenten dat scoort op een drijfveer is dus niet de som van de onderliggende items. 

 

Plezier: passie voor groen en natuur 

Verreweg de meeste respondenten geven aan dat ze een grote passie voor groen en natuur hebben, 

welke ze kwijt kunnen in het initiatief. Veel respondenten van buurttuinen Valentijn en Beginhoven 

ervaren plezier aan het proces van het groeien van een zaadje tot een plant. Bij de Vlindertuin 

Lewenborg vindt een respondent de fijnschaligheid van de tuin leuk: “Je bent geen bomen aan het 

kappen in het wild. Wat ook kan. Alles rigoureus schoffelen, zonder te weten waar je mee bezig bent. 

Dat heeft niks met natuur te maken. Het gaat hier om detail en je krijgt oog voor iets.” (R4, 

persoonlijke communicatie, 28 maart 2017). Bij veel anderen heeft het vermakelijke van het initiatief 

te maken de behoefte aan het buiten zijn in de natuur (R7, R8, R9, R9, R10, R13, R14, R16, R21, 

persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). Zo stelt respondent 8: “Iets buiten, leuk, ja een soort van 

nieuwgierigheid en interesse (…) maar wat tegelijkertijd ook niet te ingewikkeld is, of teveel. Gewoon 

makkelijk op een bepaalde manier.” (R8, persoonlijke communicatie, 8 april 2017). 

Ontspanning 

Op basis van de antwoorden van de respondenten kan daarnaast geconcludeerd worden dat 

ontspanning een belangrijke drijfveer is voor deelname aan het initiatief. Veel respondenten geven aan 

dat dit een welkome afwisseling is op hun dagelijkse drukke leven. Deze ontspanning wordt 

veroorzaakt door verschillende elementen: rust, werken met de handen, nabijheid en de balans tussen 

vrijheid en structuur binnen het initiatief.  

Een groot aantal respondenten zocht rust in het drukke dagelijkse leven en vonden dit in het initiatief. 

Ze wilden even ‘back to basics’. De rust in het dagelijkse leven halen veel respondenten uit het fysieke 

werken met hun handen, in plaats van het denken met hun hoofd wat ze op het werk vaak al doen (R1, 

R7, R8, R9, R11, R13, R16, R18, R24, R25, R29, R32, R35, persoonlijke communicatie, maart-mei 

2017). Het werken bij het initiatief wordt beschreven met de woorden “Even uit de sleur”, “Uit de 

mallemolen” en “Je hoofd lekker leegmaken” (R22, R28, R29, persoonlijke communicatie, maart-mei 

Tabel 11 

Scores op de drijfveer ‘Vermaak’ 

 Veldstudie 1 Veldstudie 2 Totaal 

 Bu* Sp So Tot.  Bu Sp So Tot. Bu Sp So Tot.  %** 

Vermaak 6 5 6 17 4 4 4 12 10 9 10 29 82,9% 

     Plezier hebben in groen en  

     natuur *** 

6 3 5 14 0 1 4 5 6 4 9 19 54,3% 

     Ontspanning door rust,  

     nabijheid en balans tussen  

     vrijheid en structuur 

6 3 5 14 4 3 2 9 10 6 7 23 65,8% 
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2017). Daarnaast speelt de rustige omgeving van het initiatief een rol bij de rust die respondenten 

ervaren (R7, R8, R19, R21, R26, persoonlijke communicatie, maart-mei 2017).  

Voor zes respondenten is nabijheid een ontspannende drijfveer. Zij geven aan dat het ‘lekker 

makkelijk’ is dat het initiatief zo dichtbij is, waardoor ze besloten te participeren (R5, R7, R8, R19, 

R25, R33, persoonlijke communicatie, maart-mei 2017).  

Tot slot geeft een aantal respondenten aan dat zij gemotiveerd werden tot participatie omdat de groene 

initiatieven voor hen de juiste mate van vrijheid of juist van structuur hebben. Een aantal respondenten 

vindt het fijn dat ze in het initiatief hun vrijheid kunnen behouden. Ze vinden het fijn dat het initiatief 

geen strak of verplicht karakter heeft en ze naar eigen inschatting kunnen participeren (R5, R6, R7, 

R8, R9, R16, R19, R28 persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). Respondent 19 legt dit uit: 

En ook dat je gewoon kan bedenken van nou ik kan een keer niet en dat is niet erg. Ik vind dan 

ook van als je dan moet inhalen, dan denk ik van ja nee, we zitten niet meer op de middelbare 

school, weet je. Dus dat is voor mij heel belangrijk dat er een bepaalde vrijheid bij zit. 

(Respondent 19, persoonlijke communicatie, maart-mei 2017)  

De respondenten die aangeven dat ze de aansturing in het initiatief fijn vinden zijn vaak degenen die 

geen kennis van zaken hebben en zich laten begeleiden door anderen. Zij ervaren deze leiding als 

noodzakelijk en prettig (R2, R13, R15, R16, R19, persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). 

Andere respondenten vinden de orde en het overzicht die in het initiatief zijn aangebracht fijn (R6, R8, 

R19, persoonlijke communicatie, maart-mei 2017).  

4.2.6 Verbetering van leefomgeving 

Tot slot is voor 40% van de respondenten de verbetering van de leefomgeving een drijfveer om te 

participeren (R2, R3, R4, R8, R10, R14, R17, R18, R25, R31, R32, R33, R34, R35, persoonlijke 

communicatie, maart-mei 2017). Dit heeft te maken met de uitstraling van de plekken: het waren kale 

stukken grond, soms ‘lelijke’ gemeenteplantsoenen. De potentie van de plekken werd niet genoeg 

benut en daarom besloten de respondenten om daar verbetering in aan te brengen. Bij drie van deze 

initiatieven werkte de verloedering door op de leefbaarheid: de plekken werden als hangplaats 

gebruikt door jongeren, er werd gedeald, geslapen en er werd rotzooi achter gelaten (R8, R17, R18, 

R25, R32, R34, persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). Respondenten met deze factor als 

drijfveer willen verandering en zichtbaar resultaat aanbrengen in hun leefomgeving. Deze begrippen 

hangen op een meer indirecte wijze samen met de leefstijlbenadering: bepaalde mensen streven 

waarden als verandering, ontwikkeling, vernieuwing na. Anderen zien graag zichtbaar resultaat. 

Respondent 25 legt dit uit: 

Wij hadden destijds ook heel veel overlast van dat plantsoen omdat daar geslapen werd en 

geblowd, en weet ik wat ze er allemaal deden. Dus ook om juist van dat stukje iets moois te 
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maken waar mensen dan van zouden kunnen genieten. Ik denk dat dat mij het meeste 

aansprak. (R25, persoonlijke communicatie, 3 mei 2017) 

Beginhoven in Eindhoven is het enige initiatief waarbij de verbetering van leefomgeving door geen 

enkele respondent werd genoemd (zie Tabel 12). Dit komt omdat zij allemaal niet in de buurt van het 

initiatief wonen: 

We hebben met de gemeente een overeenkomst hebben geschreven, maar als beginnend clubje 

zaten we gewoon door heel de stad verspreid, toen zijn we bij de gemeente gaan vragen van 

kunnen we iets. Dus zodoende hebben we op dat moment de hele stad als mogelijkheid 

opgegeven. (R22, persoonlijke communicatie, 3 mei 2017) 

In onderstaande Tabel 12 wordt het aantal respondenten dat scoort op de drijfveer ‘Verbetering van 

leefomgeving’ weergegeven.  

* Bu = Buurttuin, Sp = Speelgroen, So = Soortentuin 

** Percentage van het totaal aantal respondenten (35) dat scoort op deze drijfveer of het onderliggende item 

 

4.2.7 Een nadere kwantitatieve analyse van de drijfveren naar veldstudie, type initiatief en 

achtergrondkenmerken 

In voorgaande is stilgestaan bij het 5V-model en de ontwikkeling van het 5V-conceptmodel naar het 

definitieve model. Daarnaast zijn de drijfveren uit het definitieve model uiteengezet, waarbij per 

drijfveer frequentietabellen zijn weergegeven. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij het totaal aan 

gecodeerde drijfveren uit het 5V-model. Ook wordt er een analyse gedaan op de verschillen in 

drijfveren van respondenten met verschillende achtergrondkenmerken en op de verschillen in 

drijfveren per type initiatief. 

Allereerst wordt in Tabel 13 een overzicht gegeven van het totaal aantal gecodeerde V’s per 

respondent. Gemiddeld zijn er drie drijfveren uit het 5V-model per respondent gecodeerd. Het 

gemiddelde aantal gecodeerde V’s per respondent in de eerste veldstudie en de tweede veldstudie is 

nagenoeg gelijk (respectievelijk 3,05 en 2,93). Geen enkele respondent wordt gedreven door alle V’s 

en voor geen enkele respondent gaat geen enkele V op.  

  

Tabel 12 

Scores op de drijfveer ‘Verbetering van leefomgeving’ 

 Veldstudie 1 Veldstudie 2 Totaal 

 Bu* Sp So Tot.  Bu Sp So Tot. Bu Sp So Tot.  %** 

Verbetering van 

leefomgeving 

4 4 1 9 0 1 4 5 4 5 5 14 40% 
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Tabel 13 

Aantal gecodeerde drijfveren uit het 5V-model per respondent 

Aantal V’s Aantal respondenten 

eerste veldstudie 

Aantal respondenten 

tweede veldstudie 

Totaal  

0 V’s 0 0 0 

1 V 0 2 2 

2 V’s 5 3  8 

3 V’s 10 3 13 

4 V’s 6  6 12 

5 V’s 0 0 0 

Totaal 21 14 35 

Gem. aantal 

drijfveren per 

respondent 

3.05 2,93 3 

 
In Tabel 14 is een overzicht opgenomen van het respondenten dat scoort op de drijfveren uit het 5V-

model en de onderliggende items voor beide veldstudies. Deze scores zijn ook bij elkaar opgeteld voor 

een totaalbeeld van de scores van de 35 respondenten op de drijfveren uit het 5V-model. Uit Tabel 14 

blijkt dat voor de 35 interviews in beide veldstudies 105 V’s zijn gecodeerd. In de eerste veldstudie 

zijn in de 21 interviews door de respondenten 64 V’s genoemd, in de tweede veldstudie zijn er in de 

14 interviews door de respondenten 41 V’s genoemd.  

De meeste uitspraken van beide veldstudies samen hebben betrekking op 

‘Verantwoordelijkheidsgevoel’ en ‘Vermaak’. 28% van het totaal aan gecodeerde uitspraken heeft 

betrekking op elk van deze drijfveren. Daarnaast is ‘Verbinding’ vaak genoemd als motief voor 

participatie (23%). Het minst vaak worden ‘Verbetering van leefomgeving’ en ‘Verdieping’ genoemd 

als motief voor participatie in groene initiatieven, respectievelijk in 13% en 10% van de codes.  

