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Supporter van Schoon organiseert dit jaar weer de Landelijke 
OpschoonDag, een dag waarop burgers zelf in actie komen om de buurt 
waarin zij wonen leefbaarder te maken door zwerfafval op te ruimen. 

  

Deze dag past binnen de trend van ‘samenredzaamheid’ waar in 
Nederland sprake van is. De Nederlandse samenleving ontwikkelt zich in 
de richting van een participatiesamenleving. De overheid doet steeds 
vaker een beroep op burgers om meer zaken zelf – of samen met 
anderen - te organiseren. Veel van deze samenredzaamheid vindt plaats 
op wijkniveau: bijvoorbeeld het schoonhouden van de wijk, maar ook 
het tegengaan van criminaliteit en onrust in de wijk of de organisatie 
van kinderopvang met buurtgenoten.  

  

Wellicht mede ingegeven door deze trend is de opkomst van online en 
social buurtgroepen: buurtbewoners die contact met elkaar hebben via 
online diensten, zoals Facebook, Whatsapp of speciaal hiervoor 
ingerichte platforms als Nextdoor.  

  

In het kader van de Landelijke Opschoondag van Supporter van Schoon 
heeft Motivaction onderzoek gedaan naar de samenredzaamheid in 
wijken, in samenhang met de sociale cohesie en de opkomst van online 
en social buurtgroepen.  

  

 

 

 

 

 

Meerderheid Nederlanders bereid zich in te zetten voor hun buurt 

Uit het onderzoek blijkt dat circa vier op de tien Nederlanders achter 
deze samenredzaamheid staan: zij vinden dat burgers meer eigen 
verantwoordelijkheid moeten nemen en minder een beroep moeten 
doen op de overheid. Als het hun eigen wijk betreft is de bereidheid 
hiertoe nog iets groter: een kleine meerderheid van de Nederlanders 
draagt graag zijn/haar steentje bij aan de kwaliteit en leefbaarheid 
van hun buurt en staat direct klaar om buurtgenoten te helpen. 
Burgers zijn het meest bereid zelf hun handen uit de mouwen te 
steken om de manier waarop inwoners met elkaar omgaan te 
verbeteren, om voor elkaar te zorgen of om de openbare ruimte 
schoon te houden. 

  

Nederlanders spreken buurtbewoners meestal minstens één keer 
per week 

Ook met de sociale cohesie binnen de wijk zit het over het algemeen 
goed: ruim vier op  de tien Nederlanders voelen zich verbonden met 
wat er bij hun in de buurt gebeurt en doen er moeite voor om 
contact te onderhouden met hun buurtbewoners. De helft spreekt 
zijn of haar buurtbewoners meerdere keren per week.  

  

Zulke praatjes op straat gaan meestal over actuele onderwerpen, 
zoals het weer of het nieuws.  Ook komt de manier waarop inwoners 
met elkaar omgaan of de zorg voor elkaar weleens ter sprake.  
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Online contact: minder vaak dan op straat en over andere 
onderwerpen 

Naast het ‘traditionele’ contact op straat met buurtbewoners gebruikt 
ruim een zesde van de Nederlanders (17%) tegenwoordig online 
diensten om te communiceren met buurtbewoners. Meestal gebeurt 
dat via WhatsApp(-groepen), maar ook via Facebook en speciaal 
hiervoor ontwikkelde platforms als Nextdoor.  

 

Nederlanders hebben wel minder contact via online diensten dan op 
straat: één derde heeft wekelijks of vaker contact, de rest minder vaak. 
Opvallend is dat  Nederlanders het wel vaak laagdrempeliger vinden om 
online contact te hebben dan op straat.  

  

In online en social buurtgroepen gaat het gesprek meestal over het 
tegengaan van criminaliteit in de buurt. Toch komen ook andere 
onderwerpen met regelmaat ter sprake, zoals aanstaande evenementen 
in de buurt, zwerfafval in de wijk en het schoonhouden van de buurt. 
Online groepen worden minder gebruikt voor de actuele onderwerpen 
als het nieuws en het weer.  

 

Door online contact beter op de hoogte van wat er in de buurt  

Veel Nederlanders die online communiceren met hun buurtgenoten 
(17% van alle Nederlanders) zijn naar eigen zeggen beter op de hoogte 
van wat er in de buurt speelt door dat online contact. Ook vindt bijna de 
helft van hen dat online contact leidt tot een fijnere buurt.  

