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Samenvatting 
 
 
De Hoogte en de Indische buurt zijn wijken met een eigen identiteit en lange geschiedenis. Het zijn 
wijken waar zich veel grootstedelijke problemen voordoen. De Bedumerweg loopt dwars door De 
Hoogte en de Indische buurt. Het is een belangrijke verkeersader voor het autoverkeer voor de stad 
Groningen en Ommelanden. Het plan is om de Bedumerweg te laten dienen als ‘backbone’, om zo 
een betere verbinding tussen de wijken tot stand te brengen. Ook wordt er gekeken naar een 
uitbreiding van het aantal speel- en ontmoetingsplekken rondom de Bedumerweg, onder andere door 
middel van het beter benutten van de groenstroken.  
 
Rizoem is een adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkeling en leefbaarheid en wil een duurzame 
herinrichting van de Bedumerweg realiseren. Daarvoor is de inzet van alle bewonersgroepen rondom 
de Bedumerweg noodzakelijk, ook van jongeren. De centrale onderzoeksvraag in deze scriptie is dan 
ook hoe jongeren gemotiveerd kunnen worden om zich in te zetten voor de herinrichting van de buurt 
waar ze wonen. Hiertoe zijn een aantal deelvragen opgesteld, dit zijn:  
1. Welke factoren zijn bevorderend en belemmerend voor succesvolle jeugdparticipatie?  
2. Hoe kunnen jongeren gemotiveerd worden om een actieve bijdrage te leveren aan 
buurtparticipatie? 
3. Hoe ervaren jongeren de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van buurtparticipatie?   
4. Welke suggesties hebben jongeren voor het versterken van buurtparticipatie met het oog de 
herinrichting van de Bedumerweg en het ontplooien van buurtactiviteiten? 
 
Om antwoord te geven op deze vragen is een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek 
uitgevoerd. Hierbij is gezocht naar welke factoren bepalend zijn voor het ontstaan van motivatie en 
jeugdparticipatie.  Er is gebruik gemaakt van een lidmaatschap bij de Koninklijke bibliotheek en de 
Universiteitsbibliotheek Groningen. Tevens is er gebruik gemaakt van Google Scholar. Het 
praktijkonderzoek is uitgevoerd middels een aantal semigestructureerde interviews. Ook is er tijdens 
deze interviews een aantal open vragen gesteld over wat de jongeren terug zouden willen zien in hun 
wijk, met het oog op de herinrichting en activiteiten.   
 
Het ontstaan van motivatie hangt volgens de literatuur samen met de aanwezigheid van 3 
basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en competentie. Daarnaast zijn er volgens de literatuur 
nog een tweetal omgevingsfactoren relevant voor het motiveren van jongeren. Dit zijn: gelegenheid en 
de aanwezigheid van rolmodellen. De mate van autonomie die de jongere ervaart heeft impact op te 
bereidwilligheid om in actie te komen. Daarbij willen jongeren zich initiatiefnemer voelen van hun eigen 
acties en hebben ze behoefte aan een gevoel van vrijwilligheid. Ook de mate waarin de jongere 
vertrouwen heeft in anderen, samen met de aanwezigheid van een positief klimaat (een omgeving 
waarin de jongere zich veilig en geaccepteerd voelt), heeft invloed op het ontstaan van motivatie wat 
leidt tot jeugdparticipatie. Nog een basisvoorwaarde is dat de jongere zich in staat voelt om goed te 
functioneren. Jongeren die zich competent voelen ontwikkelen zich, creëren mogelijkheden, kunnen 
uitdagende taken realiseren en resultaten behalen.  
 
Rolmodellen beïnvloeden het gevoel van competentie van jongeren positief. Iemand die 
overeenkomsten vertoont met een jongere en in dezelfde omstandigheden leeft maar nét iets meer 
bereikt heeft kan een inspiratie zijn om ook dat te willen bereiken. Ook kunnen rolmodellen een norm 
scheppen waarin jongeren willen participeren. Hiermee creëren ze gelegenheid.  
 
De wijken De Hoogte / Indische buurt tellen samen zo’n 12.500 inwoners. Voor het praktijkonderzoek 
zijn semigestructureerde interviews afgenomen onder 15 jongeren. De jongeren zijn geworven via het 
netwerk van de onderzoeker. Ook zijn jongeren spontaan benaderd voor deelname door jongeren aan 
te spreken. Er is onderzocht of er verschillen waren in antwoorden als er werd vergeleken op 
opleidingsniveau, etniciteit, geslacht en leeftijd. Een belangrijkrijk gevonden verschil is dat naarmate 
de jongeren ouder worden, ze minder goed op de hoogte zijn van buurtactiviteiten en minder vaak 
meedoen aan deze activiteiten.  
 
De eerste 3 elementen (verbondenheid, autonomie, competentie) zijn voldoende aanwezig bij de 
jongeren rondom de Bedumerweg. Rolmodellen buiten de eigen vrienden- en familiekring zijn schaars. 
Dit kan een belemmering vormen voor het slagen van participatie bij de herinrichting. Er is rondom de 
Bedumerweg gelegenheid tot participatie aanwezig, maar vooral voor jonge jongeren in de leeftijd van 



 
 

12-14 jaar. Jongeren tussen 15 en 18 jaar zijn minder betrokken bij wat er speelt in de buurt en 
benoemen vaker dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met hun leeftijd.  
 
Bij de herinrichting van de Bedumerweg en het ontplooien van buurtactiviteiten verdient het 
aanbeveling meer rekening te houden met oudere jongeren. Er kunnen meer gezellige 
ontmoetingsplekken worden gecreëerd met bankjes en groen. Geliefde speelaccommodaties voor de 
jongeren zijn basketbal, voetbal, tafeltennis, volleybal, een skatepark, minigolf, een kabelbaan en een 
sportparkje. Voor de jongeren die van gamen houden, kan er een game-tournament worden 
georganiseerd. Bijvoorbeeld in het Floreshuis.  
 
Voorkom schijnparticipatie, kies voor beproefde methodieken. Voorbeelden hiervan voor het 
raadplegen, adviseren en informeren van jongeren zijn Verbetergroep (en Verbeterfoto’s), en de 
Wijkschouw. Voor het laten meebeslissen en coproduceren van jongeren is de methodiek Talenthouse 
geschikt. Er kan een jongerenwerker worden aangetrokken die buurtactiviteiten gaat uitvoeren in 
samenwerking met de jongeren. Deze jongerenwerker kan tegelijk ook als rolmodel dienen.  
 
Een veel voorkomende valkuil bij jeugdparticipatie is dat steeds dezelfde jongeren aan het woord 
komen. Jongeren kunnen goed leren van leeftijdsgenoten met een andere sociaaleconomische status. 
Daarbij is het zinvol om participatiebevordering te zien als een permanent proces. Sommige effecten 
zoals het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen zullen pas na een 
tijdje zichtbaar zijn. 
 
Informatie die verband houdt met buurtparticipatie dient voldoende toegankelijk gemaakt te worden 
voor jongeren. Dit kan goed via social media. De jongeren geven aan graag op de hoogte te willen 
worden gehouden via Instagram. Aangezien jongeren de sterkste beïnvloeders zijn van andere 
jongeren, is het belangrijk de sociale dimensie van participatie goed duidelijk te maken. Het inzetten 
van influencers kan hierbij helpen.  
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1. Aanleiding van het onderzoek 

 
1.1 De opdrachtgevers 
Dit onderzoek is tot stand gekomen vanuit een vraagstuk binnen WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en 
Studenten). WIJS geeft Groningse studenten de mogelijkheid zich op een inhoudelijke manier 
maatschappelijk te ontwikkelen. Namens WIJS doen studenten onderzoek en geven ze advies vanuit 
hun vakgebied. WIJS is georganiseerd vanuit de gemeente Groningen, Stichting Maatschappelijk en 
Juridische Dienstverlening, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. WIJS is 
opdrachtgever in formele zin en intermediair. WIJS heeft de onderzoeker gekoppeld aan Rizoem. De 
onderzoeksgegevens zullen worden gebruikt door Rizoem en Rizoem is hiermee opdrachtgever in 
praktische zin. In dit rapport wordt er daarom wanneer er wordt gesproken over ‘opdrachtgever’, 
verder gerefereerd aan Rizoem.    
 
Rizoem is een adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkeling en leefbaarheid. Rizoem verbindt mensen, 
ideeën, ambities, gebouwen en geld, met als doel om samen de wereld mooier maken. Dit doet 
Rizoem door plekken te creëren waar mensen graag zijn en waar iedereen zich in gekend en erkend 
voelt. Van ideeën en planvorming tot uitvoering en implementatie. Om te wonen, te werken, naar 
school te gaan, te ontmoeten of gewoon te ontspannen en te recreëren. 
 
Rizoem is gevestigd in Groningen Stad. Bij Rizoem zijn 6 mensen werkzaam. De projecten worden 
met name uitgevoerd in Noord-Nederland, waarvan veel in afstemming met gemeenten.   
 
1.2 De aanleiding van het probleem   
De Hoogte (4.000 inwoners verdeeld over ruim 2.000 woningen) en de Indische buurt (8.500 inwoners 
verdeeld over circa 4.500 woningen) zijn wijken met een eigen identiteit en lange geschiedenis. Het 
zijn wijken waar zich veel grootstedelijke problemen voordoen. Buurtonderzoek laat lage scores zien 
op de sociaaleconomische positie van bewoners en een hoge druk op de kwaliteit van de sociale 
leefomgeving. In deze wijken komen in vergelijking met andere Groningse buurten, de meeste 
armoede- en opvoedingsproblemen voor. Beide wijken zijn in 2007 aangemerkt als probleemwijk 
(Vogelaar, 2007).  
 
De gemeente Groningen heeft een wijkvernieuwingsplan opgesteld dat in de aankomende 10 jaar 
moet worden uitgevoerd. Buurtparticipatie speelt hierbij een centrale rol. Buurtparticipatie is 
gedefinieerd als de activiteiten die door bewoners worden ondernomen met als doel het positief 
beïnvloeden van de sociale of fysieke situatie in de buurt. De activiteiten kunnen zowel formeel als 
informeel zijn (Dekker, 2007). De belangrijkste kernwaarden van de wijkvernieuwing zijn: eigen regie, 
perspectief en meedoen. De hoofdambitie in dit wijkvernieuwingsplan is het streven naar een goede 
balans tussen kwetsbaren en weerbaren, tussen ‘dragende’ en ‘vragende’ buurtbewoners op wijk-, 
buurt- of straatniveau. Dragende bewoners zijn mensen met grote sociale betrokkenheid die een 
actieve bijdrage willen leveren aan hun woonomgeving. Vragende bewoners zijn sociaal kwetsbare 
mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij het voeren van de regie over hun eigen 
leven (Harkes & Witter, 2018). Dit wil de gemeente doen door het wonen aantrekkelijker te maken 
voor kansrijke groepen. Dit draagt positief bij aan het imago van de buurt en het geeft daarmee de 
bewoners meer zelfvertrouwen. De verwachting is dat dragende bewoners hierdoor langer bereidwillig 
zijn om in de wijken te blijven wonen (Wijkvernieuwingsplan, 2018). 
 
Ontmoetingsvoorzieningen in de wijken zijn niet overal even goed bereikbaar of voldoende 
toegankelijk. Er zijn weinig voorzieningen waar jongeren actief kunnen worden, kunnen ontmoeten en 
om ondersteuning kunnen vragen (Wijkvernieuwingsplan, 2018). 
 
Ongeveer de helft van alle jongeren in de Indische buurt en De Hoogte groeit in armoede op. Dat is 
niet alleen financieel limiterend, maar leidt ook op sociaal vlak vaak tot inperking van iemands’ blikveld 
en mogelijkheden. Daarom zijn gezond opgroeien, armoedebestrijding, bewegen en sociale cohesie 
belangrijke speerpunten in het Wijkvernieuwingsplan. Bovengenoemde ‘buurtoverstijgende’ opgaven 
richten zich op de sociale interventies die nodig zijn om de verbinding met en tussen de inwoners te 
versterken. En omdat sport, spel en cultuur verbinden, wordt er gekeken naar een uitbreiding van het 
aantal speel- en ontmoetingsplekken (Wijkvernieuwingsplan, 2018). 
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Uitgangspunt van de wijkvernieuwing Indische Buurt / De Hoogte is de nieuwe generatie. De nieuwe 
generatie staat symbool voor de toekomst. Aan de hand van die nieuwe generatie worden jong en 
oud, kansarm en kansrijk integraal meegenomen naar een toekomst waarin eigen regie, perspectief 
en meedoen centraal staan (Wijkvernieuwingsplan, 2018). Dit onderzoek is daarom gericht op 
jongeren van 12 tot 18 jaar.  
 
De gemeente Groningen is voornemens om te zorgen voor extra ondersteuning en begeleiding van 
kansarme en kwetsbare personen. In de praktijk betekent dit sturen op sociale programma’s en goede 
samenwerking tussen burgers en maatschappelijke organisaties (Wijkvernieuwingsplan, 2018). 
Anderzijds verandert de klassieke verzorgingsstaat in een participatiesamenleving. Van iedereen die 
dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn / haar eigen leven en omgeving 
(Koning Willem-Alexander, 2013). Omdat dit onderzoek gericht is op jongeren, wordt in dit onderzoek 
de term jeugdparticipatie gebruikt.  
 
In de Rapportage Jeugd van het Sociaal Cultureel Planbureau (2003) worden 2 vormen van 
participatie belicht, te weten politieke participatie en maatschappelijke participatie. Met politieke 
participatie wordt de betrokkenheid bij politieke organisaties en initiatieven bedoeld zoals jeugdraden 
en jeugdpanels. Met maatschappelijke participatie wordt de actieve betrokkenheid bedoeld bij 
voorzieningen in de directe omgeving van jongeren.  
 
De wijken 
De Bedumerweg loopt dwars door de Indische buurt en De Hoogte. Het is een belangrijke 
verkeersader voor het autoverkeer. Voor de stad Groningen en Ommelanden heeft de Bedumerweg 
een significante functie, maar voor de omwonenden is dit in mindere mate het geval. Mede daardoor 
wordt de Bedumerweg nu ervaren als een scheiding tussen de Indische buurt en De Hoogte. Wat ook 
van invloed is op de beleving van deze barrière is de huidige inrichting van de Bedumerweg. Er staan 
veel auto’s geparkeerd en de aanwezige stroken groen links en rechts van de Bedumerweg, 
(bestaande uit gazon, vijver, bomen en struiken), worden nauwelijks gebruikt. (Wijkvernieuwingsplan, 
2018).  
 