Een analyse op veldstudieniveau laat zien dat de drijfveer ‘Verdieping’ vooral is teruggekomen in de 

eerste veldstudie en minder in de tweede veldstudie (respectievelijk 9 keer en 1 keer). Voor de andere 

drijfveren geldt dat zij zowel in de eerste veldstudie als de tweede veldstudie zijn teruggekomen in 

ongeveer dezelfde verhoudingen. Dat wil zeggen dat de drijfveren ‘Verantwoordelijkheidsgevoel’ en 

‘Vermaak’ in beide veldstudies het vaakst zijn genoemd. De drijfveer ‘Verbinding’ volgt daarop in 

beide veldstudies en ‘Verbetering van leefomgeving’ is in beide veldstudies het minst vaak genoemd.  

Een analyse op type initiatief laat zien dat de drijfveer ‘Verantwoordelijkheidsgevoel’ het vaakst 

terugkomt bij speelgroen, terwijl de factor ‘Verbinding’ vaker wordt genoemd als drijfveer voor 

participatie door respondenten die actief zijn in buurttuinen en soortentuinen. ‘Verdieping’ is vooral 

een drijfveer voor respondenten van buurttuinen. De drijfveren ‘Vermaak’ en ‘Verbetering van 

leefomgeving’ komen evenredig terug bij alle typen initiatieven.  
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* Eerste veldstudie: 8 respondenten buurttuin, 7 respondenten speelgroen, 6 respondenten soortentuin.  

** Tweede veldstudie: 4 respondenten buurttuin, 6 respondenten speelgroen, 4 respondenten soortentuin.  

*** Totaal: 12 respondenten buurttuin, 13 respondenten speelgroen, 10 respondenten soortentuin.  

**** Omdat een respondent binnen één drijfveer kan scoren op meerdere items, zijn de scores op deze items schuingedrukt. Het totaal aantal respondenten dat scoort op een drijfveer is dus niet de som 

van de onderliggende items.  

Tabel 14 

Overzicht van de frequenties van de gecodeerde drijfveren uit het 5V-model 
  Veldstudie 1 Veldstudie 2** Totalen (Veldstudie 1 + Veldstudie 2)*** 

Nr.  Drijfveren Buurttuin Speelgroen Soortentuin Tot. Buurttuin Speelgroen Soortentuin Tot. Buurttuin Speelgroen Soortentuin Tot.  Percentage 

1 Verantwoordelijkheidsgevoel 5 7 4 16 3 6 4 13 8 13 8 29  28% 

 Zorg dragen voor de natuur**** 3 5 2 10 2 2 2 6 5 7 4 16 - 

 Waarden terugbrengen bij de huidige generatie 5 6 0 11 1 4 1 6 6 10 1 17 - 

 Iets betekenen voor de samenleving en een 

ander 

1 7 2 10 0 6 4 10 1 13 6 20 - 

2 Verbinding 6 2 5 13 4 2 4 10 10 4 9 23 22% 

 Behoefte aan contact en gezelligheid 3 2 4 9 4 1 1 6 7 3 5 15 - 

 Bewust het (homogene) netwerk uitbreiden 2 0 0 2 0 0 1 1 2 0 1 3 - 

 Behoefte aan een klein, vast groepje bekenden 0 1 1 2 3 0 0 3 3 1 1 5 - 

 Bijdragen aan sociale cohesie in de buurt 6 0 0 6 2 2 3 7 8 2 3 13 - 

3 Verdieping 6 2 1 9 1 0 0 1 7 2 1 10 10% 

 Zelfontplooiing 5 1 1 7 0 0 0 0 5 1 1 7 - 

 Bewustwording over gezondheid, voeding en 

actief leven 

5 1 1 7 1 0 0 1 6 1 1 8 - 

4 Vermaak 6 5 6 17 4 4 4 12 10 9 10 29 28% 

 Plezier hebben in groen en natuur 6 3 5 14 0 1 4 5 6 4 9 19 - 

 Ontspanning door rust, nabijheid en balans 

tussen vrijheid en structuur 

6 3 5 14 4 3 2 9 10 6 7 23 - 

5 Verbetering van leefomgeving 4 4 1 9 0 1 4 5 4 5 5 14 13% 

 Totale scores op de V-drijfveren 27 20 17 64 12 13 16 41 39 33 33 105 100% 
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In onderstaande Tabel 15 is de verdeling van de 5V’s naar achtergrondkenmerken van de 

respondenten opgenomen. Dit is gedaan op de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en 

opleidingsniveau. Om deze analyse uit te voeren is het achtergrondkenmerk ‘leeftijd’ gecategoriseerd 

in twee groepen van ongeveer dezelfde grootte: respondenten tot en met 50 jaar en respondenten ouder 

dan 50 jaar (respectievelijk N=17 en N=18). Voor het achtergrondkenmerk ‘Opleidingsniveau’ zijn 

mensen met een MBO opleiding of lager (mavo of LBO) onderscheiden van respondenten met een 

HBO opleiding en van respondenten met een universitaire opleiding (respectievelijk N=11, N=14 en 

N=10). Voor het achtergrondkenmerk ‘culturele achtergrond’ heeft geen analyse per drijfveer 

plaatsgevonden. De groep van vier respondenten met een niet-westerse achtergrond is te klein voor 

procentuele berekeningen. In de eerste kolom van Tabel 15 is te zien hoeveel procent van het totaal 

aantal respondenten uit beide veldstudies (35 respondenten) scoort op de drijfveer. Vervolgens zijn de 

verdelingen op deze drijfveren uiteengezet voor de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en 

opleidingsniveau. 

Tabel 15 

Verdeling van de 5V’s naar achtergrondkenmerken van de respondenten 

  Geslacht Leeftijd Opleidingsniveau 

 Totaal  Man Vrouw ≤50 >50 ≤MBO HBO Uni 

Aantal respondenten 35 20 15 17 18 11 14 10 

% score op 

Verantwoordelijkheidsgevoel 

82,8% 90,0% 73,3% 70,6% 88,9% 72,7% 92,6% 80,0% 

% score op Verbinding 65,7% 60,0% 73,3% 70,6% 61,1% 81,8% 50,0% 70,0% 

% score op Verdieping 28,6% 15,0% 46,7% 52,9% 5,6% 18,2% 28,6% 40,0% 

% score op Vermaak 82,8% 85,0% 80,0% 76,5% 88,9% 81,8% 85,7% 80,0% 

% score op Verbetering van 

leefomgeving 

40,0% 30,0% 53,3% 29,4% 50,0% 54,5% 35,7% 30,0% 

 

In Tabel 15 is te zien dat de scores op een aantal drijfveren verschillen naar achtergrondkenmerken 

van respondenten. De drijfveren ‘Verbinding’, ‘Verdieping’ en ‘Verbetering van leefomgeving’ 

komen vaker bij vrouwen dan bij mannen voor, terwijl de drijfveren ‘Verantwoordelijkheidsgevoel’ en 

‘Vermaak’ vaker door mannelijke respondenten zijn genoemd. Slechts 15% van de mannen noemt 

‘Verdieping’ als drijfveer, tegenover 46,7% van de vrouwen. Respondenten ouder dan 50 jaar worden 

vaker gedreven door ‘Verantwoordelijkheidsgevoel’, ‘Vermaak’ en ‘Verbetering van leefomgeving’, 

terwijl jongere respondenten (≤50 jaar) vaker gedreven worden door de drijfveren ‘Verbinding’ en 

‘Verdieping’. De drijfveer ‘Verdieping’ wordt door 52% van de mensen onder de 50 jaar genoemd,  

tegenover slechts 5,6% van de respondenten boven de 50 jaar. Tot slot blijkt dat lager opgeleiden 

vaker gedreven worden door de factor ‘Verbetering van leefomgeving’, terwijl hoger opgeleiden 

‘Verdieping’ vaker als drijfveer noemen.  
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Het totaalbeeld laat zien dat de drijfveer ‘Vermaak’ het minst verschilt per achtergrondkenmerk van de 

respondenten: deze drijfveer gaat op voor ongeveer 80% van de respondenten, ongeacht geslacht, 

leeftijd of opleidingsniveau. De drijfveer ‘Verdieping’ heeft de grootste verschillen in scores naar 

achtergrondkenmerken.    

Uit de analyse blijkt dat de 5V’s (Verantwoordelijkheidsgevoel, Verbinding, Verdieping, Vermaak en 

Verbetering van leefomgeving) een betekenisvolle aanvulling op het CLEAR-model zijn vanuit de 

leefstijlbenadering. De benadering geeft meer inzicht in de persoonlijke drijfveren van respondenten 

en geeft daarmee een meer dimensionale invulling aan de factor ‘Like to’ van het CLEAR-model. In 

de volgende paragraaf zal worden stilgestaan bij de analyse van de elementen uit het CLEAR-model.  

4.3 Elementen uit het CLEAR-model als drijfveren voor participatie 

Uit de analyse is naar voren gekomen dat naast de 5V’s ook een aantal elementen uit het CLEAR-

model van belang blijven voor participatie in groene initiatieven. De participatie van veel van de 

respondenten is voortgekomen via bestaande netwerken (‘Enabled to’) en veel van de respondenten 

zijn gestart nadat zij zijn gevraagd of uitgenodigd voor het initiatief (‘Asked to’). Budget, tijd en 

capaciteiten (‘Can do’) zijn motiverende factoren, maar blijken voor veel respondenten geen directe 

drijfveer voor participatie. Zoals verwacht krijgt de factor ‘Responded to’ een andere invulling omdat 

de rol van gemeenten in burgerinitiatieven kleiner is dan in de oudere vormen van participatie. Burgers 

nemen in groene burgerinitiatieven vaker zelf de beslissingen.  

4.3.1 Het belang van burgerlijke infrastructuren 

Lowndes et al. (2006) stippen bij de factor ‘Enabled to’ het belang van burgerlijke infrastructuren aan. 

Het zou volgens hen makkelijker zijn om te participeren wanneer de burger deel uit maakt van een 

grotere, georganiseerde groep of netwerk dan wanneer een burger dit als individu probeert. Uit de 

interviews blijkt dat deze grote, collectieve netwerken vooral belangrijk zijn bij de initiatiefnemers of 

bestuurders van het initiatief die verantwoordelijkheid dragen voor het initiatief en/of het initiatief zijn 

gestart. Deze factor speelt minder bij de participanten die geen bestuurlijke functie dragen en later zijn 

aangesloten bij de initiatieven. In Tabel 16 is het aantal respondenten met de drijfveer ‘Enabled to’ 

weergegeven.  