 

Online contact hangt samen met meer betrokkenheid bij de wijk 

In vergelijking met de gemiddelde Nederlander, zijn Nederlanders die 
online contact hebben met hun buurtbewoners meer betrokken bij 
hun buurt: ze dragen vaker graag hun steentje bij aan de kwaliteit en 
leefbaarheid, staan vaker direct klaar om buurtgenoten te helpen, 
doen er meer moeite voor om contact te onderhouden met mensen 
uit de buurt en zetten zich vaker actief in om hun woonomgeving 
leefbaar te houden. Ook voelen ze zich vaker sterk verbonden met 
wat er in hun buurt gebeurt. 

 

Weinig verandering in de buurt in vergelijking met vijf jaar geleden 
Ondanks de trend van samenredzaamheid en de opkomst van online 
en social buurtgroepen, is er, gemiddeld gezien, in de buurt naar 
eigen zeggen weinig veranderd volgens Nederlanders: in hun 
beleving hebben Nederlanders niet meer contact dan vijf jaar 
geleden met buurtbewoners, worden er niet meer activiteiten 
georganiseerd in de buurt en weet men niet vaker beter wat er 
speelt tegenwoordig dan vijf jaar geleden.   

 

Nederlanders die ook online contact hebben met hun buren denken 
hier over het algemeen iets anders over: naar eigen zeggen weten zij 
wel iets vaker beter wat er speelt tegenwoordig dan vijf jaar geleden 
en hebben zij ook iets vaker meer contact met hun buurtbewoners 
dan vijf jaar geleden.  
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In opdracht van Vincent Breedveld, van Stichting Nederland Schoon, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar sociale 
cohesie en het gebruik van online mogelijkheden voor buurtcontact onder Nederlanders.   

  

Op 25 maart 2017 organiseert Stichting Nederland Schoon, vanuit Supporter van Schoon, de Landelijke OpschoonDag. Op deze dag komen 
burgers zelf in actie om, in samenwerking met hun buurtbewoners, het zwerfafval in hun wijk op te ruimen. Deze dag staat in het teken van 
‘samenredzaamheid’: de bereidheid van burgers om, bij een zich terugtrekkende overheid, zelf de handen uit de mouwen te steken.  Sociale 
cohesie is hierbij van belang: in hoeverre heeft men contact met de buurt en in welke mate is men betrokken bij wat er gebeurt in de buurt? 

 

Een ontwikkeling die hierbij aanhaakt is de opkomst van online en social buurtgroepen: contact tussen buurtbewoners via online diensten als 
Whatsapp, Facebook en speciaal hiervoor ontwikkelde platforms als Nextdoor.  Die diensten bieden buurtbewoners de mogelijkheid op een 
andere manier en over andere onderwerpen met elkaar te spreken en zich (makkelijker) te organiseren rond onderwerpen waarop dat voorheen 
niet het geval was, zoals het tegengaan van onrust en criminaliteit in de wijk of het schoonhouden van de buurt.  

  

In het kader van Landelijke Opschoondag heeft Motivaction B.V. een publieksonderzoek uitgevoerd naar deze thema’s: samenredzaamheid, 
sociale cohesie en online buurtcontact. Met de resultaten kan Supporter van Schoon, in samenwerking met reclamebureau exPRtease een 
publicatie opstellen om meer aandacht en publiciteit te genereren voor Landelijke Opschoondag 2017.  
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In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?  (n=1.033)

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens

Burgers moeten meer eigen verantwoordelijkheid nemen en minder 
een beroep doen op de overheid 

Ik zet me actief in om mijn woonomgeving leefbaar te houden 

Ik voel me sterk verbonden met wat er bij mij in de buurt gebeurt

Ik doe er moeite voor om contacten te onderhouden met de mensen uit mijn 
buurt 

Ik sta altijd direct klaar om buurtgenoten te helpen 

Ik draag graag mijn steentje bij aan de kwaliteit en leefbaarheid van mijn buurt 

Vier op de tien Nederlanders bereid tot het nemen van meer eigen 
verantwoordelijkheid 

• 40% van de Nederlanders is het eens met de stelling dat burgers 
meer verantwoordelijkheid moeten nemen, en minder een beroep 
moeten doen op de overheid. 17% is het hiermee oneens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merendeel Nederlanders zet zich in voor de eigen buurt 

• Iets meer dan de helft van alle Nederlanders draagt graag zijn 
steentje bij aan de kwaliteit en leefbaarheid van zijn buurt (55%) 
en staat altijd direct klaar om buurtgenoten te helpen (57%). Vier 
op de tien voelen zich sterk verbonden met wat er bij hun in de 
buurt gebeurt (41%). 

• Ruim een derde (34%) van alle Nederlanders zet zich actief in om 
de woonomgeving leefbaar te houden. Een vijfde doet dat niet 
(21%).  