Het plan is om de Bedumerweg te laten dienen als ‘backbone’ van De Hoogte / Indische buurt. 
Hierdoor worden de wijken beter met elkaar verbonden. Op dit moment liggen er 3 ideeën in de 
conceptfase klaar om te worden uitgewerkt. Het doel is om de ‘barrière’ tussen de 2 wijken weg te 
nemen en de jongeren (en alle andere bewoners) dichter bij elkaar te brengen. Onder andere door 
middel van het beter benutten van de groenstroken en het creëren van ontmoetingsvoorzieningen. 
Hiermee wordt een aantrekkelijkere woonsituatie bereikt.  
 
In de wijken De Hoogte / Indische buurt zijn (naast de gemeente Groningen) 13 partijen die hun 
medewerking verlenen aan de uitvoering van het Wijkvernieuwingsplan. Zij hebben hun medewerking 
bekrachtigd door het ondertekenen van een manifest, genaamd ‘Manifest voor mooie wijken’. Ook in 
dit manifest staat eigen regie centraal. Van deze 13 partijen zijn er 6 waar ook jongeren genoemd 
worden in de doelgroepomschrijving, dit zijn: Edanz, Het Pand, Floreshuis, WIJ, Platform voor 
Verbinding en GoeieBuurt (Manifest mooie wijken, 2018).  
 
Rizoem is als verbinder en adviesbureau betrokken bij het verzamelen van ideeën en bevindingen van 
buurtbewoners en het verder uitwerken van de plannen. De hoofdambitie bij de herinrichting van de 
Bedumerweg is het streven naar een goede balans tussen kwetsbaren en weerbaren, tussen 
‘dragende’ en ‘vragende’ buurtbewoners op wijk-, buurt- of straatniveau. Dit wil de gemeente doen 
door het wonen aantrekkelijker te maken voor kansrijke groepen. En omdat sport, spel en cultuur 
verbinden, wordt er gekeken naar een uitbreiding van het aantal speel- en ontmoetingsplekken 
rondom de Bedumerweg, onder andere door middel van het beter benutten van de groenstroken. Ook 
jongeren wordt gevraagd om hun mening. Welk idee vinden zij het beste? Welke wensen zijn er? 
Deze informatie wordt meegenomen in de besluitvorming van de herinrichting.  
 
Hiermee is de eerste aanzet tot buurtverbetering een feit. Om het momentum vast te houden en de 
bedachte ideeën te laten uitgroeien tot een duurzaam succes, is inzet en daadkracht nodig van de 
jongeren (en alle andere bewoners) zelf. De concrete wens van de projectleider wijkvernieuwing van 
Rizoem is om een team van jongeren te motiveren om op structurele basis mee te denken over de 
herinrichting en de totstandkoming van buurtactiviteiten. Activiteiten waarmee de verbinding tussen 
bewoners in De Hoogte / Indische buurt kan worden versterkt. Rizoem wil gaan samenwerken met de 
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jongeren en eerdergenoemde 6 partijen (genoemd in het Manifest mooi wijken) die al actief zijn in de 
buurt. De rol van Rizoem hierbij is het vinden van een zo goed mogelijke afweging tussen de wensen 
van de jongeren en de overige partijen die betrokken zijn bij de herinrichting van de Bedumerweg.  
 
Om een team van jongeren te kunnen aantrekken is kennis en inzicht nodig in hoe jongeren het beste 
kunnen worden gemotiveerd om te participeren in activiteiten die van algemeen belang zijn voor de 
buurt. Uit meerdere studies is gebleken dat motivatie een grote invloed uitoefent op prestaties en de 
kwaliteit hiervan (Ryan & Deci, 2000). Motivatie is datgene wat een jongere tot bepaald gedrag drijft 
en wordt in de literatuur vaak verdeeld in 2 vormen, te weten intrinsieke -en extrinsieke motivatie. Met 
intrinsieke motivatie wordt bedoeld dat een jongere gemotiveerd raakt door de activiteit zelf. Bij 
extrinsieke motivatie voeren jongeren de activiteit uit in de verwachting dat dit zal leiden tot iets 
positiefs, wat los staat van de activiteit (Verkuyten, Thijs & Canatan, 2001). 
 
Betrokkenen in dit onderzoek zijn  
• jongeren woonachtig aan en rondom de Bedumerweg; 
• partijen die betrokken zijn bij buurtparticipatie; 
• partijen die betrokken zijn bij de herinrichting; 
• Rizoem. 
 
1.3 Doel van het onderzoek  
Rizoem wil een duurzame herinrichting van Bedumerweg realiseren. Daarvoor is de inzet van alle 
bewonersgroepen aan de Bedumerweg noodzakelijk, ook van jongeren. Daarom wil Rizoem graag 
weten hoe jongeren gemotiveerd kunnen worden om zich in te zetten voor de herinrichting van de 
buurt waar ze wonen. Dit onderzoek beantwoordt de vraag welke factoren ten grondslag liggen aan 
het ontstaan van motivatie en participatie, en hoe jongeren in De Hoogte / Indische buurt op deze 
factoren scoren. Ook worden er suggesties aangedragen voor buurtverbetering.  
 
1.4 Probleemstelling en deelvragen 
 
Probleemstelling: 
Hoe kunnen de jongeren wonend aan en rondom de Bedumerweg worden gemotiveerd om te 
participeren bij de herinrichting? 
  
Deelvragen: 
1. Welke factoren zijn bevorderend en belemmerend voor succesvolle jeugdparticipatie?  
2. Hoe kunnen jongeren gemotiveerd worden om een actieve bijdrage te leveren aan 
buurtparticipatie? 
3. Hoe ervaren jongeren de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van buurtparticipatie?   
4. Welke suggesties hebben jongeren voor het versterken van buurtparticipatie met het oog de 
herinrichting van de Bedumerweg en het ontplooien van buurtactiviteiten? 
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2. Literatuuronderzoek 
 
In dit hoofdstuk wordt het literatuuronderzoek weergegeven. Dit geeft antwoord op deelvraag 1: welke 
factoren zijn bevorderend en belemmerend voor succesvolle jeugdparticipatie? En deelvraag 2: hoe 
kunnen jongeren gemotiveerd worden om een actieve bijdrage te leveren aan buurtparticipatie? 

 
2.1 Succesvolle jeugdparticipatie 
Jeugdparticipatie is het recht dat jeugdigen hebben om als volwaardig individu deel uit te maken van 
de maatschappij om de gelegenheid te krijgen en te worden aangemoedigd taken op zich te nemen, 
verantwoordelijkheden te dragen en om hun eigen beslissingen te nemen (Ministerie van VWS, 1993). 
Van Hees (2002) beschrijft dat jeugdparticipatie 2 belangen heeft. Enerzijds is het een belang voor de 
jongeren om actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving, anderzijds hebben de overheid 
en overheidsinstellingen zoals de school baat bij jeugdparticipatie aangezien deze betrokken zijn bij 
de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten en/of voorzieningen. Het bewerkstelligen van 
jeugdparticipatie is dus niet alleen gunstig voor de jongere zelf maar is gunstig voor de gehele 
maatschappij (Noorda en van Dijk, 2015). Van succesvolle jeugdparticipatie is sprake wanneer 
jongeren actief meedoen en meebeslissen in de buurt waar ze woonachtig zijn.  
 
2.1.1 Bevorderende factoren 
Jeugdparticipatie begint altijd met het informeren van jongeren. Eerst moeten ze weten wat er aan de 
hand is. Deze informatie moet voldoende beschikbaar, redelijk eenvoudig, bereikbaar en toegankelijk 
zijn voor jongeren. Ook de mate waarin jongeren participeren telt mee. Gaat het alleen om het 
informeren van jongeren, of is er sprake van advies of coproductie? (Rietveld, 2019). Hopkins (z.d.) 
beschrijft dat het op de juiste manier informeren van de jongeren een bevorderende factor is voor hun 
participatie. De Nationale Jeugdraad (NJR) heeft onderzoek gedaan naar participatie onder deze 
doelgroep en de bevorderende aspecten hiervan. Hieruit blijkt dat jongeren zich graag inzetten voor 
een ander, maar dat dit wel plaats moet vinden onder hun eigen voorwaarden en in de eigen 
leefwereld (NJR, 2005). Jongeren participeren op hun eigen manier en participeren ook om de sociale 
cohesie te versterken, voorlichting te geven, het bieden een platform voor vragen of gewoon om een 
leuke dag te faciliteren en mee te maken, aldus Noorda & Van Dijk (2015). Noorda en Van Dijk 
beschrijven eveneens dat er potentie zit in de Nederlandse jongeren op het gebied van 
jeugdparticipatie. Bevorderend is het voor jongeren dat zij bij elkaar zijn, samen activiteiten 
ondernemen en plezier hebben in de activiteiten. Het is tevens bevorderend voor jongeren als er 
doorgroeimogelijkheden voor hen zijn en de jongere zich binnen het participeren kan ontwikkelen 
(Jumelet & Wenink, 2012). Volgens Noorda en Van Dijk (2015) zijn jongeren de sterkste beïnvloeders 
van andere jongeren, vooral als zij als rolmodellen optreden. Zij komen tot deze conclusie na een 
(geslaagd) experiment onder risicojongeren in kwetsbare wijken. 
 
Wederzijds vertrouwen is een eerste vereiste voor het slagen van jeugdparticipatie. Dit valt onder 
andere te stimuleren door goed aan te geven wie welke rol vervult. Ook is het betrekken van 
vertrouwenwekkende personen (ambassadeurs) belangrijk, omdat zij een brugfunctie kunnen 
vervullen. Het vertrouwen wordt ook groter als van tevoren duidelijk is dat er ook daadwerkelijk wat 
gedaan wordt met de resultaten van de samenwerking. Daarnaast is het zinvol participatiebevordering 
te zien als een permanent proces. Pas als de deelnemers zien dat zij op elkaar kunnen bouwen en dat 
zij elkaar serieus kunnen nemen, kan er een duurzaam karakter ontstaan in de buurtparticipatie en 
coproductie (Mors, Daemen & Schaap, 2002). Participatie leidt tot participatie. Jongeren die actief zijn 
in georganiseerde activiteiten hebben later meer kans om deel te nemen aan het verengingsleven (De 
Groof & Smits, uit Elchardus & Glorieux, 2005). Volgens oud Kinderburgemeester Britt van Stichtse 
“hebben jongeren wel ideeën, maar weten ze niet waar ze met dit idee naar toe moeten. Een 
kinderburgemeester of Instagrampagina zou deze drempel kunnen verlagen. Maar het zou in ieder 
geval duidelijk moeten zijn waar jongeren met hun idee naartoe kunnen” (Rietveld, 2019, p. 110). Ook 
hebben jongeren andere kennis dan volwassenen. Een kind van 12 jaar oud heeft veel meer ervaring 
met apps en games dan een gemiddelde volwassene. Zo zijn jongeren fanatieke gebruikers van 
sociale media. Voor veel jeugdigen lopen de online en offline wereld naadloos in elkaar over. Omdat 
ze worden beïnvloed door peers, is het belangrijk de sociale dimensie van participatie goed duidelijk 
te maken. Influencers kunnen worden ingezet om ontwikkelingen aan te bevelen in hun netwerk. Maak 
social media daarom onderdeel van de activiteit of programma. Ook een spelelement is belangrijk, de 
boodschap wordt hierdoor aantrekkelijker (Walrave, Van Ouytsel, Zarouali, Ponnet & Poels, 2015). 
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2.1.2 Belemmerende factoren  
Het steeds zien van een selectieve groep (dezelfde) jongeren kan voor jongeren met een andere 
leefwereld en/of opleidingsniveau een belemmering vormen om te participeren. Een veel 
voorkomende valkuil bij jeugdparticipatie is dat steeds dezelfde jongeren aan het woord komen: 
actieve jongeren met vergelijkbare interesses, wereldbeelden en input. Vooral officiële jongerenraden 
bestaan uit hoogopgeleide en mondige jongeren. Deze groep is niet representatief voor jongeren in 
De Hoogte / Indische buurt. Het waarborgen van diversiteit is dus belangrijk.  
 
Waar ook rekening mee moet worden houden is dat sommige jongeren verlegen zijn, oftewel: ze 
durven niets te zeggen. Wat hierbij kan helpen is om tussen de jeugd plaats te nemen en op hun 
niveau te gaan zitten, in letterlijke zin. Laat het gesprek uit zichzelf ontstaan en laat stiltes vallen. En 
vraag aan de verlegen jongeren wat ze ervan vinden. Ook hebben jongeren vaak een kleiner 
vocabulaire dan volwassenen. Dit kan betekenen dat ze even moeten nadenken over hoe ze 
gedachten en gevoelens onder woorden moeten brengen (Rietveld, 2019).  
 
Bij de over-scheduling hypothesis van Mahoney en Vest (2012) wordt gekeken naar het optimale 
tijdsevenwicht binnen jeugdparticipatie. De hypothese stelt dat een te drukke planning een nadelig 
effect heeft op jongeren en kan resulteren in opstandig gedrag. Wordt er teveel nadruk gelegd op het 
uitvoeren van naschoolse activiteiten, is de ervaren druk te hoog en blijft er te weinig vrije tijd over, 
dan kan dit leiden tot o.a. stress, vandalisme, middelengebruik en depressieve neigingen. Kortom: er 
moet voldoende gelegenheid zijn.  
 
Bij het beoordelen van lange en korte termijn doelen van jeugdparticipatie is het van belang om 
rekening te houden met het volgende: vaak geven gemeenten prioriteit aan probleemjongeren. 
Probleemjongeren vragen meer begeleiding als het om participatie gaat. Dit is mede omdat de 
opvoedstijl van de ouders het aanwezige talent niet vanzelfsprekend voor het voetlicht brengt (De 
Winter, 2011). 
 