* Bu = Buurttuin, Sp = Speelgroen, So = Soortentuin 

** Percentage van het totaal aantal respondenten (35) dat scoort op deze drijfveer of het onderliggende item 

 

Alle respondenten van Beginhoven zijn terecht gekomen bij het initiatief vanuit een eerdere sociale 

beweging waarvan zij elkaar kenden. De groep participanten van de Buurt-vlindertuin Kaspershof is 

Tabel 16 

Scores op de drijfveer ‘Enabled to’ 

 Veldstudie 1 Veldstudie 2 Totaal 

 Bu* Sp So Tot.  Bu Sp So Tot. Bu Sp So Tot.  %** 

Enabled to 4 4 3 11 4 4 4 12 8 8 7 23 65,7% 
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ontstaan vanuit een beheergroep die al eerder in de wijk was opgezet (R22, R24, R25, R28, R31, R32, 

R34, R35, persoonlijke communicatie, mei 2017). Bij andere initiatieven is een aantal van de 

respondenten via persoonlijke netwerken die zij al hadden bij het initiatief terecht gekomen. Zo geeft 

respondent 1, bestuurslid bij het Speelbos in Gilze, aan dat hij namens de buurtvereniging heeft 

gereageerd op de oproep voor het initiatief. Hij stelt dat hij het idee zonder deze collectieve vereniging 

van mensen misschien niet zo had opgepakt (R1, persoonlijke communicatie, 1 april 2017). Via deze 

respondent, en het werkgroepje waar deze respondent met respondent 3 in zat, is ook respondent 3 

betrokken geraakt in het bestuur: “Toen vroeg (…), daar zat ik ook mee in een ander werkgroepje, is 

dat niets voor jou?” (R3, persoonlijke communicatie, 1 april 2017). Ook voor een ander bestuurslid 

geldt dat hij al lid was van de ‘vrienden van’ club van het initiatief waardoor hij op de hoogte werd 

gesteld van de vraag naar nieuwe bestuursleden (R15, persoonlijke communicatie, 1 april 2017).  

Een respondent van de Buurttuin Valentijn in Amsterdam geeft aan dat haar voorzitterschap van de 

Vereniging voor Eigenaren heeft geholpen bij het vinden van draagvlak voor het initiatief: 

In 2011 of 2012, kwam mijn buurman (…) met het idee om dit hoekje een beetje te gaan 

vergroenen. (…) Dus zo zijn we in 2011 begonnen met een kleine guerrilla-gardening actie, en 

dat was eigenlijk alleen op dit stukje. (…) Toen heeft mijn buurman keurig de 

participatiemakelaar van die tijd ingelicht bij de gemeente. (…) En toen zei de 

participatiemakelaar van god wat een leuk initiatief, willen jullie misschien meer? (…) Toen 

hebben we een bijeenkomst georganiseerd. Daar heb ik wel een rol in gespeeld, want toen was 

ik geloof ik al voorzitter van de VVE [Vereniging voor Eigenaren] van deze flat, de 24 

huishoudens. Toen heb ik een aantal buren bij elkaar getrommeld, toen had ik een bijeenkomst 

in het schoolgebouw hiernaast. Daar gingen we samen met de gemeente wensen uit de buurt 

inventariseren. En toen we alle wensen gingen bundelen toen bleek eigenlijk dat het 

gezamenlijk een heel groot plan werd. (R18, persoonlijke communicatie, 8 april 2017) 

Op de vraag of het voorzitterschap van de Vereniging voor Eigenaren heeft bijgedragen aan de 

mogelijkheden voor het opzetten van het initiatief, reageert deze respondent bevestigend: “Ja hoor, 

daardoor kon ik makkelijker mensen bereiken. Door een mail te sturen naar alle leden van de 

Vereniging van Eigenaren. Dus dat heb ik doelgericht kunnen inzetten voor dit initiatief.” (R18, 

persoonlijke communicatie, 8 april 2017).  

De ‘gewone’ participanten die niet betrokken waren bij de oprichting van de initiatieven, hebben zich 

veelal op individuele basis bij het initiatief aangemeld. Niemand van deze respondenten geeft aan met 

een grotere groep op het al bestaande initiatief af te zijn gestapt. In een aantal gevallen hebben deze 

participanten wel gehoord van het initiatief via iemand uit hun netwerk, bijvoorbeeld hun vrouw, 

buurman of ouders, maar voor het aansluiten bij het initiatief was geen collectieve, georganiseerde 

groep nodig (R5, R6, R11, R14, R23, R29, R34 persoonlijke communicatie, maart-mei 2017).  
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Anderen kenden juist niemand bij het initiatief (R7, R17, R27, persoonlijke communicatie, maart-mei 

2017). In deze gevallen gold dat een actieve houding in het opzoeken van het initiatief of nabijheid bij 

het initiatief van belang waren om alsnog betrokken te raken. Respondent 17 heeft zelf een actieve 

houding aangenomen om bij het initiatief betrokken te raken: 

Ik kwam hier wonen in deze buurt (…) En toen fietste ik hier langs en waren mensen allemaal 

hier bezig. Nou ja met dit eigenlijk op te zetten. Toen dacht ik dat is eigenlijk heel leuk (…) 

Dus toen heb ik eigenlijk mensen aangesproken, die zeiden: dan moet je een mailtje sturen. 

(…) Ze waren niet op zoek, niet dat ik weet. (R17, persoonlijke communicatie, 8 april 2017) 

4.3.2 Het belang van een plek in het wervingsnetwerk  

Uit de analyse blijkt dat veel respondenten direct zijn gevraagd door iemand van het initiatief om mee 

te doen (R1, R3, R4, R9, R10, R14, R18, R22, R23, R25, R26, R29, R30 persoonlijke communicatie, 

maart-mei 2017). In zes andere gevallen stond er een uitnodiging in de krant, mail of op het internet 

(R2, R8, R15, R16, R17, R27, persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). Een plek in het 

wervingsnetwerk van het initiatief speelt dus, zoals Lowndes et al. (2006) beweren, inderdaad een 

belangrijke rol. In totaal speelt dit voor 51,4% van de respondenten (zie Tabel 17). Een aantal 

respondenten denkt dat de uitnodiging een trigger was voor de participatie. Respondent 8 legt dit uit: 

Nou, even kijken.. Ik was hier in 2011, zijn we hier naartoe verhuisd, naar deze straat. In 

september. En volgens mij kregen we toen in januari een brief in de bus over dit initiatief (…) 

En volgens mij heb ik toen meteen aangemeld, want het leek me wel leuk. (…) Die brief was 

wel echt goed, dat was wel de trigger. Ja, ja. Dan word je echt een soort van uitgenodigd om 

erbij betrokken te zijn. (R8, persoonlijke communicatie, 8 april 2017) 

* Bu = Buurttuin, Sp = Speelgroen, So = Soortentuin 

** Percentage van het totaal aantal respondenten (35) dat scoort op deze drijfveer of het onderliggende item 

 
 

4.3.3 Bezitten van specifieke vaardigheden en middelen is geen vereiste 

De items die naar voren kwamen binnen de factor ‘Can do’ zijn het hebben van groene vaardigheden, 

het inzetten van eigen kwaliteiten, budget en tijd. De factor ‘Can do’ werd door 54,3% van de 

respondenten genoemd (zie Tabel 18). ‘Tijd’ en ‘eigen kwaliteiten’ zijn de meest genoemde items 

binnen deze drijfveer. Deze items worden beiden door 9 van de 35 respondenten genoemd. 

  

Tabel 17 

Scores op de drijfveer ‘Asked to’ 

 Veldstudie 1 Veldstudie 2 Totaal 

 Bu* Sp So Tot.  Bu Sp So Tot. Bu Sp So Tot.  %** 

Asked to 5 5 2 12 1 4 1 6 6 9 3 18 51,4% 
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* Bu = Buurttuin, Sp = Speelgroen, So = Soortentuin 

** Percentage van het totaal aantal respondenten (35) dat scoort op deze drijfveer of het onderliggende item 

*** Omdat een respondent binnen de drijfveer ‘Can do’ kan scoren op meerdere items, zijn de scores op deze items 

schuingedrukt. Het totaal aantal respondenten dat scoort op een drijfveer is dus niet de som van de onderliggende items. 

 

Over het algemeen geldt dat veel respondenten in het initiatief vanuit hun eigen kwaliteiten werken. 

Zij doen hetgeen waar ze goed in zijn (R10, R11, R20, R21, R28, R30, R35, persoonlijke 

communicatie, maart-mei 2017). Respondent 35 legt dit uit:  

We weten gewoon, kijk als je over groen wat moet weten dan kan je beter bij (…) zijn. Als het 

over kwaliteit van drinkwater gaat dat moet je (…) hebben. Hutten bouwen daar is (…) weer 

een kei in. Als er onderhandeld moet worden met gemeenten, daar heb ik me wat meer in 

gespecialiseerd. Zo hebben we allemaal een taakverdeling. (R35, persoonlijke communicatie, 

3 mei 2017) 

In andere initiatieven zetten mensen specifiek hun fotografietalent, artistiek talent en technische 

vaardigheden in (R10, R11, R21 persoonlijke communicatie, maart-mei 2017) 

Toch zijn vaardigheden geen vereiste: veel respondenten geven ook aan juist niet handig te zijn en 

geen verstand te hebben van groen. Dit vormt geen probleem binnen het initiatief (R2, R6,  

R8, R10, R15, R16, R19, R22, R28, persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). Zij zijn ook juist 

degenen die aangeven veel begeleiding te krijgen en dit fijn te vinden (R10, R15, R16, R19, 

persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). De groene vaardigheden blijken vooral van belang voor 

de starters van de initiatieven (R4, R12, R30, R32, R34, persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). 

Het bezit van deze vaardigheid was voor een aantal van hen ook een direct motief om te participeren: 

zij wilden anderen iets over groen leren. Een respondent acht deze groene kennis bij de starters van 

belang zodat zij ook andere deelnemers kunnen begeleiden en een aantal tuininhoudelijke zaken 

kunnen regelen, zoals bijvoorbeeld het inkopen van de juiste nieuwe planten (R12, persoonlijke 

communicatie, 28 maart 2017). Voor degenen die later aansluiten bij het initiatief vindt zij dit minder 

van belang. Ook beschikken initiatiefnemers vaak over organisatorische vaardigheden, zij zijn 

bijvoorbeeld handig in administratief werk of het aanvragen van subsidies.  