 

Nederlanders die online contact hebben zijn meer betrokken en 
beter op de hoogte dan de gemiddelde Nederlander 

• Nederlanders die online contact hebben (17%, zie pagina 7) met 
hun buurtbewoners zetten zich over het algemeen actiever in 
voor hun woonomgeving dan de gemiddelde Nederlander: ze 
dragen vaker graag hun steentje bij, doen meer moeite voor 
contact met buurtbewoners en staan vaker klaar voor 
buurtgenoten. Ook voelen ze zich sterker verbonden bij wat er in 
hun buurt gebeurt dan gemiddeld.  
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Nederlanders vooral bereid tot het zelf verbeteren van de omgang met 
elkaar en het schoonhouden van de openbare ruimte 

• Nederlanders vinden dat burgers op verschillende vlakken zelf 
kunnen bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid van hun 
buurt. Het meest genoemd worden: 

1. De manier waarop inwoners met elkaar omgaan (75%) 

2. Het schoonhouden van de openbare ruimte (67%) 

3. Zorgen voor elkaar (55%) 

4. Het tegen gaan van criminaliteit (48%) 

5. Verzorgen van groenvoorzieningen (31%) 

 

Meeste Nederlanders spreken meerdere keren per week met 
buurtbewoners, meestal over het nieuws en het weer 

• De mate waarin Nederlanders contact hebben met hun 
buurtbewoners verschilt. De helft van alle Nederlanders  (51%) heeft 
meerdere keren per week contact met buurtbewoners. 21% heeft 
vrijwel iedere dag contact, 30% twee tot vier keer per week. 

• Slechts 1 op de 10 Nederlanders (10%) heeft (bijna) nooit contact 
met zijn/haar buurtbewoners. 

• Buren spreken elkaar op straat over verschillende onderwerpen. De 
meest besproken onderwerpen op straat zijn:  

1. Actuele onderwerpen (het nieuws, het weer etc.) (56%) 

2. De manier waarop buurtbewoners met elkaar omgaan (24%) 

3. Zorgen voor elkaar (23%) 

4. Schoonhouden van de buurt (20%) 

5. Zwerfafval in de buurt (18%) 

 

 

 

Daarnaast informeert men met regelmaat naar het wel en wee van 
de buurtbewoner(s) zelf. 

 

Over het algemeen weinig verandering in de buurt sinds vijf jaar 
geleden in de beleving van Nederlanders 

• Nederlanders verschillen in hun beleving van wat er de afgelopen 
vijf jaar veranderd is in hun wijk op het gebied van betrokkenheid 
en sociale cohesie. Bijna drie op de tien Nederlanders (29%) 
weten naar eigen zeggen tegenwoordig beter wat er speelt in hun 
buurt dan vijf jaar geleden, terwijl dat voor een kwart (25%) niet 
het geval is. 

• Bijna een kwart van de Nederlanders (24%) geeft aan dat ze 
tegenwoordig meer contact hebben met hun buurtgenoten dan 
vijf jaar geleden. Ruim een derde (34%) heeft naar eigen zeggen 
niet vaker contact dan vijf jaar geleden.  

• Volgens 15% van de Nederlanders worden er tegenwoordig meer 
activiteiten in hun buurt georganiseerd dan vijf jaar geleden. 37% 
is het oneens met deze stelling: volgens hen worden er 
tegenwoordig niet meer activiteiten georganiseerd. 

 

• Nederlanders die online contact hebben geven vaker aan het idee 
te hebben dat ze tegenwoordig beter op de hoogte zijn van wat er 
speelt in de wijk dan vijf jaar geleden, in vergelijking met de 
gemiddelde Nederlander. Ook hebben ze, vergeleken met 
Nederland gemiddeld, vaker meer contact met buurtgenoten dan 
vijf jaar geleden. 
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Een zesde van de Nederlanders heeft online contact met buurtbewoners 

• In Nederland groeit het aantal buurten waar online mogelijkheden (zoals 
WhatsApp, Facebook of platforms als Nextdoor) worden gebruikt voor het 
bespreken van buurtzaken. 17% (n = 172) van de Nederlanders is bekend met 
dit fenomeen en maakt gebruik van één van de online mogelijkheden voor 
buurtcontact. Nog eens 26% van de Nederlanders zou open staan voor het 
gebruik ervan. Slechts een vijfde (19%) heeft nog nooit van dergelijke online 
of social buurtgroepen gehoord. 

 

Minder vaak contact online dan op straat, en over andere onderwerpen 

• Slechts 4% van de Nederlanders die zo’n online buurtgroep hebben, heeft 
dagelijks online contact met buurtbewoners. 14% heeft enkele keren per 
week contact, eveneens 14% één keer per week. 30% heeft minder dan één 
keer per week contact, 18% minder dan één keer per maand. Een vijfde (20%) 
heeft (bijna) nooit contact met zijn/haar buurtbewoners via de online 
buurtgroep waar ze lid van zijn.  