Probleemjongeren kunnen goed leren van leeftijdsgenoten met een hogere sociaaleconomische 
status. Daarom is het belangrijk dat interventies gericht op jeugdparticipatie gericht zijn op alle 
jongeren, zodat beide groepen elkaar kunnen vinden. Om jeugdparticipatie tot een succes te maken, 
dienen er verder voldoende tijd en middelen beschikbaar te worden gesteld. Sommige effecten van de 
interventie, zoals het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen, zullen 
pas later zichtbaar zijn. Het is dus goed om te kijken wat op korte termijn haalbaar is en welke 
participatiedoelen pas later vruchten afwerpen (De Winter, 2011). 
 
Salamon (1987) beschrijft 3 beperkende factoren voor organisaties die zich bezighouden met 
buurtparticipatie: Particularisme: geldschieters willen vaak een doel steunen dat voor hen belangrijk is. 
Projecten die minder belangrijk worden gevonden, vinden moeilijk financiering. Amateurisme: wordt 
een beperking wanneer er met vrijwilligers wordt gewerkt die niet over de juiste vaardigheden 
beschikken om het vraagstuk op te lossen. Paternalisme: is een probleem wanneer de partij die 
betaalt voor de ontvanger bepaalt wat er met dat geld gebeurt. Dit kan leiden tot een afhankelijke 
relatie tussen de financier en de organisatie (en hiermee de jongeren) en situaties waarin jongeren 
voor gedwongen keuzes worden gesteld. Van actief meedoen en meebeslissen is dan dus geen 
sprake meer.  
 
2.1.3 Modellen en methodieken om participatie te bevorderen 
Arnsteins beschrijving van participatie (1969) staat aan de basis van veel participatiemodellen. Zij stelt 
dat participatie geen expliciet concept is, maar een hiërarchisch geordende set van sociale relaties. 
Op basis hiervan heeft Arnstein een participatieladder ontwikkeld. Hart (1992) heeft op basis van het 
model van Arnstein een participatiemodel voor jongeren ontwikkeld. Hart belicht 2 vormen van 
participatie: participatie en schijnparticipatie. Bij schijnparticipatie is er geen sprake van echte 
participatie omdat jongeren geen kans krijgen om invloed uit te oefenen of (bijvoorbeeld) slechts 
worden ingezet om een evenement op te luisteren. De participatieladder (en daarmee participatie) 
bestaat uit 5 treden. De indeling in treden zou kunnen worden opgevat als een maatstaaf, namelijk, 
hoe hoger op de ladder, hoe beter. In het Handboek Jeugdparticipatie plaatst Leo Rutjes, directeur 
van Stichting Alexander, daarom een kanttekening bij deze participatieladder: “Er zou geen sprake 
zou moeten zijn van een rangorde, omdat elke trede op zichtzelf staat” (Rietveld, 2019, p. 29).  
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De 5 treden van participatie worden als volgt beschreven: 
Trede 5 (Mee)beslissen: Jongeren nemen het initiatief en voeren de activiteiten uit. Volwassenen 
worden betrokken bij de besluitvorming, maar op initiatief van de jongeren. 
Trede 4 Coproduceren: Jongeren nemen het initiatief en besluiten over de uitvoering. Volwassenen 
zijn beschikbaar in een begeleidende rol. 
Trede 3  Adviseren: Volwassenen coördineren. Jongeren worden betrokken bij elk onderdeel van de 
planning en uitvoering. 
Trede 2  Raadplegen: Volwassenen voeren het project uit, maar jongeren worden geconsulteerd. 
Jongeren krijgen inzicht in het proces en hun mening wordt serieus genomen. 
Trede 1  Informeren: Volwassenen voeren het project uit, maar zij betrekken op ad-hoc basis jongeren 
bij het proces. 
 
In figuur 1 wordt een visuele weergave gegeven van de participatieladder. 
 

               
 

Figuur 1: Participatieladder, DNA (2017). 

Methodieken voor jeugdparticipatie 
De participatieladder is hieronder uitgewerkt in de vorm van een aantal methodieken, welke 
corresponderen met de treden op de ladder. Onderstaande (bewezen succesvolle) methodieken 
bieden inspiratie bij de planvorming rondom jeugdparticipatie. Het inzetten van beproefde 
methodieken levert een positieve bijdrage aan succesvolle jeugdparticipatie.  

Het gesprek aangaan met jongeren (informeren, raadplegen, adviseren)  
De methodieken Verbetergroep (en Verbeterfoto’s) en De Wijkschouw zijn geschikt voor het in 
gesprek gaan en raadplegen van jongeren. Bij de methodiek Verbetergroep (en Verbeterfoto’s) komt 
een groep buurtbewoners samen om een situatie te verbeteren. Van deze groep is minimaal de helft 
jongere. Tijdens de eerste bijeenkomst verkennen bewoners het probleem (bijvoorbeeld door foto’s te 
maken in de buurt). Alles wat voor verbetering vatbaar is, wordt verzameld samen met de wens van 
hoe deelnemers het graag zouden zien. Ook wordt er besproken wat ervoor nodig is om de problemen 
op te lossen. Hiervoor wordt een plan gemaakt. De Wijkschouw is een uitgebreide vorm van 
bovengenoemde methodieken. Een professional maakt met een groep jongeren een wandeling door 
de wijk. Thema’s als pleinen, sportveldjes, criminaliteit, buurtactiviteiten komen aan bod. Er worden 
foto’s gemaakt en er kan gefilmd worden. Jongeren vertellen hoe en waar zij de wijk graag verbeterd 
zien. De opgedane kennis en het foto- en videomateriaal vormen input voor de wijkverbeterplannen 
(Verwey-Jonker, 2016). 
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Bij A multilayered GIS approach worden jongeren in de leeftijd van 11-17 jaar betrokken bij 
buurtverbetering met behulp van een geografisch informatiesysteem (GIS). Met GIS wordt door de 
leider van de interventie in kaart gebracht op welke plekken jongeren zich onveilig voelen, op welke 
plekken de buurt een vervallen indruk maakt en waar er verbetering nodig is (Topmiller, Jacquez, 
Vissman, Raleigh & Miller-Francis, 2015). 
 
Actieve vormen van participatie (coproduceren en meebeslissen) 
Voor de meer actieve vormen van jeugdparticipatie is de methodiek Talenthouse geschikt. 
Talenthouse is een voorziening waar jongeren hun talenten ontwikkelen liefst in samenhang met de 
bewoners in de wijk. Een omgeving waar jongeren geprikkeld worden, zelf activiteiten of projecten 
bedenken, zelf een plan maken, zelf uitvoeren en zelf evalueren. (Verwey-Jonker, 2016). 
 
 
2.2 Gedragsbeïnvloeding en motivatie  
Door jongeren te motiveren kan hun gedrag succesvol worden beïnvloed.  
 
2.2.1 Empowerment van jongeren 
Met behulp van het Empowerment-principe (Rappaport en Seidman (2000) kan worden uitgelegd hoe 
jongeren nieuw gedrag aanleren. Het empowerment-principe is een methodiek die gericht is op het 
versterken van zelf-effectiviteit. Zelf-effectiviteit is een belangrijke bouwsteen voor (het ontstaan van) 
motivatie.  
 

Bij empowerment gaat het erom om iemands zelfeffectiviteit te versterken. Zelfeffectiviteit is de mate 
waarin een jongere gelooft dat hij competent is om bepaald gedrag te vertonen. Wat hierbij belangrijk 
is, is de inschatting van de jongere van zijn kansen. Hoe positiever de inschatting, hoe groter de kans 
dat het ook daadwerkelijk lukt (Ajzen, 1991). Een belangrijke bron van zelfeffectiviteit is eerdere 
ervaring. Eerdere ervaring in het succesvol uitvoeren van een bepaalde taak verhoogt de 
zelfeffectiviteit van een persoon (Bandura, 1977).  
 
Volgens Rappaport (2000) zijn er 3 empowerment-principes.  
1. De eerste is dat jongeren kunnen meedenken en meebeslissen bij buurtprojecten. Wanneer de 

ideeën en behoeften van de jongere worden geaccepteerd, wordt het vermogen van de jongere 
om de eigen ideeën te kunnen definiëren bevestigd. Het vergroot de inschatting van de jongere 
over zijn zelfeffectiviteit en de controle over het eigen gedrag wordt versterkt.  

2. De 2e empowerment techniek is om taken te laten aansluiten op iemands’ vaardigheden. Wanneer 
er wordt geïnvesteerd in het helpen identificeren van iemands sterkte punten, dan kan hier 
succesvol op worden voortgebouwd. De ervaren controle en zelfeffectiviteit worden versterkt 
omdat de jongere merkt dat de activiteit hem goed afgaat.  

3. De laatste techniek gaat over het aanleren van nieuwe vaardigheden. Hiervoor is het nodig de 
jongeren inzicht te geven in de voordelen en verwachte uitkomsten van de nieuwe vaardigheden, 
ervoor te zorgen (voor zover dat mogelijk is) dat de jongere steun ontvangt uit zijn sociale 
omgeving, alsmede te zorgen voor stimulering bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. En tot 
slot het bevestigen van het vermogen om nieuwe vaardigheden toe te toepassen.  

 
2.2.2 Gedragsverandering en rolmodellen   
De sociale leertheorie van Bandura (1977) gaat ervan uit dat sociaal gedrag wordt aangeleerd door 
het gedrag van anderen te observeren en het vervolgens zelf te oefenen. Aanleren van nieuw gedrag 
of verandering van bestaand gedrag gaat voor een deel bewust en voor een ander deel juist 
onbewust. Het bewust nadoen van anderen heet imitatie, wanneer dit onbewust gebeurt, heet het 
modeling. Daarnaast veronderstelt de theorie dat jongeren leren en gedrag overnemen van 
aantrekkelijke personen (rolmodellen) of het gedrag dat beloond wordt.  
 
Er zijn 3 aspecten die volgens Bandura invloed hebben op de inschatting die jongeren maken om 
gedrag te kopiëren. Ten eerste de overeenkomst van de jongere met het rolmodel. Als de jongere 
inschat veel op het rolmodel te lijken dan is de verwachting positiever. Ten tweede het kijken naar het 
gedrag van de groep / overige rolmodellen. En tot slot de opbrengst, als er een positieve opbrengst is 
dan zal het gedrag eerder door de jongere worden overgenomen.  
 
Rolmodellen waar jongeren een voorbeeld aan kunnen nemen, werken bevorderend. Bij voorkeur een 
persoon die het aanleren van nieuw sociaal gedrag bevestigt. De omgeving van de jongere kan de 
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nodige sociale ruimte bieden om daarmee te experimenteren (Noorda & van Dijk, 2015). Sommigen 
jongeren raken in de war van het verschil tussen wat zij in hun opvoeding leren en de (ongeschreven) 
regels die op straat gelden. Voor deze jongeren kunnen herkenbare, persoonlijke verhalen 
betekenisvol zijn. Rolmodellen kunnen op deze manier helpen bij het ontwikkelen van zelfreflectie en 
hiermee het zelfvertrouwen van de jongere versterken (Diversion, 2011). Een rolmodel heeft vooral 
invloed wanneer het rolmodel ouder is dan de jongere (Chawla & Derr, 2012). Ouders en andere 
familieleden zijn de meest gangbare rolmodellen en hebben over het algemeen een positief effect op 
de leefwereld van jongeren (Arnold, Cohen & Warner, 2009).  
 
Rolmodellen beïnvloeden de zelfeffectiviteit van jongeren in positieve zin. Iemand die overeenkomsten 
vertoont met een jongere en in dezelfde omstandigheden leeft maar nét iets meer bereikt heeft kan 
een inspiratie zijn om ook dat te willen bereiken (Bandura, 1977). Ook kunnen rolmodellen een norm 
scheppen waarin jongeren willen participeren. Daarmee creëren rolmodellen gelegenheid (European 
Health Psychologist, 2014). 
 
Peers zijn jongeren die eigenschappen met elkaar delen (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, etniciteit, 
cultuur, subcultuur, woonplaats en taalgebruik), ervaringen met elkaar delen (bijvoorbeeld op het 
gebied van levensstijl, en scholing), en/of lid zijn van dezelfde groep (McDonald, Roche, Durbridge & 
Skinner, 2003). In de leeftijdscategorie 12 tot 16 jaar blijken peers de belangrijkste beïnvloeders voor 
jongeren te zijn (NJR, 2010).  
 
Bij peer activation worden peers ingezet met het doel om jongeren te bereiken die anders moeilijk 
bereikbaar zijn. De peers ontwikkelen een vertrouwensrelatie met de jongeren en treden als 
intermediair op tussen de jongeren en organisaties. Sommige jongeren zijn moeilijk te bereiken voor 
het jongerenwerk omdat er bijvoorbeeld in het verleden contacten zijn geweest met (wijk)instanties die 
als negatief werden ervaren of omdat de jongere zich maatschappelijk minder aanvaard voelt (Shiner, 
2000). In deze situatie wordt een peer vaak als minder bedreigend gezien. Door met peers als 
rolmodel te werken kan de jongere toch worden bereikt (Parkin & McKeganey, 2000).  
 
 
2.2.3 Kwaliteit van motivatie 
De Self Determination Theory (SDT) van Ryan en Deci (2000, 2017) gaat ervan uit dat elk individu 
beschikt over een drang om zijn omgeving te onderzoeken en te begrijpen. Het zorgt voor 
nieuwsgierigheid, leergierigheid en intrinsieke motivatie, die leiden tot groei en ontwikkeling.  
 
Ieder mens heeft 3 basisbehoeften: autonomie, competentie en verbondenheid. Vervulling van deze 3 
basisbehoeften is een voorwaarde om gemotiveerd te kunnen zijn (Ryan & Deci, 2000; Stroet, 
Opdenakker & Minnaert, 2013). 
 
Autonomie gaat over het ervaren van een bepaalde mate van zelfstandigheid. Jongeren willen zich 
initiatiefnemer voelen van hun eigen acties en hebben behoefte aan een gevoel van vrijwilligheid (Deci 
& Ryan, 2000). Het gevoel om zonder druk te functioneren wordt in de SDT als belangrijk beschouwd. 
De SDT stelt dat jongeren aan de behoefte autonomie wordt voldaan als ze achter hun gedrag staan, 
ongeacht ze het zelf geïnitieerd hebben of door de omgeving zijn aangespoord om het gedrag te 
tonen (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Lens & Andriessen, 2009).  
 