Tabel 18 

Scores op ‘Can do’ 

 Veldstudie 1 Veldstudie 2 Totaal 

 Bu* Sp So Tot.  Bu Sp So Tot. Bu Sp So Tot.  %** 

Can do*** 3 4 4 11 3 1 4 8 6 5 8 19 54,3% 

     Groene vaardigheden 0 0 2 2 1 1 2 4 1 1 4 6 17,1% 

     Eigen kwaliteiten 0 2 4 6 2 0 1 3 2 2 5 9 25,7% 

     Budget 2 2 1 5 1 0 2 3 3 2 3 8 22,9% 

     Tijd 2 2 3 7 1 0 1 2 3 2 4 9 25,7% 
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Voor vier respondenten is de beschikbare tijd die ze hebben een direct motief geweest om te 

participeren in het initiatief. Zij hadden naar eigen zeggen te weinig om handen en waren op zoek naar 

een waardevolle tijdsbesteding. Dit heeft bij hen vaak te maken met het pensioen en 

arbeidsongeschiktheid (R4, R9, R11, R21, persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). Opvallend is 

dat vooral respondenten van Vlindertuin Lewenborg tijd als directe motivatie voor participatie zien. 

Dit rijmt met de bevinding dat geen enkele respondent van de Vlindertuin Lewenborg betaald werk 

verricht: twee van hen zijn met pensioen, twee respondenten zijn afgekeurd en twee respondenten 

leven van een uitkering (R4, R11, R12, R13, R16, R21, persoonlijke communicatie, 28 maart 2017). 

Respondenten van andere initiatieven geven aan dat tijd geen directe drijfveer is, maar vooral een 

voorwaarde is om bij het initiatief betrokken te kunnen zijn (R1, R18, R19, R22, R25, R32, R35, 

persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). Deze tijd hebben zij bijvoorbeeld door kinderen die 

ouder worden en door parttime werken (in de nachturen) (R1, R19, R32, persoonlijke communicatie, 

maart-mei 2017).  

Budget blijkt vooral een motiverende factor op initiatiefniveau: bij vijf van de zes projecten geven de 

initiatiefnemers aan dat het beschikbare budget ervoor heeft gezorgd dat het initiatief kon groeien 

en/of uitbreiden (R4, R12, R18, R20, R27, R32 persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). Eén van 

de trekkers bij de Buurttuin Valentijn zegt hierover: 

We begonnen ook met een eigen budget, iedereen kocht wat plantjes en zette ze daar in de 

grond, dus zo is het begonnen. Maar door het budget wat we kregen, konden we deze 

omheining [bouwen], dat was één van de grootste kostenposten. En de grond moest worden 

opgehoogd. (R18, persoonlijke communicatie, 8 april 2017) 

Zelfs bij Beginhoven in Eindhoven, waar de deelnemers heel bewust hebben gekozen om geen gebruik 

te maken van subsidie, hebben de deelnemers toch eenmalig een uitzondering op deze regel gemaakt 

zodat er hekwerk aangeschaft kon worden (R35, persoonlijke communicatie, 3 mei 2017).  

Verder speelt het beschikbare budget of inkomen van de individuele respondenten geen belangrijke 

rol. Slechts twee respondenten geven in de interviews aan dat het initiatief in enige mate scheelt in 

kosten die ze maken (R6, R16, persoonlijke communicatie, maart-mei 2017). Zo ziet respondent 6 het 

als een voordeel dat ze nu zelf biologische komkommers kan kweken in plaats van deze te kopen in de 

supermarkt, omdat ze daar zo duur zijn. Respondent 16 merkt op dat het aantal dagen dat ze weg is 

van huis wel scheelt in verwarmingskosten. Deze respondent heeft geen baan, maar werkt vier dagen 

per week als vrijwilliger bij verschillende organisaties en initiatieven (R16, persoonlijke 

communicatie, 28 maart 2017) 

Concluderend kan worden gesteld dat een aantal respondenten hun groene vaardigheden of andere 

specialiteiten inzetten in de groene initiatieven. Vooral initiatiefnemers beschikken over kennis van 

groen, zij kunnen anderen hierbij begeleiden. Toch is het bezit van vaardigheden niet cruciaal 
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gebleken: er zijn ook veel respondenten die door anderen worden begeleid in het initiatief. Sociale, 

organisatorische en burgerschapsvaardigheden worden – in tegenstelling tot de conclusies van 

Lowndes et al. (2016) – nauwelijks genoemd door de respondenten. Tijd wordt door meer 

respondenten van belang geacht voor participatie bij het initiatief. Voor sommige van hen is dit een 

direct motief, voor anderen een voorwaarde om actief te kunnen zijn. Budget is niet belangrijk op 

individueel niveau, wel zijn subsidies op initiatiefniveau van belang om te kunnen groeien.  

4.3.4 Input van burgers leidt op directe wijze tot zichtbaar resultaat 

Lowndes et al. (2006) stellen in het CLEAR-model dat het voor burgers van belang is dat ze het idee 

hebben dat er iets met de door hen gegeven input wordt gedaan. Gebrek aan reactie van de overheid 

blijkt in de oudere vormen van participatie een belangrijke belemmering. Deze invloed van de lokale 

overheid komt ook naar voren in de interviews (R2, R3, R4, R18, R25, R28, R32, R35, persoonlijke 

communicatie, maart-mei 2017). Bij de Buurt-vlindertuin Kaspershof in Dordrecht stond een 

ambtenaar volledig achter het project en wilde hier nog aan bijdragen voordat hij met pensioen ging. 

Dit heeft het opstartproces van het initiatief in een stroomversnelling gezet (R32, persoonlijke 

communicatie, 3 mei 2017). Bij de Buurttuin Valentijn in Amsterdam, de Vlindertuin Lewenborg in 

Groningen en het Speelbos in Gilze hebben gemeenten uit enthousiasme bijgedragen aan het 

uitbreiden van de initiatieven. Bij een ander initiatief hebben de betrokkenen het idee dat de gemeente 

hen vooral dwars probeert te liggen en hen tegenhoudt in de ideeën die zij hebben (R28, R35, 

persoonlijke communicatie, 3 mei 2017). Respondent 28 legt dit uit: 

Twee maanden geleden waren we daar bezig, een mooi afdakje maken. We moeten toch 

spullen op kunnen slaan. (…) Toen kregen we een telefoontje van, ze hadden een klacht 

gehad, van onze contactpersoon bij de gemeente: Nu afbreken, laatste waarschuwing. Dat is 

niet echt een opbouwend contact in die zin. De buurt zag het ook al weer als een of ander 

vervuilend iets. Toen werd het enthousiasme wel een beetje minder. (R28, persoonlijke 

communicatie, 3 mei 2017) 

Dit leidt er echter niet toe dat de respondenten nadenken over het stopzetten van hun participatie. 

Respondenten blijken uiteindelijk toch in mindere mate afhankelijk zijn van de reactie van de overheid 

en vaker zelf het heft in eigen handen te kunnen nemen. In veel gevallen kunnen zij, wanneer zij zich 

aan de regelgeving van de gemeente houden, hun input en ideeën direct implementeren en zien zij 

direct resultaat. Dit zichtbare resultaat is voor respondenten een belangrijke drijfveer (R24, R25, R29, 

R33, persoonlijke communicatie, maart-mei 2017):  

Het is echt heel fijn om echt fysiek te zien wat je hebt gedaan, als je consultant bent zit je de 

hele dag te typen achter je computer maar is het maar de vraag wat er precies van terecht 

komt. Je ziet dat bepaalde afspraken anders worden of mensen anders gaan doen. (R24, 

persoonlijke communicatie, 3 mei 2017).  
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De drijfveer ‘Responded to’ wordt door 28,6% van de respondenten genoemd (zie Tabel 19).  

* Bu = Buurttuin, Sp = Speelgroen, So = Soortentuin 

** Percentage van het totaal aantal respondenten (35) dat scoort op deze drijfveer of het onderliggende item 

 

4.3.5 Een nadere kwantitatieve analyse van de drijfveren naar veldstudie, type initiatief en 

achtergrondkenmerken 

In voorgaande is stilgestaan bij het CLEAR-model en is uiteengezet op welke manier de elementen uit 

het CLEAR-model drijfveren zijn voor de respondenten. Per element zijn de frequentietabellen 

gegeven. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij het totaal aan gecodeerde drijfveren uit het CLEAR-

model. Ook wordt er een analyse gedaan op de verschillen in drijfveren van respondenten met 

verschillende achtergrondkenmerken en op de verschillen in drijfveren per type initiatief. 

Allereerst wordt in Tabel 20 een overzicht gegeven van het aantal drijfveren uit het CLEAR-model dat 

voor de respondenten is gecodeerd. Te zien is dat er gemiddeld 2 drijfveren per respondent zijn 

gecodeerd uit het CLEAR-model. Het gemiddelde aantal gecodeerde elementen uit het CLEAR-model 

per respondent in de eerste veldstudie en de tweede veldstudie is nagenoeg gelijk (respectievelijk 1,90 

en 2,14).  

Tabel 20 

Aantal gecodeerde drijfveren uit het CLEAR-model per respondent 
Aantal drijfveren Aantal respondenten 

eerste veldstudie 

Aantal respondenten 

tweede veldstudie 

Totaal  

0 drijfveren 2 1 3 

1 drijfveer 5 2 7 

2 drijfveren 8 6  14 

3 drijfveren 5 4 9 

4 drijfveren 1 1 2 

Totaal 21 14 35 

Gem. aantal drijfveren 

per respondent 

1,90 2,14 2  

 

 

  

Tabel 19 

Scores op de drijfveer ‘Responded to’ 

 Veldstudie 1 Veldstudie 2 Totaal 

 Bu* Sp So Tot.  Bu Sp So Tot. Bu Sp So Tot.  %** 

Responded to 2 3 1 6 2 0 2 4 4 3 3 10 28,6% 
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Tabel 21 (zie volgende pagina) laat het totaalbeeld zien van het aantal respondenten dat scoort op de 

drijfveren uit het CLEAR-model in beide veldstudies. Ook zijn de coderingen van de eerste en tweede 

veldstudie bij elkaar opgeteld. Uit Tabel 12 blijkt dat in de analyse van de 35 interviews in totaal 70 

elementen uit het CLEAR-model zijn gecodeerd. In de eerste veldstudie zijn er door de 21 

respondenten 40 drijfveren uit het CLEAR-model genoemd, in de tweede veldstudie zijn er in de 14 

interviews 30 drijfveren genoemd.  

De meest genoemde drijfveer uit het CLEAR-model is ‘Enabled to’; 33% van het totaal aan 

gecodeerde uitspraken heeft betrekking op deze drijfveer. Daarnaast zijn ‘Can do’ en ‘Asked to’ vaak 

genoemde drijfveren (respectievelijk 27% en 26% van het totaal aan gecodeerde uitspraken hebben 

betrekking op deze drijfveren). De minst genoemde drijfveer uit het CLEAR-model is ‘Responded to’ 

(14%).  