• De meeste Nederlanders die online contact hebben met hun buren, hebben 
dat via WhatsApp (32%) of in een aparte WhatsApp-groep (27%). 22% 
gebruikt het platform Nextdoor. Ook heeft 22% contact via Facebook.  

• Online gaat het meestal over andere zaken dan op straat. Het tegengaan van 
criminaliteit is met afstand het meest besproken onderwerp (52%). Overige 
online onderwerpen zijn: 

2. (Aanstaande) evenementen in de buurt (24%) 

3. Zwerfafval in de buurt (21%) 

4. Het schoonhouden van de buurt (17%) 

5. Zorgen voor elkaar (16%) 
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1%

Nog nooit van gehoord

Van gehoord, maar heb er geen belangstelling voor

Van gehoord, maar twijfel over het nut ervan

Van gehoord, en sta er voor open om er gebruik van te maken

Ik ken het en maak er gebruik van

Ken het en maakte er gebruik van, maar nu niet meer

In Nederland groeit het aantal buurten waar online 
mogelijkheden (zoals Whatsapp, Facebook of platforms als 

Nextdoor) worden gebruikt voor het bespreken van buurtzaken.  
Ben je hiermee bekend, en in hoeverre maak je er gebruik van? 

(n=1.033) 
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In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?  
(Basis - allen die deelnemen aan online buurtgroepen, n=171)

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens

Door online contact heb ik ook meer contact op straat met mijn buurtbewoners 

Online contact met buurtbewoners is laagdrempeliger dan contact op straat 

Buurtbewoners overtreden vaak de afgesproken regels van mijn online buurtgroep 

Online contact met buurtbewoners leidt tot een fi jnere buurt 

Door online contact ben ik beter op de hoogte van wat er gebeurt in mijn buurt 

Aan mijn online buurtgroep nemen ook bedrijven in de buurt deel 

Bijna helft van alle Nederlanders die lid zijn van een online buurtgroep 
vindt dat het online contact leidt tot een fijnere buurt 

• Zeven op de tien Nederlanders (70%) die in een online buurtgroep 
zitten met hun buurtgenoten geven aan door dat online contact 
beter op de hoogte te zijn van wat er speelt in hun buurt. Bijna de 
helft (47%) vindt dat het leidt tot een fijnere buurt. 

• De helft van alle Nederlanders die online communiceren met hun 
buurt (50%) vindt deze vorm van contact laagdrempeliger dan 
contact op straat.  

• Online contact leidt niet per se tot meer contact op straat. Slechts 
23% geeft aan ook meer contact op straat te hebben met 
buurtbewoners door het online contact met hen. 

 

Grootste deel van de online buurtgroepen bestaat alleen uit bewoners 

• De online buurtgroepen zijn meestal enkel uit buurtbewoners 
samengesteld. In een zesde van alle gevallen (16%) nemen er ook 
bedrijven uit de buurt aan deel. 

• In de meeste buurtgroepen houden deelnemers zich aan de regels. 
14% van de Nederlanders die in zo’n online buurtgroep zitten, geeft 
aan dat hun mededeelnemers wel vaak de (zelf opgelegde) regels 
overtreden. 
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Online vragenlijst over sociale cohesie en (online) buurtcontact afgenomen via 
het online StemPunt-panel van Motivaction. 

 

Steekproef: 

• Nederlandse bevolking tussen 15 en 70 jaar, n =  1.033 

• Respondenten afkomstig uit het online panel van Motivaction, StemPunt, 
met ruim 60.000 actieve deelnemers 

• De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek een 
punten voor het StemPunt spaarprogramma ontvangen 

• Bruto-steekproef n = 3200, responspercentage 32% 

• Representatief voor opleiding, leeftijd, geslacht, regio, waarden (Mentality-
milieus) en de interacties daartussen 

 

Veldwerk: 

• Het veldwerk heeft geduurd van 21 tot 25 februari 2017 

 

Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden: 

• Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 
maanden na afronden van het onderzoek bewaard. Beeld- en 
geluidsopnames op cd en niet digitaal beschikbare schriftelijke primaire 
bestanden zoals ingevulde vragenlijsten, worden tot 12 maanden na 
afronden van het onderzoek bewaard 

 

Overige onderzoekstechnische informatie: 

• Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit 
onderzoek gehanteerde vragenlijst is op aanvraag beschikbaar voor de 
opdrachtgever 
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BIJLAGE 
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Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage – anders 
dan integrale publicatie – is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 

Zie ook ons Pers- en publicatiebeleid. 

 

 

Beeldmateriaal 

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u 
desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction. 
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Motivaction International B.V. 
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www.motivaction.nl 