Competentie gaat over de behoefte in staat te zijn de omgeving te kunnen begrijpen, beheersen en 
beïnvloeden. Met competentie zijn jongeren in staat zich te ontwikkelen, mogelijkheden te creëren en 
uitdagende taken te realiseren en resultaten te behalen (Van den Broeck et al., 2009). De SDT stelt 
dat iemand die zich competent voelt, beter in zijn vel zit, meer zelfvertrouwen in het werk heeft in 
combinatie met meer persoonlijke effectiviteit (Ryan & Deci, 2000).  
 
Sociale verbondenheid gaat over de behoefte aan geaccepteerde, betekenisvolle en gewaardeerde 
relaties met andere jongeren. Jongeren voelen zich verbonden wanneer ze in een hecht team met 
andere jongeren zitten en onderling hun persoonlijke gedachten kunnen uitwisselen (Van den Broeck 
et al., 2009). 
 
Naast een verdeling in intrinsieke -en extrinsieke motivatie is de SDT aangevuld met autonome -en 
gecontroleerde motivatie. In figuur 2 hieronder volgt hiervan een weergave.  
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Figuur 2: Het motivatie-continuüm (Ryan & Deci, 2017). 

 
 
Autonome motivatie 
Er zijn 3 vormen van autonome motivatie. Wanneer er sprake is van intrinsieke motivatie dan 
participeert de jongere omdat hij het leuk of interessant vindt. Dit is kwalitatief gezien de meest 
effectieve vorm van motivatie. Bij geïntegreerde motivatie participeert de jongere omdat hij het 
waardevol en belangrijk vindt. Van geïdentificeerde regulatie is bijvoorbeeld sprake wanneer de 
jongere participeert uit respect voor de situatie (Ryan en Deci, 2017). 
 
Figuur 2 laat zien dat hoe meer de extrinsieke drijfveren opschuiven naar de rechter kant van het 
motivatie-continuüm, hoe beter. Aan de rechterkant van het motivatie-continuüm heeft de jongere 
meer het gevoel dat de activiteit samenvalt met zijn persoonlijke waarden (Vansteenkiste, 2016).  
Activiteiten die niet interessant genoeg zijn en waarvoor dus de intrinsieke motivatie ontbreekt, vragen 
om extrinsieke sturing op motivatie. Het handelen is daarbij afhankelijk van een gebeurtenis tussen 
het gedrag en het gewenste gevolg zoals bijvoorbeeld goedkeuring, een compliment of een tastbare 
beloningen (Gagné & Deci, 2005). Activiteiten die door de jongere als oninteressant, maar wel als 
zinvol worden ervaren en passen binnen diens waardensysteem, worden net als een intrinsiek 
motiverende activiteit met een gevoel van vrijheid en keuze uitgevoerd. Daarom heten ze beide 
autonome motivatie (Vansteenkiste, 2016).  
 
Gecontroleerde motivatie  
Gecontroleerde motivatie is te verdelen in 2 soorten. Geïntrojecteerde regulatie treedt op als de 
jongere bijvoorbeeld innerlijke druk ervaart, bijvoorbeeld bij een gewetenskwestie. Bij externe regulatie 
ligt de motivatie om iets te doen volledig buiten de jongere zelf, de doelstelling van het handelen wordt 
niet geïnternaliseerd. Deze vorm wordt gekenmerkt door regulatie met uitsluitend beloning en straf. 
Gecontroleerde motivatie is vaak een kwalitatief minder goede vorm van motivatie. Zodra de druk om 
te participeren wegvalt, stopt vaak het gedrag. En hoe groter de ervaren druk, hoe moeilijker het is om 
het nieuwe gedrag eigen te maken. Toch kunnen gecontroleerde acties uit vrije wil voortkomen. Dit 
gebeurt als de jongere zich kan identificeren met de situatie en de kans krijgt de materie in zich op te 
nemen (internalisering en integratie). Als er aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan is de jongere 
vaker gemotiveerd. Als beloningen door de jongeren als controlemiddel worden ervaren, dan gaat dit 
ten koste gaat van de motivatie, omdat dit jongeren ondermijnt om zelf verantwoordelijkheden op te 
pakken of zelfbeschikking te ervaren (Deci en Ryan, 2017).  
 
Autonome motivatie gaat hand in hand met optimaal functioneren, met daaraan gerelateerd 
kenmerken zoals welzijn, positieve attitudes en constructief gedrag. Gecontroleerde motivatie is hier 
niet, of zelfs negatief aan gerelateerd (Van den Broeck et al., 2009). 
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SDT in collectivistische culturen 
In de wijken De Hoogte / Indische buurt wonen relatief veel mensen met een niet-westerse migratie-
achtergrond. In de Hoogte ligt dit percentage op 27,3%, in de Indische buurt ligt dit percentage op 
20,9%. Ter vergelijking: het percentage niet-westerse inwoners in de gemeente Groningen ligt op 
12,3% (Grunometer, 2020). Psychologische constructen als autonomie en zelfdeterminatie vinden hun 
oorsprong in de westerse wereld (Markus & Kitayama, 2003). Jongeren afkomstig uit een meer 
collectivistisch georiënteerde cultuur hebben een meer extrinsiek georiënteerde motivatie (Ramirez & 
Price-Williams, 1976). Autonomie kan voor jongeren uit collectivistische culturen zelfs averechts 
werken (Miller, 1999). Een oplossing hiervoor is jeugdparticipatie te schetsen vanuit het oogpunt van 
het collectief (Ewalt en Mokuau, 1995). Hier zou ander onderzoek naar moeten worden verricht.   
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3. Methoden van onderzoek  
 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode beschreven. Er wordt in paragraaf 3.1 ingegaan op de 
onderzoeksmethoden per deelvraag, in 3.2 wordt het meetinstrument van het onderzoek beschreven, 
in onderdeel 3.3 de populatie, de steekproef en het proces van dataverzameling van het onderzoek en 
in onderdeel 3.4 wordt beschreven op welke manier de data-analyse plaatsvindt. 
 
 
3.1 Methode van onderzoek per deelvraag: 
 
Deelvraag 1 Welke factoren zijn volgens de literatuur belemmerend en welke bevorderend voor 
succesvolle jeugdparticipatie?  
 
Deze deelvraag wordt beantwoord middels het literatuuronderzoek. Er is gebruik gemaakt van een 
lidmaatschap bij de Koninklijke bibliotheek en de Universiteitsbibliotheek Groningen. Tevens is er 
gebruik gemaakt van Google Scholar. Er is gezocht op wetenschappelijke literatuur en bronnen jonger 
dan 10 jaar oud. Volgens Verhoeven (2014) worden bronnen die minder dan 10 jaar oud zijn als 
betrouwbare factor gezien. Er is gezocht op de volgende zoektermen: 
 
Nederlandse zoektermen: Participatie, jeugdparticipatie, definitie participatie, participatieladder, 
jongeren en participeren, maatschappelijke participatie, participatiemodellen, belemmerende en 
bevorderende factoren bij participatie, rolmodellen, peers. 
 
Engelse zoektermen: youth participation succes, youth participation worst cases, youth trouble 
neighbourhood, risk society neighbourhood, neighbourhoud role model, role model participation, 
peers. 
 
Deelvraag 2 Hoe kunnen jongeren worden gemotiveerd om een actieve bijdrage te leveren aan 
buurtparticipatie? 
 
Deze deelvraag wordt beantwoord middels het literatuuronderzoek. Hiervoor is dezelfde methode 
gehanteerd als bij deelvraag 1. Er is gezocht op de volgende zoektermen: 
 
Nederlandse zoektermen: Participatie, jeugdparticipatie, jongeren en participeren, peers, 
maatschappelijke participatie, wijkparticipatie, motivatie bij jongeren, buurtparticipatie en motivatie, 
zdt, zelf determinatie theorie zelf determinatie theorie autonomie, zelf determinatie theorie 
competentie, zelf determinatie theorie verbondenheid, zelf determinatie theorie jongeren, zelf 
determinatie theorie participatie, zelf determinatie theorie collectivistische cultuur.  
 
Engelse zoektermen: youth participation, young adults neighbourhood, peers, youth motivation, youth 
intrinsic motivation, youth extrinsic motivation, role models, sdt, self determination theory, self 
determination theory autonomy, self determination theory competence, self determination theory 
relatedness. 
 
Deelvraag 3 Hoe ervaren jongeren de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van 
buurtparticipatie?   
 
Deze deelvraag wordt beantwoord middels een semigestructureerd interview. Er is gekozen voor een 
semigestructureerd interview vanwege het feit dat deze techniek een bepaalde mate van vrijheid geeft 
om waarnodig door te vragen en hiermee gedetailleerde informatie oplevert. Een aantal vragen staan 
vast, waardoor de informatie uit de verschillende gesprekken wel bij elkaar gelegd kan worden en kan 
worden vergeleken. Waar nodig wordt er doorgevraagd, om een uitleg of toelichting bij een antwoord. 
De verwachting is dat hierdoor ook voldoende van de gevoelsbeleving van de jongere wordt 
blootgelegd, hetgeen eveneens belangrijke informatie vormt.  
 
Deelvraag 4 Welke suggesties hebben jongeren voor het versterken van buurtparticipatie met het oog 
de herinrichting van de Bedumerweg en het ontplooien van buurtactiviteiten? 
 
Deze deelvraag wordt beantwoord middels een semigestructureerd interview. Zie verder voor de 
toelichting bij deelvraag 3. 
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3.2 Omschrijving meetinstrument 
Hoe kunnen de jongeren wonend aan en rondom de Bedumerweg worden gemotiveerd om te 
participeren bij de herinrichting van dit gebied? Aan de hand van de theorieën over participatie en 
motivatie is een meetinstrument voor dit onderzoek ontwikkeld.  
 
Motivatie is de mate waarin een jongere bereid is activiteiten uit te voeren en hangt volgens de 
literatuur samen met de aanwezigheid van 3 basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en 
competentie. Daarnaast zijn er volgens de literatuur nog een tweetal omgevingsfactoren relevant voor 
het motiveren van jongeren. Dit zijn: gelegenheid en de aanwezigheid van rolmodellen. Onderstaand 
schema toont de uitwerking van deze behoeften en factoren voor dit onderzoek. Op basis van deze 
operationalisatie is de vragenlijst opgesteld (deze is opgenomen in bijlage I).  
 
Operationalisatie van de variabelen voor het beantwoorden van deelvraag 3:  

Intern: 
Motivatie 

Sociale verbondenheid: de mate waarin de jongere vertrouwen heeft in 
anderen + de aanwezigheid van een positief klimaat: een omgeving waarin 
de jongere zich veilig en geaccepteerd voelt, wordt gemeten met vragen 
zoals: 

• Praat je met andere mensen in de buurt? 

• Worden er activiteiten georganiseerd in de buurt voor jongeren? 

• Heb je het gevoel dat je in deze buurt bij iemand terecht kunt?  
 

 Autonomie: de mate van zelfstandigheid die de jongere ervaart, wordt 
gemeten met vragen zoals: 

• Stel jij bent de baas over de buurt, wat zou je dan het liefst 
organiseren?  

• Hoe zou je dat aanpakken?  

• Wat zou je daarvoor nodig hebben? 

• Heb je wel eens het initiatief genomen voor een activiteit, bijvoorbeeld 
op school of in je vriendenkring?  
 

Competentie: de mate waarin de jongere zich in staat voelt om goed te 
functioneren, wordt gemeten met vragen zoals: 

• Waar ben je goed in? 

• Heb je dit talent wel eens ingezet hier in de buurt?  

• Voel je je hierom ook gewaardeerd? 
  

 

Extern: 
Omgevingsfactoren 

Rolmodellen: de mate van aanwezigheid van personen aan wie de jongere 
een voorbeeld neemt, wordt gemeten met vragen zoals: 
 

• Is er iemand in de buurt die jou inspireert of die je bewondert? 

• Ben je hierdoor dingen op een andere manier gaan doen?   

• Als de persoon die jou inspireert (of je beste vriend) mee zou doen, zou 
jij dan ook mee doen met buurtactiviteiten? 

 

Gelegenheid: de mate waarin de omgeving het mogelijk maakt voor de 
jongere om te participeren, wordt gemeten met vragen zoals: 
 

• Ben je op de hoogte van activiteiten in de buurt? 

• Hoe bepaal jij of je wel of niet mee doet aan een activiteit? 

• Hoe wordt jij het liefst op de hoogte gehouden van activiteiten?   
 

 
In dit onderzoek wordt verondersteld dat jongeren gemotiveerd zijn om te participeren bij de 
herinrichting van de Bedumerweg als ze autonomie ervaren, zich verbonden en geaccepteerd voelen 
en een idee hebben dat ze in staat zijn om een bijdrage kunnen leveren. Daarnaast wordt er vanuit 
gegaan dat motivatie gestimuleerd kan worden door hun de gelegenheid te geven om een bijdrage te 



 

Jeugdparticipatie herinrichting Bedumerweg  13 

leveren en ervoor te zorgen dat er personen aan het project mee doen die de jongeren graag zouden 
imiteren. 
 
Omdat er ook suggesties van jongeren worden verzameld, eindigt elk item (op 1 item na) met de 
vraag wat de jongeren terug zouden willen zien in hun wijk als het gaat om de herinrichting en het 
ontplooien van buurtactiviteiten. Hiermee wordt deelvraag 4 beantwoord, onder andere met vragen 
als:   
 

• Wat zou je aan je buurt willen verbeteren?  

• En de Bedumerweg, op het gebied van recreatie? 

• Stel jij bent de baas over de buurt, wat zou je dan het liefst organiseren?  

• Wat zou je willen veranderen aan de groenstrook aan de Bedumerweg als je hier hulp bij 
kreeg? 

• Hoe bepaal jij of je wel of niet mee doet aan een activiteit?  

• Hoe word jij het liefst op de hoogte gehouden van activiteiten?  

• Waar zou je graag goed / of nog beter in willen worden?  
 

 
 
Validiteit  
Sociaal wenselijke antwoorden vormden een bedreiging voor de interne validiteit in dit onderzoek. 
Sociaal wenselijkheid wil zeggen dat jongeren reageren op basis van geldende normen en 
verwachtingen. Om sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen, kregen de jongeren te horen dat er 
bij het verwerken van de resultaten geen namen worden meegenomen of gepubliceerd. Dit verhoogde 
het gevoel van anonimiteit bij de jongere, hetgeen de kans op sociaal wenselijke antwoorden deed 
afnemen. Om de betekenisvaliditeit te optimaliseren, is de vragenlijst nagekeken en de vraagstelling 
getest op helderheid, neutraliteit en ondubbelzinnigheid. De vraag kon slechts op 1 manier worden 
opgevat. (Brinkman, 2008). Ook is de vragenlijst van tevoren overlegd aan een expert op het gebied 
van onderzoek en is de vragenlijst getest op een jongere.  
 