Een analyse op veldstudieniveau laat zien dat de drijfveer ‘Enabled to’ verhoudingsgewijs vaak is 

teruggekomen in de tweede veldstudie terwijl de drijfveer ‘Asked to’ in de tweede veldstudie 

verhoudingsgewijs veel minder terug kwam dan in de eerste veldstudie. Voor de andere drijfveren 

‘Can do’ en ‘Responded to’ geldt dat zij zowel in de eerste veldstudie als de tweede veldstudie zijn 

teruggekomen in ongeveer dezelfde verhoudingen.  

Een nadere analyse op de genoemde drijfveren per type initiatief laat zien dat de factor ‘Can do’ het 

vaakst is genoemd bij soortentuinen en minder speelt bij speelgroen. Daarentegen benoemen 

respondenten van speelgroen de factor ‘Asked to’ vaker als drijfveer dan de respondenten bij de 

andere typen initiatieven.  
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* Eerste veldstudie: 8 respondenten buurttuin, 7 respondenten speelgroen, 6 respondenten soortentuin.  

** Tweede veldstudie: 4 respondenten buurttuin, 6 respondenten speelgroen, 4 respondenten soortentuin.  

*** Totaal: 12 respondenten buurttuin, 13 respondenten speelgroen, 10 respondenten soortentuin 
**** Omdat een respondent binnen de drijfveer ‘Can do’ kan scoren op meerdere onderliggende items, zijn de cijfers op deze items schuingedrukt. Het totaal aantal respondenten dat scoort op de 

drijfveer ‘Can do’ is dus niet de som van de onderliggende items.  

 

  

  
 

 

 

Tabel 21 

Overzicht van de frequenties van de gecodeerde drijfveren uit het CLEAR-model 

  Veldstudie 1* Veldstudie 2** Totalen (Veldstudie 1 + Veldstudie 2)*** 

Nr.  Drijfveren Buurttuin Speelgroen Soortentuin Tot. Buurttuin Speelgroen Soortentuin Tot. Buurttuin Speelgroen Soortentuin Tot.  Percentage 

1 Can do**** 3 4 4 11 3 1 4 8 6 5 8 19 27% 

 Groene 

vaardigheden 

0 0 2 2 1 1 2 4 1 1 4 6 - 

 Eigen 

kwaliteiten 

0 2 4 6 2 0 1 3 2 2 5 9 - 

 Budget 2 2 1 5 1 0 2 3 3 2 3 8 - 

 Tijd 2 2 3 7 1 0 1 2 3 2 4 9 - 

2 Enabled to 4 4 3 11 4 4 4 12 8 8 7 23 33% 

3 Asked to 5 5 2 12 1 4 1 6 6 9 3 18 26% 

4 Responded 

to 

2 3 1 6 2 0 2 4 4 3 3 10 14% 

 Totalen 14 16 10 40 10 9 11 30 24 25 21 70 100% 
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In onderstaande Tabel 22 is de verdeling van de elementen uit het CLEAR-model naar 

achtergrondkenmerken van de respondenten opgenomen. Dit is gedaan voor de achtergrondkenmerken 

geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Voor het achtergrondkenmerk ‘culturele achtergrond’ heeft 

geen analyse per drijfveer plaatsgevonden. De groep van vier respondenten met een niet-westerse 

achtergrond is te klein voor procentuele berekeningen. 

Tabel 22 

Verdeling van drijfveren uit het CLEAR-model naar achtergrondkenmerken van de respondenten 

  Geslacht Leeftijd Opleidingsniveau 

 Totaal  Man Vrouw ≤50 >50 ≤MBO HBO Uni 

Aantal respondenten in groep 35 20 15 17 18 11 14 10 

% score op Can do 54,3% 60,0% 46,7% 35,3% 72,2% 63,6% 42,9% 50,0% 

% score op Enabled to 65,7% 65,0% 66,7% 70,6% 61,1% 63,6% 71,4% 60,0% 

% score op Asked to 51,4% 60,0% 40,0% 58,8% 44,4% 54,5% 50,0% 50,0% 

% score op Responded to 28,6% 25,0% 33,3% 17,6% 38,9% 45,5% 28,6% 10,0% 

 

Uit de gegevens van Tabel 13 blijkt dat de factor ‘Can do’ vaker door mannen dan door vrouwen als 

drijfveer wordt genoemd. Ook wordt deze factor vaker door respondenten van 51 jaar en ouder 

genoemd dan onder respondenten van 50 jaar of jonger. De drijfveer wordt het vaakst genoemd door 

mensen met een mavo, LBO of MBO opleiding. De drijfveer ‘Enabled to’ is nagenoeg gelijk verdeeld 

over de verschillende onderscheiden groepen. Voor de factor ‘Asked to’ geldt dat mannen dit vaker 

noemen als drijfveer tot participatie dan vrouwen. Ook noemen mensen van 50 jaar of jonger deze 

drijfveer vaker dan respondenten boven de 50. De mate waarin er iets met de gegeven input wordt 

gedaan blijkt vooral belangrijk onder mensen met een lager opleidingsniveau.  

4.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is beschreven dat de ‘usual suspects’ in enige mate overheersen in dit onderzoek, 

maar dat er ook ‘non-usual’ suspects betrokken zijn bij de groene initiatieven. Uit de analyse blijkt dat 

de vijf V’s (Verantwoordelijkheid, Verbinding, Verdieping, Vermaak en Verbetering van 

leefomgeving) de belangrijkste drijfveren van burgers zijn op basis van de leefstijlbenadering. 

Daarnaast is gebleken dat de factoren ‘Enabled to’ en ‘Asked to’ uit het CLEAR-model belangrijke 

drijfveren zijn: de meeste initiatiefnemers hadden bestaande netwerken en die zij in konden zetten bij 

de start van het initiatief en veel respondenten zijn gevraagd. ‘Can do’ is vaak genoemd, maar er 

blijken geen vereiste specifieke vaardigheden te zijn die nodig zijn om te kunnen participeren. De in te 

zetten vaardigden bij de initiatieven variëren van groene vaardigheden tot tal van andere vaardigheden, 

waardoor iedereen uiteindelijk uit zijn eigen kwaliteiten kan werken. ‘Responded to’ is geen cruciale 

drijfveer voor participatie van burgers gebleken. De resultaten tonen dus aan dat de leefstijlbenadering 
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een betekenisvolle aanvulling is op het CLEAR-model van Lowndes et al. (2006) voor het verklaren 

van participatie van burgers in groene initiatieven.  

Tabel 23 

Overzichtstabel van de resultaten 

Drijfveer Deel van de 

respondenten waarbij 

drijfveer voorkomt 

Type initiatief waarin 

drijfveer het vaakst 

voorkomt  

Type respondent 

waarbij drijfveer het 

vaakst voorkomt 

De Vijf V’s    

Verantwoordelijkheids-

gevoel 

82,8% Speelgroen Mannen, >50 jaar, HBO 

opgeleid 

Verbinding 65,7% Buurttuin, soortentuin Vrouwen, ≤50 jaar, 

≤MBO opgeleid 

Verdieping 28,6% Buurttuin Vrouwen, ≤50 jaar, 

Universitair opgeleid 

Vermaak 82,8% Alle typen Iedereen in ongeveer 

gelijke mate 

Verbetering van 

leefomgeving 

40,0% Alle typen Vrouwen, >50 jaar, 

≤MBO opgeleid  

    

CLEAR-model    

Can do 54,3% Soortentuin Mannen, >50 jaar , 

≤MBO opgeleid 

Enabled to 65,7% Alle typen Iedereen in ongeveer 

gelijke mate 

Asked to 51,4% Speelgroen Mannen, ≤50 jaar 

Responded to 28,6% Alle typen Vrouwen, >50 jaar, 

≤MBO opgeleid 
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5. Conclusie 

In voorgaand hoofdstuk zijn de resultaten van dit onderzoek uiteengezet. Op basis hiervan wordt in dit 

hoofdstuk een antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek.  

In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal: 

“In hoeverre vormt de leefstijlbenadering een aanvulling op het CLEAR-model als verklaring voor 

participatie van burgers in groene burgerinitiatieven?” 

Het CLEAR-model van Lowndes et al. (2006) onderscheidt vijf drijfveren voor participatie: ‘Can do’, 

‘Like to’, ‘Enabled to’, ‘Asked to’ en ‘Responded to’. Volgens de auteurs participeren burgers 

wanneer ze dit kunnen, willen, ze in staat worden gesteld door de burgerlijke infrastructuren, gevraagd 

worden en als ze het gevoel hebben dat er iets met de door hen gegeven input wordt gedaan. In dit 

onderzoek is daarnaast naar participatie in groene initiatieven gekeken vanuit de leefstijlbenadering. 

Op basis van de drie grote leefstijlmodellen in Nederland is een aantal richtinggevende concepten 

opgesteld, namelijk plezier, sociaal contact, volgzaamheid, zelfontplooiing, ontspanning, 

resultaatgerichtheid, onafhankelijkheid, zekerheid, hulpvaardigheid, vooruitstrevendheid en erkenning 

(SmartAgent Company, 2010; TNS NIPO, z.j.; Verheggen, 2013). 

Uit de analyse blijkt dat op basis van de leefstijlbenadering aanvullende drijfveren naar voren komen. 

In dit onderzoek is, op basis van de 21 interviews uit de eerste veldstudie en 14 validerende interviews 

in de tweede veldstudie, het 5V-model ontwikkeld. Drijfveren voor participatie in groene initiatieven 

zijn (1) Verantwoordelijkheidsgevoel, (2) Verbinding, (3) Verdieping, (4) Vermaak en (5) Verbetering 

van leefomgeving. Deze drijfveren zijn gerelateerd aan de richtinggevende concepten uit de theorie. 

De concepten ‘hulpvaardigheid’ en ‘vooruitstrevendheid’ komen terug in de drijfveer 

‘Verantwoordelijkheidsgevoel’. De drijfveer ‘Verbinding’ is een verfijning van het sensitizing concept 

‘sociaal contact’, waarbij ontmoeten, verbinden en gezelligheid centraal staan. De drijfveer 

‘Verdieping’ is gelinkt aan het sensitizing concept ‘zelfontplooiing’. Tot slot komen de sensitizing 

concepts ‘plezier’ en ‘ontspanning’ samen terug in de drijfveer ‘Vermaak’.  