Betrouwbaarheid  
Voorafgaand aan het gesprek zal steeds dezelfde mondelinge introductie worden gegeven: het 
onderwerp van het interview, hoe het interview is opgebouwd, hoe lang het gaat duren, het belang van 
de informatie en wat er gebeurt met de informatie (Verhoeven, 2014). De antwoorden die de jongeren 
gaven zijn herhaald en samengevat tijdens het interview om miscommunicatie te voorkomen. De 
interviewer nam een objectieve houding aan en luisterde niet-selectief. Antwoorden zijn beoordeeld op 
adequaatheid, zo nodig werd er doorgevraagd. Ook is er gelet op interne consistentie, oftewel de 
samenhang tussen items die tot dezelfde schaal behoren (Brinkman, 2008). Tijdens de gesprekken 
zijn aantekeningen gemaakt, ook van de non-verbale boodschappen. Dit is tijdens het gesprek en na 
afloop tijdens de transcriptie door de interviewer vastgelegd en genoteerd. Door het combineren van 
deze observaties triangulatie) is de betrouwbaarheid vergroot (Verhoeven, 2014).   
 
 
3.3 Populatie, steekproef en het proces van dataverzameling 
Verhoeven (2011) stelt dat met een steekproef van 10 tot 15 interviews kan worden volstaan bij een 
kwalitatieve onderzoeksmethode. Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zijn er daarom 
15 interviews afgenomen. Hierbij is rekening gehouden met een regelmatige leeftijds- en 
genderverdeling. Er deden 8 meisjes mee en 7 jongens. De gemiddelde leeftijd van de jongeren is 
14,5 jaar oud. Van alle deelnemers zijn er 4 woonachtig in De Hoogte en 10 in de Indische buurt. Een 
jongen woont in een andere buurt, maar komt elke dag naar het park (zijn vrienden wonen hier). Het 
opleidingsniveau van de jongeren is als volgt verdeeld: 7 jongeren volgen vmbo-onderwijs (2 jongens, 
5 meisjes), 6 jongeren volgen havo-onderwijs (1 meisje, 5 jongens), 1 meisje volgt mbo-onderwijs en 1 
meisje volgt vwo-onderwijs. Van alle respondenten hadden 5 een niet-westerse achtergrond: 2 
meisjes en 3 jongens.  
 
Er is onderzocht of er verschillen waren in antwoorden als er werd vergeleken op opleidingsniveau, 
etniciteit, geslacht en leeftijd. Vooraf is aan de jongeren gevraagd of het gesprek mocht worden 
opgenomen en of er aantekeningen mochten worden gemaakt. De opname vond plaats met de 
iPhone van de onderzoeker. De jongeren zijn geworven via het netwerk van de onderzoeker. Ook zijn 
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jongeren spontaan benaderd voor deelname door in de wijken De Hoogte / Indische Buurt rond te 
lopen en jongeren aan te spreken.  
 
3.4 Korte beschrijving van de analyse van de data 
Na het afnemen van de 15 interviews zijn deze getranscribeerd; de gesproken tekst is letterlijk 
uitgeschreven. Aantekeningen en observaties over het non-verbale gedrag van de respondent zijn 
aan deze transcripties toegevoegd.  
 
Vervolgens zijn de antwoorden van de respondenten gecodeerd en gelabeld, aan de hand van een 
codeerschema. Dit codeerschema is gebaseerd op de operationalisatie, zoals die hierboven 
beschreven is. Elk van de 5 elementen uit de theorieën rondom participatie is een apart schema 
opgesteld. Op deze wijze ontstond een overzicht van de diversiteit in antwoorden, maar ook de 
onderdelen die meerdere keren genoemd zijn. Zo kon clustering in de antwoorden worden 
aangebracht, en verbanden worden ontdekt. De resultaten hiervan zijn weergegeven in het volgende 
hoofdstuk.  
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4. Resultaten praktijkonderzoek 
 
 
In dit hoofdstuk zijn de bevindingen uit de interviews gekoppeld aan de onderwerpen sociale 
verbondenheid, competentie, zelfeffectiviteit, autonomie en de aanwezigheid van rolmodellen en 
gelegenheid. Ook is er een aantal open vragen gesteld over wat de jongeren terug zouden willen zien 
in hun wijk als het gaat om de herinrichting en het ontplooien van buurtactiviteiten. Dit hoofdstuk sluit 
af met de bevindingen op deze onderwerpen.  
 
 
4.1 Mogelijkheden en beperkingen buurtparticipatie  
Hieronder volgen de resultaten uit het praktijkonderzoek die antwoord geven op deelvraag 3:  
hoe ervaren jongeren de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van buurtparticipatie?   
 
4.1.1 Sociale verbondenheid 
Mogelijkheid  
Van de 15 jongeren maken er 14 wel eens een praatje met andere mensen in de buurt. Er is 1 jongen 
(13 jaar oud) die aangeeft dat niet te doen. Als reden geeft hij op “extreem verlegen te zijn”. 10 van de 
geïnterviewde jongeren geeft aan contact te hebben met de buren. 12 jongeren spreken wel eens af 
met andere jongeren in de buurt. De jongeren die dat niet doen geven hiervoor als reden op dat “de 
vrienden die ze hebben in een andere buurt wonen”.  
 
Van alle jongeren geven 14 aan het gevoel te hebben bij iemand terecht te kunnen in de buurt. Bijna 
altijd zijn dit familieleden en vrienden. Ook de aanwezigheid van wijkorganisaties (zoals het WIJ-team) 
worden genoemd als positieve ondersteunende factor.  
 
Op de vraag of er activiteiten voor jongeren worden georganiseerd geven 9 een bevestigend 
antwoord. Activiteiten die spontaan worden genoemd zijn lasergamen, zomerkamp, bowlen, 
zwemmen en in de zomer naar de speeltuin in Drouwenerzand.  
 
Beperking 
Beperkend is dat slechts 2 jongeren aangeven altijd mee te doen aan de activiteiten. Deze jongeren 
zijn beide 12 jaar oud. Van de overige jongeren doen er 4 soms mee en de overige 9 jongeren doen 
er nooit aan mee. Als reden om niet mee te doen aan buurtactiviteiten wordt genoemd: “Het is te 
kinderachtig”. “Ik ben niet op de hoogte”. “Ik ken niemand”. “Ik heb geen tijd.”  
 
4.1.2 Autonomie 
Mogelijkheid 
Wat jongeren aanspreekt, en wat ze zelf zouden organiseren voor hun buurt als ze zelf de baas waren 
(en alles kon en alles mocht) antwoordden 14 jongeren dat ze een leuke buurtactiviteit of buurtfestival 
willen organiseren: “Een festival met barbecue, ijsco’s, apenkooi en springkussens”. Een aanvulling 
hierop was dat het ook kleinschalig zou kunnen plaatsvinden, maar dan in plaats van eenmalig, elke 
maand.  
 
Op de vraag hoe jongeren dit zouden aanpakken gaven de jongeren constructief antwoord. Ook 
beschikken de meeste jongeren over een netwerk van vriendjes die zouden kunnen meehelpen. 
“Eerst naar de gemeente met het idee. Daarna laten we een flyer en een poster maken, die hangen 
we op en delen we via social media.”  
 
Wat jongeren denken nodig te hebben voor het goed uitvoeren van hun activiteit zijn: goede ideeën, 
hulp bij het rondbrengen, geld, toestemming en vertrouwen van de gemeente.  
 
Beperking 
Er zijn hier geen beperkingen gevonden.  
 
4.1.3 Competentie 
Mogelijkheid 
Op de vraag waar de jongeren goed in zijn, volgen diverse antwoorden. Deze liggen vooral op gebied 
van sociale aangelegenheden (zoals leuke dingen en gek doen met vrienden), sport (zoals voetbal en 
turnen) en creativiteit (zoals zingen en Tik Tok). Van de 15 jongeren zijn er 5 die hun talent wel eens 
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in hebben gezet in de buurt. Het gaat dan vooral om talent op sociaal vlak. Jongeren zetten dit in om 
vrienden te maken en andere jongeren op hun gemak te stellen in de groep. Er is een meisje die 
aangeeft een keer een buikdansoptreden te hebben gegeven tijdens een buurtfeest.  
 
Er zijn 11 jongeren die aangeven zich gewaardeerd te voelen om hun talent door hun omgeving. 
Hierbij geven ze aan complimenten te krijgen, soms prijzen te winnen en andere jongeren met hun 
talent te helpen. Op de vraag waar de jongeren graag (nog) beter in willen worden, komen 
verschillende antwoorden terug. De meeste liggen in de sociale sfeer (spontaner worden) en op het 
gebied van sport (voetbal, turnen, kickboksen, buikdansen) en creativiteit (tekenen, zingen). 
 
Van alle ondervraagde jongeren geven er 11 aan wel eens het initiatief te hebben genomen voor een 
activiteit op school of in de eigen vriendenkring. 
 
Beperking 
De 2 jongeren die zich niet gewaardeerd voelen geven aan bij de vraag wat hen hierbij op weg zou 
kunnen helpen aan dat: “ze minder verlegen zouden willen zijn”, of “dat de gelegenheid zich voor moet 
doen.”   
 
4.1.4 Rolmodellen  
Mogelijkheid 
Er zijn 6 jongeren die een rolmodel hebben in hun buurt. Daarvan wordt 5 keer een vriend / vriendin of 
iemand uit de familiekring genoemd. Op de vraag of de jongeren dingen anders zijn gaan doen dankzij 
dit rolmodel, antwoorden jongeren dat ze: “meer durven,” “betere keuzes maken en zich minder laten 
beïnvloeden,” en: “beter hun best zijn gaan doen.” 
 
Alle 15 jongeren antwoorden mee te doen aan een activiteit als hun rolmodel en (vooral) beste vriend 
of vriendin dit ook doet.   
 
Beperking 
Er is slechts 1 jongere die aangeeft een rolmodel te hebben buiten de eigen vrienden -en familiekring. 
Deze jongere heeft veel bewondering voor de sportschoolleraar die hem kickboks-training geeft.  
 
4.1.5 Gelegenheid 
Mogelijkheid 
Van alle jongeren geven er 8 aan op de hoogte te zijn van de activiteiten die hun buurt plaatsvinden. 2 
jongeren zijn ‘een beetje’ op de hoogte”. De overige 5 zijn niet op de hoogte. De informatie komt bij 
jonge kinderen meestal bij hen terecht via de moeder (5 x genoemd), via andere kinderen in de 
speeltuin (2 x genoemd) en de wijkkrant en de folder (samen 6 x genoemd).  
 
Er is aan de jongeren gevraagd welke wijkorganisaties ze kennen (geholpen naamsbekendheid). Er 
waren 13 jongeren die aangaven aan het Floreshuis te kennen. Ook WIJ (8 jongeren) en Het Pand (7 
jongeren) zijn redelijk goed bekend in de wijk.  
 
  
Op de vraag hoe kinderen bepalen of ze wel / niet mee doen aan een activiteit antwoorden de 
jongeren unaniem dat het “leuk moet zijn”. Er zijn 5 jongeren die daarbij als ‘extra voorwaarde’ 
noemen dat er behalve zijzelf ook een vriend of vriendinnetje mee moet doen.  
 
De jongeren in De Hoogte / Indische buurt worden het liefst op de hoogte gehouden van 
buurtactiviteiten via social media - en dan met name Instagram (9 jongeren) of via een folder, flyer of 
een wijkkrant (5 jongeren). Wat ook werd genoemd was een buurtwebsite met informatie over 
activiteiten.  
 
Beperking 
Oudere jongeren zijn minder betrokken bij activiteiten en ook minder vaak op de hoogte. Van alle 
jongeren van 15 jaar of ouder geven 4 (van de 7) aan niet te weten of er buurtactiviteiten plaatsvinden. 
Bij jongeren tot 15 jaar is dit aantal (niet op de hoogte van buurtactiviteiten) 1 (van de 8) jongeren.  
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4.2 Suggesties voor buurtverbetering 
 
Hieronder volgen de resultaten uit het praktijkonderzoek die antwoord geven op deelvraag 4:  
Welke suggesties hebben jongeren voor het versterken van buurtparticipatie met het oog de 
herinrichting van de Bedumerweg en het ontplooien van buurtactiviteiten? 
 
4.2.1 Buurtverbetering algemeen 
Wat zouden jongeren willen verbeteren aan hun buurt? Op deze vraag kwamen veel verschillende 
antwoorden terug. Er zijn 6 jongeren die de huidige voorzieningen te kinderachtig vinden en willen dat 
er meer rekening wordt gehouden met hun leeftijdsgroep. Het gaat om jongeren vanaf 14 jaar: “Meer 
voorzieningen voor onze leeftijd. Het is nu alleen voor kleine kinderen”. En de mogelijkheid om 
makkelijker contact te leggen: “Het zijn nu allemaal kliekjes.” Als oplossing wordt genoemd het creëren 
van ontmoetingsplekken in de vorm van een plein met bankjes, waar je kunt zitten of een terras met 
een kiosk waar je iets kunt kopen. Wat ook door 2 jongeren wordt genoemd als verbeterpunt is het 
matige onderhoud van groen, dit zou beter kunnen. Er werd ook gerept over brandstichters die 
rondlopen in de buurt. Deze brandstichters staken vorig jaar de gymzaal van basisschool Karrepad in 
brand. Dit veroorzaakt een onveilig gevoel bij sommige jongeren. Wat ook werd genoemd was een 
serie informatieborden met daarop de geschiedenis van de buurt gepresenteerd voor langslopend 
publiek.  
 