• Verantwoordelijkheidsgevoel: participanten willen zorg dragen voor de natuur, ontbrekende 

waarden terugbrengen bij de huidige generatie en iets betekenen voor de samenleving en een 

ander 

• Verbinding: participanten zijn op zoek naar contact en gezelligheid met anderen; ofwel 

hebben zij behoefte aan contact in een kleine, vast groep bekenden, ofwel willen zij hun 

(homogene) netwerk uitbreiden. Veel respondenten willen door middel van het groene 

initiatief ook de sociale cohesie in de buurt versterken 
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VERANTWOORDELIJK-
HEIDSGEVOEL

•Zorg dragen voor de natuur

•Ontbrekende waarden 
terugbrengen bij de huidige 
generatie

•Iets betekenen voor de 
samenleving en een ander

VERDIEPING

•Zelfontplooiing

•Bewustwording over 
gezondheid, voeding en actief 
leven

VERBINDING

•Contact en gezelligheid

•Behoefte aan een klein, vast 
groepje bekenden

•Bewust het (homogene) 
netwerk uitbreiden

•Bijdragen aan de sociale 
cohesie in de buurt

VERMAAK

•Plezier hebben in groen en 
natuur

•Ontspannen door rust, 
nabijheid en balans tussen 
vrijheid en structuur

VERBETERING VAN 
LEEFOMGEVING

•Verbeteren van de uitstraling 
en leefbaarheid van de plek van 
het initiatief

• Verdieping: participanten willen zichzelf ontplooien. Zij willen bijleren over groen en voeding 

en zien het groene initiatief als een manier om deze kennis en vaardigheden te ontwikkelen. 

Hierbij speelt bewustwording over gezondheid, voeding en actief leven vaak een rol. 

• Vermaak: deelnemers participeren omdat zij plezier ervaren aan groen en natuur. Zij hebben 

hiervoor een passie en kunnen deze in het initiatief uiten. Daarnaast zoeken zij ontspanning: 

het fysieke werk biedt een uitkomst in het drukke leven. De nabijheid van het initiatief en de 

juiste balans tussen vrijheid en structuur zorgen ook voor ontspanning.  

• Verbetering van leefomgeving: een aantal burgers die participeren in groene initiatieven waren 

ontevreden over de uitstraling en leefbaarheid van de plek voordat het initiatief startte. Dit was 

voor hen een directe drijfveer om te participeren in het groene initiatief.  

De vijf V’s geven invulling aan de factor ‘Like to’ van het CLEAR-model. De vijf drijfveren uit het 

5V-model verschillen in de mate van idealisme en pragmatisme, en in de mate van individualisme en 

collectivisme. Het model wordt in onderstaande Figuur 3 weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Het 5V-model: Drijfveren voor participatie in groene initiatieven uit de leefstijlbenadering 
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Gemiddeld komen bij de respondenten drie drijfveren uit het 5V-model terug. De drijfveren 

‘Verantwoordelijkheidsgevoel’ en ‘Vermaak’ komen het vaakst voor (beiden bij 82,8% van de 

respondenten). Het minst vaak komen de drijfveren ‘Verbetering van leefomgeving’ en ‘Verdieping’ 

voor (respectievelijk bij 40% en 28,6% van de respondenten). Een analyse op type initiatief laat zien 

dat de drijfveer ‘Verantwoordelijkheidsgevoel’ het vaakst terugkomt bij speelgroen, terwijl de factor 

‘Verbinding’ vaker wordt genoemd als drijfveer voor participatie door respondenten die actief zijn in 

buurttuinen en soortentuinen. ‘Verdieping’ is vooral een drijfveer voor respondenten van buurttuinen. 

De drijfveren ‘Verbinding’, ‘Verdieping’ en ‘Verbetering van leefomgeving’ komen vaker bij 

vrouwen dan bij mannen voor, terwijl de drijfveren ‘Verantwoordelijkheidsgevoel’ en ‘Vermaak’ 

vaker door mannelijke respondenten zijn genoemd. Respondenten met een leeftijd boven de 50 jaar 

worden vaker gedreven door ‘Verantwoordelijkheidsgevoel’, ‘Vermaak’ en ‘Verbetering van 

leefomgeving’, terwijl jongere respondenten (≤50 jaar) vaker gedreven worden door de drijfveren 

‘Verbinding’ en ‘Verdieping’. Tot slot blijkt dat lager opgeleiden vaker gedreven worden door de 

factor ‘Verbetering van leefomgeving’, terwijl hoger opgeleiden ‘Verdieping’ vaker als drijfveer 

noemen.  

Ook een aantal van de elementen van het CLEAR-model gelden als drijfveer voor participatie in 

groene initiatieven. Gemiddeld worden respondenten gedreven door twee factoren uit het CLEAR-

model. Veel initiatieven zijn ontstaan uit eerder gevormde netwerken. Dit is wat Lowndes et al. (2006) 

onder de drijfveer ‘Enabled to’ verstaan. Deze drijfveer wordt door 66% van de respondenten 

genoemd. Ook werd de meerderheid van de participanten (51,4%) gevraagd of uitgenodigd voor 

deelname via deelnemers van het initiatief of via de krant of mail. Dit is wat Lowndes et al. (2006) 

onder de drijfveer ‘Asked to’ verstaan. Specifieke vaardigheden zijn niet belangrijk: iedereen werkt in 

de initiatieven vanuit zijn eigen kwaliteiten. Voor de initiatiefnemers zijn kennis van groen en natuur 

wel belangrijk, zodat zij de deelnemers die later aansluiten kunnen begeleiden. Tijd is slechts voor een 

enkele deelnemer een direct motief om mee te doen. Voor anderen is dit vooral een voorwaardelijke 

factor. Budget blijkt vooral een rol te spelen op initiatiefniveau omdat het kan bijdragen aan de groei 

van het initiatief. Op individueel niveau is budget niet belangrijk gebleken. De mate waarin de 

overheid positief reageert op de input en de ideeën van de respondenten heeft een motiverende of 

remmende werking. Toch is deze reactie van de overheid in groene burgerinitiatieven niet 

allesbepalend: burgers kunnen hun eigen input en ideeën door een hoge mate van autonomie vaak zelf 

omzetten in zichtbare resultaten zonder daarbij afhankelijk te zijn van de gemeente. De reactie van de 

overheid op de gegeven input wordt door 29% van de respondenten als drijfveer voor participatie 

genoemd.  

Concluderend kan gesteld worden dat de leefstijlbenadering een aanvulling vormt in het verklaren van 

participatie van burgers in groene initiatieven. Een aantal elementen van het CLEAR-model blijven 

daarbij van cruciaal belang.   
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6. Discussie 

In dit hoofdstuk wordt een inhoudelijke reflectie op het onderzoek gegeven en wordt het onderzoek in 

een bredere context gezet. Tot slot worden mogelijkheden voor vervolgonderzoek benoemd. 

6.1 Theoretische en methodologische reflectie 

De aanleiding van dit onderzoek was het groeiende aantal groene initiatieven en de verwachting dat de 

leefstijlbenadering als aanvulling op het veelgebruikte CLEAR-model meer inzicht zou geven in 

drijfveren van burgers in groene initiatieven. Dit onderzoek heeft een gedegen onderzoeksaanpak. De 

data is verzameld door middel van twee veldstudies met in totaal 35 interviews bij zes zorgvuldig 

geselecteerde groene initiatieven. De differentiatie in de gekozen cases zorgt voor een bredere 

theoretische geldigheid van de conclusies. Het punt van theoretische verzadiging is bereikt en er heeft 

een systematische analyse van de data plaatsgevonden middels ATLAS.ti op basis waarvan een theorie 

is gebouwd. Er is gedurende het onderzoek steeds gereflecteerd op de resultaten.  

Toch kan niet geclaimd worden dat in dit onderzoek álle drijfveren voor participatie zijn blootgelegd. 

Verba et al. (1995) stellen namelijk dat het niet mogelijk is tot een complete set van verklarende 

factoren voor participatie te komen. Wel kan worden gesteld dat er – ook zonder dat dit complete 

beeld is gecreëerd – meer inzicht is verkregen in drijfveren van burgers in groene burgerinitiatieven 

door middel van de leefstijlbenadering. Het is daarbij interessant dat bij respondenten gemiddeld 3 V’s 

uit het 5V-model terugkomen.  

Verwacht werd dat de leefstijlbenadering een betekenisvoller inzicht zou geven in drijfveren die een 

rol spelen. Het uitdiepen van drijfveren middels de leefstijlbenadering blijkt, gegeven de resultaten van 

dit onderzoek, een goede keuze. Dit resultaat past binnen eerdere bevindingen uit ander onderzoek. De 

WRR (2012) benadrukte al eerder dat burgerbetrokkenheid het denken vanuit burgers vereist. Van der 

Lans (2011) spreekt in dit kader over de ‘systeemwereld’ en de ‘leefwereld’, en dan vooral over de 

kloof daartussen. Overheden zijn vaak zoekende en hebben niet genoeg feeling met wat de burger wil. 

Newman, Guy en Mastracci (2009) en Vigoda-Gadot en Meisler (2010) concludeerden dat het de 

belangrijkste uitdaging voor overheden is om contact en verbinding te maken met mensen in de 

leefwereld. Dit onderzoek combineert de werelden door gebruik van het CLEAR-model als benadering 

uit de systeemwereld in combinatie met de leefstijlbenadering als perspectief in de leefwereld. De 

leefstijlbenadering geeft aangrijpingspunten om de kloof tussen overheid en burgers te verkleinen 

omdat hierin de belevingswereld van burgers centraal staat.  

Verder blijkt uit de analyse dat burgers veel vanuit hun persoonlijke waarden participeren. Participatie 

is minder afhankelijk van capaciteiten en opleidingsniveau en meer van waardenoriëntaties van 

burgers. Dit past bij de maatschappelijke ontwikkeling waarin keuzes van burgers in de 

individualiserende, complexere en gedifferentieerde samenleving steeds minder vasthangen aan en 
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samenhangen met sociale klasse (Coppens & Oosterlynck, 2008; Doornbos, 2004 p. 17). Drijfveren 

worden in mindere mate bepaald door individuele kenmerken en in meerdere mate door waarden die 

burgers hebben en keuzes die ze op basis van deze waarden maken.  

Ook inhoudelijk sluiten de 5V’s aan bij resultaten uit eerder onderzoek. Zo herkenden Salverda, 

Slangen, Kruit, Weijschede en Mulder (2009) het ‘principe van diffuse wederkerigheid’ in 

burgerinitiatieven. In burgerinitiatieven worden door burgers vaak inspanningen geleverd zonder 

daarvoor van anderen iets terug te verwachten. Dit resultaat is vergelijkbaar met de factor 

‘Verantwoordelijkheidsgevoel’: respondenten doen iets voor een ander maar verwachten daarvoor in 

ruil niets terug. Van der Lelij (2014) beschreef al dat verantwoordelijke en plichtsgetrouwe burgers 

zullen participeren in groene initiatieven omdat zij gestuurd worden vanuit een plichtsbesef en goed 

willen doen voor hun gemeenschap. Verder komt bij de drijfveer ‘Verbinding’ terug dat burgers 

relaties willen aangaan met gelijkgestemden, maar ook met relatieve vreemden. Dit sluit aan bij de 

begrippen ‘bonding’ en ‘bridging’ die Putnam (2000) beschrijft. Ook is het interessant dat de vijf 

drijfveren voor participatie op basis van de leefstijlbenadering weinig van doen hebben met ‘bezitten’ 

maar meer met beleven. Verschillende trendwatchers concluderen dat we in een tijdperk zijn beland 

waar het creëren van “voldoening, vervulling en daadwerkelijk welzijn” voorgaat aan de behoefte iets 

te bezitten (Extend Limits, z.j.). Het 5V-model is op basis van interviews met respondenten in groene 

burgerinitiatieven opgesteld en blijkt daarnaast dus ook bij de bredere maatschappelijke 

ontwikkelingen te passen.  