4.2.2. Buurtverbetering Bedumerweg 
Wat 3 x wordt genoemd is de verkeersveiligheid die als matig wordt ervaren. Het zebrapad is volgens 
de jongeren gevaarlijk omdat automobilisten vaak te hard rijden en niet stoppen voor overstekende 
voetgangers. Ook de ‘rare’ bocht naar de Molukkenstraat wordt aangemerkt als gevaarlijk, omdat de 
bocht te nauw is. Als idee voor recreatie worden genoemd: een speelveld met basketbal, voetbal, een 
skatepark, waterpistolen, minigolf, een kabelbaan, tafeltennis, volleybal, een sportparkje (zoals aan de 
Oosterhamriklaan 181). Ook het aanleggen van meer gezellige ontmoetingsplekken wordt vaak 
genoemd als antwoord (7 x) 
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5. Conclusies 
 
 
Dit onderzoek heeft als doel om antwoord te vinden op de vraag hoe jongeren wonend aan en rondom 
de Bedumerweg gemotiveerd kunnen worden om te participeren bij de herinrichting van de 
Bedumerweg. Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn deelvragen opgesteld waarna met behulp van 
literatuur -en praktijkonderzoek naar antwoord is gezocht.  
 
 
5.1 Welke factoren zijn belemmerend en bevorderend voor succesvolle jeugdparticipatie? 
Wederzijds vertrouwen ligt aan de basis van jeugdparticipatie. Vertrouwen groeit als van te voren 
duidelijk is dat er ook daadwerkelijk iets wordt gedaan met de resultaten van de samenwerking. De 
informatie moet voldoende beschikbaar, redelijk eenvoudig, bereikbaar en toegankelijk zijn voor 
jongeren.  
 
Het is zinvol om participatiebevordering te zien als een permanent proces. Sommige effecten zoals 
het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen zullen pas na een tijdje 
zichtbaar zijn.  
 
Jongeren zijn de sterkste beïnvloeders van andere jongeren. Daarom is het belangrijk de sociale 
dimensie van participatie goed duidelijk te maken. Een veel voorkomende valkuil bij jeugdparticipatie 
is dat steeds dezelfde jongeren aan het woord komen. Jongeren kunnen goed leren van 
leeftijdsgenoten met een andere sociaaleconomische status.  
 
Het is bevorderend om te kiezen voor beproefde methodieken. Dit voorkomt schijnparticipatie. 
Voorbeelden hiervan voor het raadplegen, adviseren en informeren van jongeren zijn: Verbetergroep 
(en Verbeterfoto’s) en de Wijkschouw. Voor het laten meebeslissen en coproduceren van jongeren is 
de methodiek Talenthouse geschikt. 
 
En, tot slot: het aantrekken van een financier kan een botsing van belangen teweeg brengen.  
 
5.2 Hoe kunnen jongeren worden gemotiveerd om een actieve bijdrage te leveren aan 
buurtparticipatie?  
Zelf-effectiviteit is een belangrijke bouwsteen voor motivatie. Wat hierbij belangrijk is, is de inschatting 
van de jongere over zijn kansen. Hoe positiever de inschatting, hoe groter de kans is dat het ook echt 
lukt. Jongeren nemen gedrag over van aantrekkelijke personen (rolmodellen) of het gedrag dat 
beloond wordt. Iemand die overeenkomsten vertoont met een jongere en in dezelfde omstandigheden 
leeft maar nét iets meer bereikt heeft kan een inspiratie zijn om ook dat te willen bereiken. Daarmee 
beïnvloeden rolmodellen de zelfeffectiviteit van jongeren positief. Ook kunnen rolmodellen een norm 
scheppen waarin jongeren willen participeren. Daarmee creëren rolmodellen gelegenheid. De 
waarnemingen in het praktijkonderzoek sluiten hierbij aan.  
 
Jongeren raken gemotiveerd als wordt voldaan aan de basisbehoeften autonomie, competentie en 
verbondenheid. Autonomie gaat over het ervaren van een bepaalde mate van zelfstandigheid. 
Jongeren willen zich initiatiefnemer voelen van hun eigen acties en hebben behoefte aan een gevoel 
van vrijwilligheid. Competentie gaat over de behoefte in staat te zijn de omgeving te kunnen begrijpen, 
beheersen en beïnvloeden. Verbondenheid gaat over de behoefte aan geaccepteerde, betekenisvolle 
en gewaardeerde relaties met andere jongeren. De waarnemingen in het praktijkonderzoek sluiten 
hierbij aan. In het praktijkonderzoek is gevonden dat bij de meeste jongeren alle 3 de basisbehoeften 
voldoende aanwezig zijn.  
 
Motivatie kan verdeeld worden in intrinsieke -en extrinsieke motivatie / autonome -en gecontroleerde 
motivatie. Wanneer er sprake is van intrinsieke motivatie dan doet de jongere mee uit vrije wil, omdat 
hij de activiteit leuk of interessant vindt. Intrinsieke motivatie is hiermee de meest effectieve vorm van 
motivatie. Motivatie voor activiteiten die de jongere vrijwillig uitvoert en als zinvol ervaart, maar minder 
leuk vindt (extrinsieke motivatie), valt ook onder de noemer autonome motivatie. Bij gecontroleerde 
motivatie voert de jongere een activiteit uit om aan een verwachting te voldoen, bijvoorbeeld om een 
beloningen te krijgen of straf te vermijden. Zodra de druk wegvalt, stopt de jongere vaak ook met de 
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uitvoering van de activiteit. Gecontroleerde motivatie is daarom meestal een kwalitatief minder goede 
vorm van motivatie. 
 
5.3 Hoe ervaren jongeren de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van buurtparticipatie?   
In de literatuurstudie zijn sociale verbondenheid, autonomie, competentie (zelfeffectiviteit) en de 
aanwezigheid van rolmodellen en gelegenheid, aangewezen als  determinanten voor het ontstaan van 
motivatie wat leidt tot actieve buurtparticipatie.  
 
Sociale verbondenheid is de mate waarin de jongere vertrouwen heeft in anderen, samen met de 
aanwezigheid van een positief klimaat (een omgeving waarin de jongere zich veilig en geaccepteerd 
voelt). Met de sociale verbondenheid is het goed gesteld, bijna alle jongeren geven aan dat ze wel 
eens een praatje maken met andere mensen in de buurt. Ook hebben bijna alle jongeren het gevoel 
bij iemand terecht te kunnen in de buurt. Jongere kinderen doen vaker mee aan buurtactiviteiten dan 
de oudere jongeren. Als reden om niet mee te doen aan een activiteit wordt genoemd dat het te 
kinderachtig is, of er is een gebrek aan informatie. Met name oudere jongeren zijn niet op de hoogte.  
 
Op het gebied van autonomie weten de jongeren goed wat ze willen; aan ideeën is er geen gebrek. 
Ook worden er constructieve uitwerkingen van de ideeën aangedragen. Bijna alle jongeren 
antwoorden een leuke buurtactiviteit of buurtfestival voor jongeren te willen organiseren, als ze hiertoe 
de mogelijkheid zouden krijgen. Van alle ondervraagde jongeren geeft ongeveer driekwart aan wel 
eens het initiatief te hebben genomen voor een activiteit op school of in de eigen vriendenkring. Dit 
laat zien dat jongeren een bepaalde mate van zelfstandigheid en vrijwilligheid ervaren, wat een 
basisvoorwaarde is voor het ontstaan van motivatie.  
 
Een jongere die zich competent voelt en beter in zijn vel zit, heeft meer zelfvertrouwen en beschikt 
over meer persoonlijke effectiviteit. De jongeren in De Hoogte / Indische buurt voelen zich competent. 
Er is genoeg talent aanwezig. Van alle jongeren heeft ongeveer een derde zijn/haar talent wel eens 
ingezet in de buurt. Het gaat dan vooral om het talent op sociaal vlak. Wel zijn er jongeren die 
aangeven zich niet gewaardeerd te voelen. Verlegenheid zit soms in de weg, en ook het gebrek aan 
gelegenheid om het talent naar buiten te brengen.  
 
Voor jongeren kunnen herkenbare, persoonlijke verhalen betekenisvol zijn. Rolmodellen kunnen 
helpen bij het opbouwen van zelfkennis en hiermee het zelfvertrouwen van de jongere versterken. 
Ongeveer de helft van de jongeren zegt een rolmodel te hebben. Bijna altijd is dit iemand uit de 
vriend- of familiekring. Door dit rolmodel durven jongeren meer, maken ze beter keuzes, laten ze zich 
minder vaak beïnvloeden en doen ze beter hun best. Jongeren zijn de grootste beïnvloeders van 
andere jongeren. Alle jongeren zeggen mee te willen doen aan een activiteit als hun rolmodel en (met 
name) hun vriend of vriendin dat ook doet. Hieruit valt te concluderen dat de invloed van peers sterk 
is.  
 
Informatie over buurtactiviteiten komt meestal bij de jongeren terecht via de moeder en soms via de 
wijkkrant en de folder. Jongeren willen het liefst op de hoogte gehouden van buurtactiviteiten via 
social media, en dan met name via Instagram.  
 
5.4 Welke suggesties hebben jongeren voor het versterken van buurtparticipatie met het oog 
op de herinrichting van de Bedumerweg en het ontplooien van buurtactiviteiten?  
Vooral jongeren vanaf 14 jaar vinden de huidige voorzieningen te kinderachtig en willen dat er meer 
rekening wordt gehouden met hun leeftijdsgroep. Er kunnen meer ontmoetingsplekken bijkomen waar 
je kunt zitten of een terras met een kiosk waar je iets kunt kopen. Met daarbij speelaccommodaties 
zoals een speelveld met basketbal, voetbal, een skatepark, waterpistolen, minigolf, een kabelbaan, 
een sportparkje (zoals aan de Oosterhamriklaan 181). Wat ook werd genoemd was een serie 
informatieborden met daarop de geschiedenis van de buurt gepresenteerd voor langslopend publiek. 
Dit kan zorgen voor verdieping, respect en verbinding.  
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5.5 Conclusie centrale vraag 
 
Hoe kunnen de jongeren wonend aan en rondom de Bedumerweg worden gemotiveerd om te 
participeren bij de herinrichting? 
 
Wederzijds vertrouwen ligt aan de basis van jeugdparticipatie. Met de sociale verbondenheid en het 
vertrouwen onder jongeren is het goed gesteld in De Hoogte / Indische buurt. Ook de aanwezigheid 
van wijkorganisaties (zoals het WIJ-team) worden genoemd als positieve ondersteunende factor. 
Deze verbondenheid is ook terug te zien in de manier waarop jongeren beslissingen nemen: jongeren 
blijken sterke beïnvloeders te zijn van andere jongeren. Daarom is het belangrijk de sociale dimensie 
van participatie goed duidelijk te maken en daarbij de nodige ruimte te bieden om daarmee te 
experimenteren. Een veel voorkomende valkuil bij jeugdparticipatie is dat steeds dezelfde jongeren 
aan het woord komen. Jongeren kunnen goed leren van leeftijdsgenoten met een andere 
sociaaleconomische status.  
 
Het werkt bevorderend om te kiezen voor beproefde methodieken. Dit voorkomt schijnparticipatie. 
Voorbeelden hiervan voor het raadplegen, adviseren en informeren van jongeren zijn: Verbetergroep 
(en Verbeterfoto’s) en de Wijkschouw. Voor het laten meebeslissen en coproduceren van jongeren is 
de methodiek Talenthouse geschikt. Houd er bij het aantrekken van een financier rekening mee dat dit 
een botsing van belangen teweeg kan brengen.  
 
Jongeren zijn gemotiveerd om te participeren bij de herinrichting van de Bedumerweg als ze 
autonomie ervaren, zich verbonden en geaccepteerd voelen en het idee hebben dat ze in staat zijn 
om een bijdrage kunnen leveren. Daarnaast kan motivatie gestimuleerd worden door jongeren 
gelegenheid te bieden om een bijdrage te leveren en ervoor te zorgen dat er personen aan het project 
meedoen die de jongeren kunnen imiteren.  
 
Afgaand op het veldwerk kan worden gesteld dat de eerste 3 elementen (verbondenheid, autonomie, 
competentie) voldoende aanwezig zijn bij de jongeren rondom de Bedumerweg. Rolmodellen zijn in 
mindere mate aanwezig, maar hebben wel een positieve invloed op de jongeren. Buiten de eigen 
vrienden- en familiekring zijn rolmodellen schaars. Dit kan een belemmering vormen voor het slagen 
van participatie bij de herinrichting en het ontplooien van buurtactiviteiten. De invloed van peers is 
duidelijk merkbaar, jongeren zijn makkelijk enthousiast de krijgen voor een activiteit als een vriend of 
vriendin ook meedoet.  
 
Er is rondom de Bedumerweg gelegenheid tot participatie aanwezig, maar vooral voor jonge jongeren 
in de leeftijd van 12 tot 14 jaar. Boven deze leeftijd zijn jongeren minder betrokken. Wel beschikken de 
jongeren over voldoende ideeën, en wat betreft de uitwerking van deze ideeën geven alle jongeren 
blijk van een constructieve aanpak. Jongeren ouder dan 14 jaar benoemen vaker dat er onvoldoende 
rekening wordt gehouden met hun leeftijd. Desalniettemin zijn ze redelijk tot zeer goed op de hoogte 
van het bestaan van wijkorganisaties het Floreshuis en Het Pand, dit zijn plekken waar 
buurtactiviteiten worden georganiseerd.  
 
Een voorwaarde voor het slagen van jeugdparticipatie is dat de informatie voldoende beschikbaar, 
redelijk eenvoudig, bereikbaar en toegankelijk moet zijn voor jongeren. Als reden om niet mee te doen 
aan een activiteit wordt genoemd dat het te kinderachtig is, of er is een gebrek aan informatie. Het lijkt 
erop dat de aanwezige gelegenheid de jongeren van 15 tot 18 jaar niet aanspreekt, of dat zij hiervan 
onvoldoende op de hoogte zijn. Wat betreft mediavoorkeur geven de jongeren op het liefst op de 
hoogte te worden gehouden van buurtactiviteiten via social media, en dan met name via Instagram.  
 
Al met al kan op basis van dit (in omvang beperkte) onderzoek gesteld worden dat 
jongerenparticipatie in het gebied rondom de Bedumerweg kans van slagen heeft. Immers, onder de 
jongeren troffen we verbondenheid, autonomie, competentie en zelfeffectiviteit aan. In mindere mate 
zijn rolmodellen aanwezig. Ook de gelegenheid is voor, met name de wat oudere jongeren, niet in 
grote mate aanwezig. 
 
Op de volgende pagina staat figuur 3 met daarin de samenvatting van het gevonden antwoord op de 

centrale vraag in dit onderzoek schematisch weergegeven.   
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Figuur 3: Schematisch overzicht van condities die gedragsverandering en jeugdparticipatie beïnvloeden in dit onderzoek.
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5. Aanbevelingen 
 
In dit hoofdstuk volgen de aanbevelingen voortvloeiend uit het onderzoek.  
 
6.1 Meer voorzieningen gericht op oudere jongeren 
Bij de herinrichting van de Bedumerweg en het ontplooien van buurtactiviteiten verdient het 
aanbeveling dat er meer rekening wordt gehouden met oudere jongeren. Deze groep jongeren voelt 
zich nu buitengesloten. Als wens werd genoemd het creëren van ontmoetingsplekken met bankjes en 
groen, waar het leuk is om af te spreken. Ook een kiosk waar de jongeren iets kunnen kopen zou daar 
goed bij passen. Wel is het verstandig om er rekening mee te houden dat het samenscholen van 
groepjes jongeren door ouderen als bedreigend kan worden ervaren.  
 
Speelaccommodaties waar de jongeren van houden zijn basketbal, voetbal, tafeltennis, volleybal, een 
skatepark, minigolf, een kabelbaan en een sportparkje.  
 
Voor de kinderen die wat minder makkelijk contact leggen en/of van gamen houden, kan er een game-
tournament worden georganiseerd. Bijvoorbeeld in het Floreshuis.  
 
6.2 Betere informatievoorziening 
Alle informatie die verband houdt met buurtparticipatie (zoals informatie over het plan, de wens, de 
betrokken partijen, enzovoort) moet voldoende beschikbaar, redelijk eenvoudig, bereikbaar en 
toegankelijk zijn voor jongeren. Ondanks de uitstekende naamsbekendheid van wijkorganisaties het 
Floreshuis en Het Pand, zijn oudere jongeren minder goed op de hoogte van wat er speelt in de buurt. 
Dit kan goed via social media. De jongeren geven aan graag op de hoogte te willen worden gehouden 
via Instagram. Dit is ook een manier om oudere jongeren te binden.  
 
In het kader van buurtverbetering gericht op jongeren is het een goed idee om een hashtag aan te 
maken. Eventueel zou dit georganiseerd kunnen worden vanuit het Floreshuis, omdat dit een bekende 
plek is en er meegelift kan worden op de (zeer goede) naamsbekendheid. Het Floreshuis heeft al een 
eigen hashtag: #floreshuis. De pagina bevat helaas geen actuele posts, hier is verbetering mogelijk.  
 
Om jongeren naar de Instagram-pagina toe te leiden (en ervoor de zorgen dat ze de pagina gaan 
volgen), kan een betaalde campagne worden opgetuigd. Het bereik hiervan is hoog. Wel moet het 
momentum daarna worden vastgehouden: de pagina moet door iemand worden bijgehouden en de 
acties moeten worden aangejaagd. 
 
6.3 Jongeren werven via peers 
Wat bij het werven van jongeren aan te bevelen is, is de werving te laten plaatsvinden via peers / 
influencers. Jongeren zijn de sterkste beïnvloeders van andere jongeren. In het praktijkonderzoek 
lieten nagenoeg alle jongeren weten mee te willen doen aan een activiteit als hun best vriend of 
vriendin dat ook doet. Ook kan met deze manier van werven de drempel van verlegenheid om aan iets 
nieuws mee te doen worden verlaagd (in de buurt van je vriendje of vriendinnetje durf je meer). De 
focus zou er in sterke mate op moeten liggen dat jongeren het bericht via social media gaan delen in 
hun vriendenkring. Deelacties kunnen worden aangemoedigd met een verloting ‘deel het bericht en 
win een gratis barbecue’. Dit is ook een manier om oudere jongeren te binden en ervoor te zorgen dat 
ze geïnteresseerd raken (en blijven) in buurtactiviteiten.  
 
6.4 Kies voor beproefde methodieken  
In het praktijkonderzoek scoorden de jongeren goed op de determinanten sociale verbondenheid, 
autonomie en competentie. De ingrediënten voor motivatie om te komen tot geslaagde 
buurtparticipatie lijken dus aanwezig. Rizoem wil jongeren enthousiast maken voor buurtparticipatie. 
Dit kan Rizoem doen door meer gelegenheid te bieden. Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat dit 
een verbeterpunt is.  
 
Wat als positief naar voren kwam in het praktijkonderzoek is dat de meeste jongeren aangeven over 
een goed netwerk te beschikken en zich verbonden te voelen met de buurt. Ook hebben veel jongeren 
al ervaring met het organiseren van activiteiten en beschikken ze over voldoende ideeën om iets neer 
te zetten in hun buurt. De activiteiten kunnen worden georganiseerd vanuit het Floreshuis of Het 
Pand. De jongeren hebben in het praktijkonderzoek aangegeven goed bekend te zijn met deze 
wijkorganisaties. 
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Tijdens de activiteiten wordt er nauw samengewerkt met de jongeren. Hiervoor zijn een aantal 
methodieken (aangetoond) succesvol gebleken Hiermee voorkom je schijnparticipatie. Voorbeelden 
voor het raadplegen, adviseren en informeren van jongeren zijn Verbetergroep (en Verbeterfoto’s) en 
de Wijkschouw. Voor het laten meebeslissen en coproduceren van jongeren is de methodiek 
Talenthouse aan te raden.  
 
Methodiek Verbetergroep 
Bij de methodiek Verbetergroep (en Verbeterfoto’s) wordt een bestaande, concrete situatie die 
verbetering behoeft aangepakt. Jongeren en jongerenwerkers komen bij elkaar om een bestaand 
probleem op te lossen. Van deze groep is minimaal de helft jongere. Er worden 3 bijeenkomsten 
gepland: in de eerste bijeenkomst verzamelen de deelnemers alle punten die voor verbetering vatbaar 
zijn. Een prima manier is door middel van het maken van foto’s met een mobiele telefoon (methodiek 
Verbeterfoto’s). Ook worden er ideeën verzameld over hoe het beter kan. Tijdens de tweede sessie 
bespreekt de groep wat er nodig is om de problemen op te lossen. De derde bijeenkomst resulteert in 
een zo concreet mogelijk plan, het liefst met een taakverdeling die de jongeren onderling met elkaar 
afstemmen. Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat de jongeren hiertoe in staat zijn. De 
jongerenwerker faciliteert.  
 
De doorlooptijd van Verbetergroep (en Verbeterfoto’s) is circa 4 weken. Na afloop worden de plannen 
besproken met de betrokken autoriteiten. 
 
Methodiek Wijkschouw 
Bij de Wijkschouw maakt een jongerenwerker met een groep jongeren een wandeling door de wijk. 
Tijdens de wandeling laten jongeren de goede aspecten en verbeterpunten van de wijk zien. Er 
komen thema’s aan bod zoals de inrichting van groenstroken, recreatievoorzieningen,  
verkeersveiligheid in de wijk en aan de Bedumerweg (wat werd genoemd als verbeterpunt in het 
praktijkonderzoek) en criminaliteit (bijvoorbeeld voorlichting over brandstichting) aan de orde. Tijdens 
de wijkschouw kan gebruik gemaakt worden van een vragenformulieren. Jongeren vertellen hoe en 
waar zij de wijk graag verbeterd zien.  
 
De opgedane kennis en het foto- en videomateriaal vormen input voor de wijkverbeterplannen. Deze 
worden bij voorkeur ook in samenwerking met de jongeren uitgevoerd. Wel verdient het aanbeveling 
er wel rekening mee dat de activiteiten leuk moeten zijn om uit te voeren. Intrinsieke motivatie is 
kwalitatief gezien de beste vorm van motivatie.  
 
De duur van de methodiek Wijkschouw is ongeveer 2 weken, een week voorbereiding (werving en 
opstellen van checklist) en een week uitvoering. Na afloop worden de plannen besproken met de 
betrokken autoriteiten.  
 
Methodiek Talenthouse 
Bij Talenthouse werken de jongeren samen aan het ontwikkelen van hun talenten. Dit doen ze in 
samenwerkingen met de overige buurtbewoners en in een omgeving waar jongeren geprikkeld 
worden zelf activiteiten te bedenken en uit te voeren zelf uitvoeren en zelf evalueren. Hierbij staat 
competentieontwikkeling en activering van jongeren centraal. Bij de start wordt aan de jongeren 
gevraagd om zelf ideeën te bedenken, te plannen en te organiseren. In het praktijkonderzoek is 
gebleken dat de jongeren creatief genoeg zijn. De jongeren moeten de gelegenheid krijgen om hun 
grenzen te verleggen in relatie tot de samenleving. Hierbij stralen de jongerenwerkers hoge 
verwachting en vertrouwen uit. Deze houding suggereert dat de jongeren capabel zijn, wat weer 
aansluit op de eerder genoemde bevinding: hoe positiever de inschatting, de groter de kans is dat het 
ook daadwerkelijk lukt. Daarnaast is het belangrijk voldoende structuur en begeleiding te bieden bij 
het uitvoeren van de activiteit. Dit zorgt ervoor dat jongeren weten wat er van ze verwacht wordt. 
Jongeren ontplooien zich hierdoor als medeverantwoordelijke burgers.  
 
De doorlooptijd is circa 3 maanden voor de voorbereiding. Daarna kan de methodiek Talenthouse 
worden ingezet voor duurzame en permanente buurtparticipatie van de jongeren in De Hoogte / 
Indische buurt.  
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6.5 Zet een rolmodel in 

Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat er buiten de familie- en vriendenkring weinig rolmodellen 

aanwezig zijn in De Hoogte / Indische buurt. Kortom, hier is ruimte voor verbetering.  

Voor het coördineren en begeleiden van de methodieken Verbetergroep (en Verbeterfoto’s), 

Wijkschouw en Talenthouse kan een jongerenwerker worden aangetrokken die de acties gaat 

uitvoeren in samenwerking met de jongeren. Deze jongerenwerker kan tegelijk als rolmodel dienen. 

Daarvoor is het nodig dat de jongere zich kan identificeren met het rolmodel. Een persoon die lijkt op 

de jongere en in ongeveer dezelfde omstandigheden verkeerd, en waarvan iets te leren valt. Daarbij is 

het rolmodel bij voorkeur (iets) ouder dan de jongeren.  

Er kunnen bijvoorbeeld een aantal middagen worden georganiseerd waarin rolmodellen workshops 

geven in het parkje of in de speeltuin. De workshops kunnen thema’s hebben als turnen, tekenen, 

voetbal, zingen, kickboksen of buikdansen. Dit sluit aan bij de onderwerpen waar jongeren graag beter 

in willen worden. Maak de drempel om mee te doen aan de activiteit zo laag mogelijk: nieuwkomers 

kunnen op elk moment aansluiten en deelnemen. Aanmelden is niet nodig. De rolmodellen bouwen 

een vertrouwensrelatie op met de jongeren. En tegelijk maken de jongeren contact met elkaar. Na 

afloop van deze leuke middagen, wordt aan de jongeren gevraagd of ze zich willen organiseren in een 

buurtteam. Zo kan er gewerkt worden aan een duurzame samenwerking met de jongeren.  
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6. Discussie 
 

Het literatuuronderzoek heeft de vraag over hoe jongeren kunnen worden gemotiveerd in voldoende 
mate beantwoord. Er bestaan meerdere modellen waarmee gedrag(sbeïnvloeding) kan worden 
uitgelegd en getriggerd. Er is in dit onderzoek gekozen voor het SDT-model van Ryan en Deci, omdat 
dit model dieper ingaat op de vraag hoe motivatie ontstaat en daarbij kijkt naar de onderliggende 
drijfveren van jongeren versus de kwaliteit van motivatie. En dat was voor dit onderzoek relevant. Wat 
niet wegneemt dat er nog veel meer aanvullende manieren bestaan om jongeren in beweging te 
krijgen. Ook het onderzoek naar de bevorderende en belemmerende factoren bij buurtparticipatie 
heeft voldoende relevante informatie opgeleverd. Hiermee zijn de eerste 2 deelvragen naar behoren 
beantwoord. Hiermee is de beoogde doelstelling bereikt.  
 
Voor het echt goed kunnen beantwoorden van de laatste 2 deelvragen, daarvoor was de omvang van 
dit onderzoek te beperkt. Om bijvoorbeeld een representatief beeld te krijgen van welke voorkeur 
jongeren hebben als het gaat om de aanleg van nieuwe recreatievoorzieningen, zou een enquête 
onder een groter aantal buurtjongeren moeten worden afgenomen.   
 
Het kostte veel moeite om respondenten te vinden. Nadat het eigen netwerk was uitgeput, zijn er 
meerdere betrokken instanties benaderd voor hulp. Dit laatste leverde helaas niets op. Daarna is 
ervoor gekozen de jongeren spontaan te benaderen. Na ettelijke fietstochten door alle parken en 
speeltuinen in De Hoogte / Indische (met rondwarende blik, pogend een inschatting te maken van de 
leeftijd van adolescente mede-parkbezoekers) begon de aanwezigheid van de onderzoeker op te 
vallen. Een onprettige gewaarwording voor beide partijen. In het begin is er kritisch geselecteerd op 
profiel en kwaliteit van de output. Maar naarmate de tijd verder vorderde, is de selectie minder streng 
geworden.  
 
De meeste antwoorden die gegeven zijn door de jongeren, zijn doordacht. Vooral de 8 jongeren uit het 
eigen netwerk gaven heel open antwoord over hun ervaringen en bevindingen in de Hoogte / Indische 
buurt. Dit had ermee te maken dat de vragen in een kalm tempo in een thuiszetting werden gesteld. 
De antwoorden werden rustig herhaald op neutrale toon, zonder waardeoordeel. Vaak volgde na deze 
herhaling nog een aanvulling. De antwoorden van de eerste 8 jongeren zijn daarmee voldoende valide 
en betrouwbaar. De jongeren die in het park of speeltuin werden geïnterviewd waren soms nerveus en 
afgeleid. Hierdoor leken ze niet goed uitdrukking te kunnen geven aan hun binnenwereld. Dit had er 
vooral mee te maken dat het vriendje of vriendinnetje waarmee de geïnterviewde jongere samen was, 
op afstand stond mee te kijken. De techniek liet het een keer afweten (lege accu). Dit veroorzaakte 
concentratieproblemen bij de jongere met wie het interview plaatsvond. Ook gaven 2 jongeren aan de 
vragen moeilijk te hebben gevonden. Er kwamen geen opmerkingen over de lengte van de vragenlijst, 
maar de onderzoeker merkte dat bij de laatste vragen de concentratie danig verslapte. Dit heeft de 
betrouwbaarheid en de validiteit negatief beïnvloed. De laatste 7 interviews zijn dan in ook in mindere 
mate valide en betrouwbaar. Wel deden alle jongeren hun best, aan inzet ontbrak het niet. 
 