Opvallend is de bevinding dat plezier en ontspanning drijfveren zijn voor een groot deel van de 

respondenten. Dit staat haaks op de literatuur van Van der Lelij (2014). Volgens hem zouden mensen 

met behoefte aan plezier, comfort en onbezorgdheid niet snel participeren in burgerinitiatieven. De 

resultaten van dit onderzoek geven daarentegen aan dat plezier en ontspanning drijfveren zijn van 

burgers om wel te participeren. Van der Lelij (2014) lijkt burgerinitiatieven enkel te zien als een 

‘effort’, terwijl de respondenten uit dit onderzoek aangeven in het initiatief te participeren vanuit een 

behoefte aan ontspanning.  

6.2 Betekenis van de resultaten voor de praktijk 

In de klassieke overheidsopvatting is de overheid de dienstverlener en is de burger de passieve 

ontvanger van overheidsdiensten. Vanaf de jaren ’70 veranderde deze opvatting. Burgers zijn meer 

betrokken geraakt bij de beleidsvorming van de overheid. Ostrom (1996) betoogde dat er sprake was 

van te veel scheidingslijnen tussen overheid, markt en burger en introduceerde de term coproductie. 

Overheden zouden niet effectief werken zonder de input van burgers en Ostrom zag coproductie als de 

manier om de ‘Great Divide’ tussen de overheid, markt en burger te doorbreken. De opkomst van 

burgerinitiatieven in de 21ste eeuw (die centraal stonden in dit onderzoek) wordt gezien als de derde 

generatie van deze burgerbetrokkenheid (Lenos, Sturm & Vis, 2006). Naast burgers die meedenken en 
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meedoen willen overheden nu ook dat zij zelfredzaam zijn en een zelf organiserend vermogen 

ontwikkelen. De rol van initiatiefnemer ligt bij burgerinitiatieven bij de burger, in plaats van bij de 

overheid (Kilic, 2008).  

Deze ontwikkelingen in de manier waarop publieke diensten tot stand komen hebben gevolgen voor de 

rol die ambtenaren en professionals vervullen en de kwaliteiten die van hen vereist worden (Nye, 

2010; Silvia & McGuire, 2010). Waar ambtenaren vroeger klassieke ambtelijke waarden - zoals 

deskundigheid en neutraliteit – nastreefden, zijn ambtenaren nu geen uitvoerders meer die zonder 

eigen inbreng de hiërarchisch opgelegde taken opvolgen. Naast de fundamentele ambtelijke waarden 

zijn een heldere communicatie en samenwerking met burgers van toenemend belang voor de ’21ste-

eeuwse ambtenaar’ (Hertogh, 2000; Van der Wal, 2016). Omdat de overheid niet de enige centrale 

speler meer is, en het aantal stakeholders toeneemt, moeten ambtenaren in meerdere mate beschikken 

over de kwaliteit om goed samen te werken met burgers en hen te enthousiasmeren voor initiatieven 

en zelfredzaamheid (Silvia & McGuire, 2010). Het stimuleren van burgers is daarmee een nieuwe 

belangrijke rol van gemeenten (Denters et al., 2013). Overheden moeten daarom weten wat er speelt in 

de samenleving. Zij moeten over het vermogen bezitten zich te verplaatsen in burgers en dienen 

adequaat in te spelen op hun wensen en verwachtingen. Dit onderzoek biedt hen concrete 

aangrijpingspunten hiertoe. Deze aangrijpingspunten zijn enerzijds van toepassing op de 

communicatie met burgers die reeds actief zijn, anderzijds bieden ze kansen om niet-actieven te 

bewegen tot participatie. 

Ten eerste kunnen ambtenaren de resultaten van dit onderzoek inzetten in hun communicatie met de 

reeds actieve burgers in burgerinitiatieven. Deze communicatie is een veelbeschreven knelpunt in de  

literatuur over burgerinitiatieven (Salverda et al., 2014). Door middel van het in dit onderzoek 

ontwikkelde 5V-model en de herziende blik op de toepasbaarheid van het CLEAR-model kunnen 

ambtenaren gedrag van burgers beter begrijpen en kan miscommunicatie tussen ambtenaar en burger 

worden voorkomen. Ambtenaren kunnen zich met de resultaten van dit onderzoek beter verplaatsen in 

de leefwereld van burgers omdat ze weten welke drijfveren en persoonlijkheidskenmerken er spelen. 

Hierop kunnen ze hun (manier van) communicatie aanpassen. 

Daarnaast geeft dit onderzoek handvatten voor het activeren van niet-actieve burgers en het 

voorspellen van hun gedrag. Kennis van gedrag en de logica van keuzes van burgers geeft inzicht in 

hoe mensen zich in de praktijk bewegen (De Jong, Scherpenisse, Van Twist, Schram & Staffhorst, 

2016). Ambtenaren en wijkprofessionals kunnen burgers stimuleren door hen motieven aan te rijken 

om te participeren in een burgerinitiatief. Zeker in aandachtswijken kan stimulatie van burger door 

deze professionals zorgen voor het ontstaan van burgerinitiatieven (Van Ankeren et al., 2010). 

Ambtenaren kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruiken in de reclamestrategieën die zij 

toepassen om de zelfredzaamheid te vergroten. De psychologische inzichten uit dit onderzoek vormen 
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tevens een waardevolle brug naar innovatieve potentiële beleidsinstrumenten die ambtenaren kunnen 

inzetten, zoals speltechnieken. Dit gebruik van speltechnieken als beleidsinstrument wordt in de 

literatuur ook wel aangeduid met de term ‘gamification’. Bij gamification wordt door middel van 

verkregen psychologische inzichten op een speelse wijze ingespeeld op gedrag. Er wordt getracht 

bepaalde veranderingen in gedrag van mensen uit te lokken door in te spelen op het motivatieproces. 

De in dit onderzoek verworven inzichten met betrekking tot drijfveren voor participatie bieden 

concrete handvatten voor de inzet van gamification als beleidsinstrument om de zelfredzaamheid 

onder burgers te vergroten (De Jong et al., 2016).  

6.3 Vervolgonderzoek 

Ondanks deze veelbelovende resultaten zijn niet alle vragen beantwoord. Vervolgonderzoek op dit 

thema is daarom wenselijk. Het is interessant om na dit verkennende, kwalitatieve onderzoek een 

groter kwantitatief onderzoek op te zetten. Hierdoor kan de schaal vergroot worden en kan harder 

bewijs voor resultaten worden gevonden. Dit onderzoek kan dan dienen als richtinggevende 

operationalisatie.  

Daarnaast is het interessant om te toetsen of het 5V-model ook in deze hoedanigheid overeind blijft 

wanneer deelnemers aan andere type groene initiatieven, welke niet in dit onderzoek zijn 

meegenomen, worden bevraagd. In dit onderzoek is het begrip ‘groene burgerinitiatieven’ zo 

afgebakend dat alleen initiatieven die zich richten op fysieke activiteiten op een vaste plek binnen de 

bebouwde kom zijn meegenomen in het onderzoek. Mattijsen et al. (2015) onderscheiden daarnaast 

echter ook fysieke groene initiatieven die meer regionaal verspreid zijn én groene initiatieven die in 

plaats van fysieke activiteiten politieke activiteiten ondernemen. Verder onderzoek naar deze typen 

groene initiatieven is een relevante manier om de theorie die uit dit onderzoek is voortgekomen uit te 

breiden, te verstevigen en waar nodig aan te passen. Op deze manier wordt duidelijk in welke mate 

deze theorie standhoud bij nog meer variatie in de aard van de groene initiatieven.  

Verder heeft dit onderzoek zich uitsluitend gericht op participanten van groene initiatieven en hun 

drijfveren. Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om eenzelfde verkennende 

onderzoeksopzet te gebruiken bij onderzoek naar niet-participanten. Welke redenen geven zij om niet 

te participeren? Zijn hierin patronen te ontdekken? Volgens Lowndes et al. (2001) komen er namelijk 

interessante resultaten uit de vraag waarom mensen niet participeren. De onderzoeksvraag die gesteld 

zou kunnen worden is: “In welke mate is de leefstijlbenadering ook aanvullend op het CLEAR-model 

als het gaat om redenen om niet te participeren in groene initiatieven?” Het is daarbij interessant om 

te onderzoeken of de drijfveren van niet-participanten net zo divers zijn als deze in het 5V-model, of 

dat zij toch meer simplistische redenen geven (geen tijd, geen zin).  

Tot slot heeft dit onderzoek de consumentenstijlen en bijbehorende waarden en drijfveren als 

uitgangspunt genomen binnen de leefstijlbenadering. In de leefstijlbenadering zijn er echter door 
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verschillende auteurs ook burgerschapsstijlen onderscheidden (Becker en Dekker, 2005; Schoemaker, 

Lampert, & Van der Lelij, 2006; Van den Brink, 2002; Verhoeven, 2009; WRR, 2012,). Verhoeven 

(2009) definieert de burgerschapsstijlen als “samenvattingen van onderscheidbare politieke oriëntaties 

en gedragingen, waarmee we de diversiteit in politieke betrokkenheid onder de bevolking analytisch 

kunnen aanduiden” (p. 36). Deze stijlen gaan dus minder in op de waarden en drijfveren van 

consumenten ten aanzien van een product (in het geval van dit onderzoek de groene initiatieven), maar 

meer op behoeften ten aanzien van de rol van de overheid hierbij. De burgerschapsstijlen lagen buiten 

het bereik van dit onderzoek. Enkele respondenten deden hierover wel uitspraken in de interviews. 

Vervolgonderzoek zal informatie opleveren over hoe burgers denken over de nieuwe rol die de 

overheid aan burgers toebedeeld en over het effect dat deze overtuiging heeft op hun gedrag: het al dan 

niet participeren.  
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Bijlagen 

Bijlage 1. Topiclijst 

Doel: de respondent zoveel mogelijk laten vertellen zonder te veel sturende vragen te stellen. Zoveel 

mogelijk doorvragen in de richting van de antwoorden die ze geven.  

Inleiding 

- Voorstellen 

- Vertellen over het onderzoek 

- Gegevens worden anoniem verwerkt  

- Toestemming voor opname? 

Kern 

- Waarom heeft u besloten mee te doen aan dit initiatief? 

- Waarom blijft u betrokken? 

- Zijn er nog andere factoren die naast …… en ….. een rol spelen? 

- Samenvattend kan ik dus stellen dat voor u vooral …, … en … spelen. Vat dit uw motivatie 

goed samen? 

- Wat zouden redenen zijn om alsnog te stoppen? 

- Hebben we naar uw idee zo alle drijfveren besproken?  

- (Aanvullend bij veldstudie 2: reflecteren op het 5V-model met de respondent) 

Afsluiting 

- Achtergrondfactoren: leeftijd, opleidingsniveau, culturele achtergrond.  

- Zelf noteren: geslacht 

- Vervolg van het onderzoek, wil de respondent de onderzoeksresultaten inzien? 

- Bedanken + presentje uitreiken 
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Drijfveren voor 
participatie in 

groene 
burgerinitiatieven

Can do

Groene 
vaardigheden

Eigen kwaliteiten

Tijd

Budget

Like to

Verantwoordelijkhei
dsgevoel

Zorg dragen voor de 
natuur

Ontbrekende 
waarden 

terugbrengen bij de 
huidige generatie

Iets betekenen voor 
de samenleving en 

een ander

Verbinding

Contact en 
gezelligheid

Behoefte aan een 
klein, vast groepje 

bekenden

Bewust het 
(homogene) netwerk 

uitbreiden

Bijdragen aan de 
sociale cohesie in de 

buurt

Verdieping

Zelfontplooiing

Bewustwording over 
gezondheid, voeding 

en actief leven

Vermaak

Plezier in groen en 
natuur

Ontspannen door 
rust, fysiek bezig 

zijn en balans tussen 
vrijheid en structuur

Verbetering van 
leefomgeving

Bijdragen aan de 
uitstraling van de 

plek van het 
initiatief

Enabled to
Betrokken geraakt 

door eerdere 
netwerken 

Asked to

Gevraagd door 
deelnemer aan het 

initiatief

Uitgenodigd door 
krant/e-mail

Responded to

Overheid is 
enthousiast met de 

input van de 
respondent

Direct zichtbaar 
resultaat door 

handelen

Bijlage 2. Codeboom 
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Bijlage 3. Theoretische memo’s  

NB: veel van onderstaande memo’s zijn bijgehouden in ATLAS.ti en daaruit gekopieerd.  

Datum Inhoud 

11-4-2017 11-04-2017 15:57:04 

Alle interviews uit veldstudie 1 zijn uitgewerkt. Vandaag begin ik met het lezen van 

alle interviews en ga ik deze open coderen. Ik ken labels toe aan stukjes tekst, door 

dicht bij de tekst te blijven.  

 

11-04-2017 17:12:57 

Veel mensen die verandering willen. Hieronder vallen bijv.: het gebied zag er niet uit 

(verloedering), idealisme voor de kinderen (zij moeten weer leren spelen, de natuur 

leren kenne).  

 

11-04-2017 23:19:33 

De eerste open codes zijn: 

- Zelfontplooiing (kennis ontwikkelen) 

- Iets doen voor een ander (vrienden, buurt of gemeenschap, er moet draagvlak zijn 

en er moet behoefte aan zijn) 

- iets doen voor natuur 

- sociaal bezig zijn, gezellig, onder de mensen zijn 

- Passie (iets hebben met groen, natuur, het proces van iets zien groeien) 

- Vrijheid (geen verplichtingen e.d.) versus structuur  

- Actieve levensstijl (gezond, bewegen, buiten zijn,) 

- Traditionele ideologie/waarde (heel behoudend/traditioneel, terug naar vroeger) 

- Aandacht voor immateriële waarden (minimalistisch) 

- Ontwikkeling, verandering in leefgebied willen bewerkstelligen (Het aanzien van 

de buurt in geval van verloedering) 

- in een kleine leefomgeving willen leven (klein groepje, vast, behouden) 

- in een grotere leefomgeving willen leven (netwerk willen verbreden, meer mensen 

erbij betrekken, ook van andere etnische achtergrond) 

- Verlangen naar erkenning en waardering (succes, erkenning, imago) 

- toegang voor iedereen (ideaal) 

- vermaak (Respondent vindt het ‘gewoon leuk’, plezier) 

- Open staan voor iets nieuws 

- uitvoerend bezig zijn (doener) 

- resultaat gericht, zichtbaar resultaat 
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12-4-2017 12-04-2017 09:16:27 

Start met het axiale coderen van de eerste 21 interviews uit veldstudie 1: zoeken naar 

thema’s en subgroepen.  

 

12-04-2017 13:53:02 

Drijfveren gegroepeerd: 

- Ik weet er iets van OF ik kan er iets van leren 

- Ik wil iets voor een ander doen (buurt, kind, iedereen in het algemeen) of ik doe het 

puur voor mezelf 

- Ideaal  er moet iets veranderen 

- vermaak, plezier, gezelligheid 

 

12-04-2017 16:03:49 

De hoofdcategorieën zijn eigenlijk: 

- sociale beweegredenen 

- persoonlijke beweegredenen: iets leren.  

- idealistische beweegredenen 

 - educatie voor het kind 

 - natuurideaal: er moet iets veranderen 

- praktische beweegredenen 

 - Geld 

 - Tijd 

 

Maar daarin valt nog niet: 

- het is hier verloederd, er moet iets veranderd worden aan de leefomgeving 

 

CLEAR-model: 

Het is inderdaad belangrijk om een plaats in het netwerk te hebben om gevraagd te 

worden. Veel mensen worden gevraagd.  

  

14-4-2017 14-04-2017 08:33:50 

De thema’s waaronder de uiteenlopende open codes vallen moeten systematischer. 

De hoofdthema’s zijn niet concreet genoeg.  

 

Een hoofdthema is sociaal contact (het verbinden).  
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Aan de ene kant heel idealistisch, aan de andere kant ook veel op ‘simpel’ vermaak: 

“het is gewoon leuk”.  

 

14-04-2017 09:42:44 

CLEAR-model 

Can do valt uiteen in verschillende vaardigheden: groene vaardigheden, 

organisatorische vaardigheden, technische vaardigheden.  

Hoeveelheid beschikbaar geld van respondenten niet van belang. Budget van de 

initiatieven wel: subsidies van gemeenten e.d.  

 

15-4-2017 15-04-2017 23:14:38 

- sociale beweegredenen  verbinding 

- persoonlijke beweegredenen  verdieping 

- idealistische beweegredenen  verantwoording 

 - educatie voor het kind 

 - natuurideaal: er moet iets veranderen 

- praktische beweegredenen  

 - Nabijheid 

 - was wel makkelijk 

 - leuk/vermaak  

 

Aan de ene kant dus erg idealistisch: natuurideaal, educatie voor het kind. Maar aan 

de andere kant ook simpel. En aan de ene kant heel erg op de ander gericht 

(verbinding, iets doen voor ander) en aan de andere kant meer voor zichzelf 

(persoonlijke beweegredenen, praktische beweegredenen).  

 

 

 

16-04-2017 01:14:06 

Eerste versie voor model 4V’s: 
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Altruïstisch Individueel 

VERBINDEN – contact 

- Sociaal 

- Sociale cohesie buurt 

- Netwerk uitbreiden 

- Toegankelijk voor iedereen 

- Kleine leefomgeving 

VERDIEPEN 

- Zelfontplooiing 

- Gezond eten 

- Buiten zijn 

- Eigen groente en fruit 

- Waardering voor het eten 

- Iets nieuws willen leren 

VERANTWOORDELIJKHEID 

- Goed voor kinderen 

- Goed voor milieu 

- Voor anderen doen  

erkenning, belangstelling en 

draagvlak 

VERMAAK 

- Makkelijk  

- Gestructureerd 

- Nabijheid 

- Vrijheid 

- ‘leuk’ 

- Rust 

 

 

16-04-2017 16-04-2017 10:02:58 

 

Verder werken aan model. Verbinden en verantwoordelijkheid is meer op de ander 

gericht, verdiepen en vermaak meer op zichzelf. Daarnaast is verantwoordelijkheid 

idealistisch. En verdieping eigenlijk ook, maar dan op meer individueel niveau.  

 

2 assen van het 4V-model: 

- Altruïstisch/individueel 

- Idealistisch/ ….? Meer op praktische en direct nut. 

 

Verbetering van leefomgeving ook ergens in model toevoegen: ook individualistisch 

en meer op het praktische en direct nut. Zelfde kenmerken als vermaak, maar wel 

andere factor.  

 

23-05-2017 23-05-2017 17:33:40 

Alle interviews uit de tweede veldstudie uitgewerkt 

Welke veranderingen zie ik? 
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- Zichtbaar resultaat moet plek krijgen in model 

 

29-05-2017 Verfijning van de concepten op basis van de tweede veldstudie 

 

29-05-2017 10:59:15 

- Verandering van leefomgeving --> verbetering van leefomgeving. Anders lijkt het 

net een verhuizing.  

- Volgorde veranderd in model: bij verantwoordelijkheidsgevoel komt zorg dragen 

voor de natuur eerst, als laatste iets doen voor een ander want die sluit weer meer aan 

bij de verbindingsfactor.  

- 5V's zijn eigenlijk invulling aan de factor 'like' van het CLEAR-model.  

- Waar resultaat toevoegen, zichtbaarheid van resultaat? --> misschien bij Responded 

to, mate waarin er iets met input wordt gedaan.  

- Fijne structuren binnen het initiatief = balans tussen vrijheid en structuur 

 

3-6-2017 Herformuleren concepten zodat ze iets beter lopen: 

- Iets nieuws leren  valt onder zelfontplooiing. 

- Bewustwording over eten = bewustwording over voeding (dit is hoe 

respondenten het vaker benoemen). 

- Waarden terugbrengen bij de huidige generatie = ontbrekende waarden 

terugbrengen bij de huidige generatie. Iets specifieker. 

- Voorzien in de behoefte van een ander = Iets betekenen voor de samenleving 

en een ander met daaraan gehangen het belang van draagvlak en erkenning.  

- Vermaak opdelen in twee delen: enerzijds plezier (in groen en natuur) en 

anderzijds ontspanning. Onder ontspanning vallen dan alle losse elementen: 

werken met handen, hoofd leeg, weg uit dagelijks drukke bestaan, rust, 

balans tussen vrijheid en structuur.  

- Verbetering van leefomgeving  

- Zichtbaar resultaat kan eigenlijk bij de factor uit het CLEAR-model: 

responded to. Gaat over wat er met input gedaan wordt, en zichtbaar resultaat 

kan direct door burgers worden doorgevoerd.  
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