Er zijn aantekening gemaakt tijdens het dataverzamelingsproces, maar hier is niet veel mee gedaan. 
Wel is een paar keer (wegens niet-consistente beantwoording) gerefereerd aan eerdere vragen: “Je 
zegt dat je nooit meedoet aan activiteiten, maar eerder vertelde je van wel”.  
 
In de wijken De Hoogte / Indische buurt wonen relatief veel mensen met een niet-westerse migratie-
achtergrond. Er is niet voor gekozen om dieper in te gaan op de vraag of jongeren uit collectivistische 
culturen meer extrinsiek gemotiveerd zijn dan jongeren uit een westerse cultuur. Dit omdat dit teveel 
afwijkt van het centrale thema in deze scriptie en de vragenlijst reeds aan de lange kant was. Het 
afnemen van een interview duurde gemiddeld zo’n 20 minuten.  
 
Wat vervelend is, is dat de projectleider wijkvernieuwing van Rizoem vlak na de start heeft laten 
doorschemeren dat hij de gewenste informatie inmiddels op een andere manier heeft achterhaald. 
Namelijk via Google Scholar. Dit werd mij mondeling medegedeeld. Afspraken zijn daarna niet meer 
nagekomen. Er is sinds lange tijd niets meer van hem vernomen. Dit heeft het onderzoek verder niet 
nadelig beïnvloed, behalve dat er aan een aantal dingen (zoals het opstellen van de vragenlijst) 
zelfstandig invulling is gegeven.   
 

Literatuurlijst 



 

Jeugdparticipatie herinrichting Bedumerweg  26 

 
Arnold, H. E., Cohen, F.G. & Warner, A. (2009). Youth and Environmental Action: Perspectives of  

Young Environmental Leaders on Their Formative Influences. The Journal of Environmental  
Education, 40(3), 27-36. 

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Planning 
Association, 35(4), 216-224 

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. Organizational Behavior and Human Decision  
  Processes, 50(2), 179-211.  
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological  
  Review,  84 (2), 191-215. 
Brinkman, J. (2008). Beroep op onderzoek. Groningen: Noordhoff. 
Chawla, L. &  Derr, V. (2012). The Development of Conservation Behaviors in Childhood and Youth.  

In The Oxford Handbook of Environmental and Conservation Psychology. New York: Oxford  
University Press. 

Dedding, C., Jurrius, K., Moonen, X. & Rutjes, L. (2013). Kinderen en jongeren actief in  
wetenschappelijk onderzoek. Houten: LannooCampus.  

Dekker, K. (2007). Social capital, neighbourhood attachment and participation in distressed urban 
areas. A case study in The Hague and Utrecht, the Netherlands. Housing Studies, 22(3), 355- 
379. 

Diversion (2011). Peer Education 2.0, voor de klas op sneakers. Amsterdam: Diversion. 
DNA (2017). Participatieladder. Geraadpleegd op 17 maart  2020 via:  

https://www.denederlandseassociatie.nl/topics/topic/nieuwsarchief/bericht?newsitemid=13402 
144&dossierid=491521&title= 

Elchardus M. & Glorieux, I. (2005). De symbolische samenleving. Solitaire of tikkerke kus – over  
formele participatie bij jongeren. Tielt: Lannoo.  

European Health Psychologist. (2014). Applying COM-B to medication adherence. Bulletin of the  
European Health Psychology Society, 16(1), 7-17. 

Ewalt, P. L., & Mokuau, N. (1995). Self-determination from a Pacific perspective. Social Work, 40(2),  
168-175. 

Gagné, M. & Deci, E. (2005). Self-Determination Theory and Work Motivation. Journal of  
Organizational Behavior. 26, 331-362.   

Harkes D., & Witter Y. (2017). Toekomstbestendige zorgvriendelijke wijken vereisen samenwerking:  
Prijsvraag van de Rijksbouwmeester. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.  

Hart, R. A. (1992), Children's Participation: From Tokenism to Citizenship. Innocenti Essays, Unicef,  
Florence, Italy 

Hees, van, C. Bombeeck, W. Terpstra, J. & Velena, C. (2002) Jong betrokken. Jongerenparticipatie 
 op lokaal niveau. Instituut voor Publiek en Politiek: Amsterdam. 
Hopkins, J. (z.j.). Global Civil Society Index. Geraadpleegd op 18 maart via: 

http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2011/12/CivilSociety-
Index_FINAL_11.15.2011.pdf 

Hornstra, L., Weijers, D., Van der Veen, I., & Peetsma, T. (2016). Motiverend lesgeven. Handleiding  
voor docenten. Utrecht: Universiteit Utrecht. 

Jumelet, H., & Wenink, J. (2012). Zorg voor onszelf? Amsterdam, Nederland: SWP. 
Kinable, F. (2006). Werken met peers. Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen. 

Brussel. 
Koning Willem-Alexander, (2015, september). Troonrede. Den Haag, Nederland. Geraadpleegd op 27  

oktober 2019 via www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2013/09/17/troonrede-2013. 
Mahoney, J. L., & Vest, A. E. (2012). The Over-Scheduling Hypothesis Revisited: Intensity of  

Organized Activity Participation During Adolescence and Young Adult Outcomes. Journal of 
Research on Adolescence, 22(3), 409-418.  

Manifest Mooie Wijken (2018). Geraadpleegd op 6 januari 2020 via    
https://www.goeiebuurt.nl/2018/11/22/manifest-voor-mooie-wijken/. 

Markus, H.R., & Kitayama, S. (2003). Models of agency: sociocultural diversity in the construction of  
action. Nebraska Symposium on Motivation, 49, 1-57. 

McDonald, J., Roche, A.M., Durbridge, M. & Skinner, N. (2003). Peer education: from evidence to 
practice. An alcohol and other drugs primer. Adelaide: National Centre for Education and 
Training on Addiction.  

Miller, J.G., (1999). Cultural conceptions of duty: Implications for motivation and morality. Motivation  
and Culture, 178-192. New York: Routledge. 

Ministerie van VWS (1993). Jeugd betrekken. Een notitie over jeugdparticipatie. Rijswijk: Ministerie  

http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2011/12/CivilSociety-Index_FINAL_11.15.2011.pdf
http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2011/12/CivilSociety-Index_FINAL_11.15.2011.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2013/09/17/troonrede-2013


 

Jeugdparticipatie herinrichting Bedumerweg  27 

van Volksgezondheid en Sport.  
Mors, T.B., Daemen, H., Schaap, L. (2002). Participatiebevorderingen in het Nederlands Openbaar  

Bestuur. Erasmus Universiteit Rotterdam.   
NJR (2005). Vrijwilligerswerk. Onderzoeksverslag NJR Panel. Utrecht: NJR. 
NJR (2010). Beleidsplan 2011-2015. Utrecht: NJR. 
Noorda, J., & Van Dijk, A. (2015). Young Leaders, Positieve rolmodellen in kwetsbare wijken.  

Amsterdam, Nederland: VU University Press. 
Onderzoek Informatie Statistiek Groningen, (2020). Grunometer. Geraadpleegd op 30 maart 2020  

via: https://groningen.buurtmonitor.nl/ 
Parkin, S. & McKeganey, N. (2000). The rise and fall of peer education approaches. Drugs: 

education,prevention and policy, 7(3), 293-310. 
Ramirez, M., & Price-Williams, D. R. (1976). Achievement motivation in children of three ethnic 

groups in the United States. Journal of Cross-Cultural Psychology, 7 (1), 49-60. 
Rappaport, J., & Seidman, E. (2000). Handbook of community psychology. New York: Kluwer  

Academic/ Plenum Publishers. 
Rietveld, T. (2019). Handboek Jeugdparticipatie. Amsterdam: Samplonius & Samplonius. 
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self determination theory and the fascilitation of intrinsic motivation,  

social development and well being. American Psychologist. 55: 68-78 
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation,  

development, and wellness. Guilford Press. 
Salomon, L. M. (1987). Of Market Failure, Voluntary Failure, and Third-Party Government: Toward a   

Theory of Government-Nonprofit Relations in the Modern Welfare State. Journal of Voluntary  
Action Research, 16(1–2), 29-49. 

Shiner, M. (2000). Doing it for themselves: an evaluation of peer approaches to drug prevention. 
London: Public Policy Research Unit, Goldsmiths College, University of London. 

Stroet, K., Opdenakker, M.C., & Minnaert, A. (2013). Effects of need-supportive teaching on early  
adolescents’ motivation: A review of the literature. Educational Research Review, 9, 65-87. 

Topmiller, M., Jacquez, F., Vissman, A. T., Raleigh, K., & Miller-Francis, J. (2015). Partnering with  
youth to map their neighborhood environments: a multilayered GIS approach. Family & 
community health, 38(1), 66-76.  

Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., Lens, W. & Andriessen, M. (2009). De Zelf- 
Determinatie Theorie: kwalitatief goed motiveren op de werkvloer. Gedrag & Organisatie,  
volume 22 (4), 316-335. 

Vansteenkiste, M (2016). Hoe we kinderen en jongeren kunnen motiveren - toepassingen van de  
zelfdeterminatietheorie. Geraadpleegd op 6 mei via:  
https://www.researchgate.net/publication/292609994_Hoe_we_kinderen_en_jongeren_kunne
n_motiveren_toepassingen_van_de_zelfdeterminatietheorie. 

Vansteenkiste, Maarten, Sierens, E., Soenens, B., & Lens, W. (2007). Willen, moeten en structuur:  
over het bevorderen van een optimaal leerproces. Begeleid zelfstandig leren, 37, 1-27. 

Vansteenkiste, M., Sierens, E., Goossens, L., Soenens, B., Dochy, F., Mouratidis, A., Hearens L. &  
Beyers, W. (2012). Identifying configurations of perceived teacher autonomy support and 
structure: Associations with self-regulated learning, motivation and problem behavior. Learning 
and Instruction, 22(6), 431-439. 

Verbeeck, K. (2010). Op eigen vleugels. Autonomie voor kinderen in het basisonderwijs.  
’s-Hertogenbosch. KPC Groep in opdracht van het ministerie van OCW. 

Verhoeven, N. (2014). Wat is onderzoek. Den Haag: Uitgeverij Boom Lemma. 
Verkuyten, M., Thijs, J. & Canatan, K. (2001). Achievement motivation and academic performance  

among Turkisch early and young adolescents in the Netherlands. Genetic, Social, and 
General Psychology Monographs, 127, 378-408. 

Verwey-Jonker (2012). Toolkit Jeugdparticipatie. Geraadpleegd op 12 mei 2020 via:  
http://www.st-alexander.nl/wp- content/uploads/2016/04/216_Toolkit-Jeugdparticipatie_Be-
Involved-Instrumenten-Jeugdparticipatie-Gemeenten_20100033.pdf. 

Vogelaar E. (2007, 20 juli ). Actieplan Krachtwijken. Van Aandachtswijk naar Krachtwijk. (Kamerstuk).  
Geraadpleegd op 15 november 2019 via https://www.sdu.nl/content/kamerstuk-2006-2007-
30995-nr-7-actieplan-krachtwijken-van-aandachtswijk-naar-krachtwijk. 

Walrave, M., Van Ouytsel, J., Zarouali, B., Ponnet, K., & Poels, K. (2015). Reclamewijsheid 2.0: hoe  
kinderen en jongeren omgaan met social media marketing. In E. Lievens, E. Wauters, & P. 
Valcke (Eds.), Sociale media anno 2015 : actuele juridische aspecten (pp. 63–89). Intersentia. 

Wijkvernieuwingsplan Indische Buurt / De Hoogte (2018). Geraadpleegd op 5 oktober 2019 van  

https://groningen.buurtmonitor.nl/
https://www.researchgate.net/publication/292609994_Hoe_we_kinderen_en_jongeren_kunnen_motiveren_toepassingen_van_de_zelfdeterminatietheorie
https://www.researchgate.net/publication/292609994_Hoe_we_kinderen_en_jongeren_kunnen_motiveren_toepassingen_van_de_zelfdeterminatietheorie
http://www.st-alexander.nl/wp-%20content/uploads/2016/04/216_Toolkit-Jeugdparticipatie_Be-Involved-Instrumenten-Jeugdparticipatie-Gemeenten_20100033.pdf
http://www.st-alexander.nl/wp-%20content/uploads/2016/04/216_Toolkit-Jeugdparticipatie_Be-Involved-Instrumenten-Jeugdparticipatie-Gemeenten_20100033.pdf
https://www.sdu.nl/content/kamerstuk-2006-2007-30995-nr-7-actieplan-krachtwijken-van-aandachtswijk-naar-krachtwijk
https://www.sdu.nl/content/kamerstuk-2006-2007-30995-nr-7-actieplan-krachtwijken-van-aandachtswijk-naar-krachtwijk


 

Jeugdparticipatie herinrichting Bedumerweg  28 

https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Wijkvernieuwingsplan%20Indische%20Buurt- 
De%20Hoogte_0.pdf. 

Winter, M. de (2011). Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding. Vanachter de voordeur naar 
democratie en verbinding. Amsterdam, SWP. 

Zeijl, E. (2003). Rapportage Jeugd. Geraadpleegd op 20 december via  
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2003/Rapportage_Jeugd_2002. 
 

  

https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Wijkvernieuwingsplan%20Indische%20Buurt-%20De%20Hoogte_0.pdf
https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Wijkvernieuwingsplan%20Indische%20Buurt-%20De%20Hoogte_0.pdf
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2003/Rapportage_Jeugd_2002


 

Jeugdparticipatie herinrichting Bedumerweg  29 

Bijlage I  - Vragenlijst 
 
 
Algemene vragen 
In welke straat woon je? 
Hoe oud ben je? 
Welke opleiding doe je? 
Geslacht M/V 
Etniciteit westers / niet westers (vader en/of moeder) 
 
Ken je een van deze organisaties?  
1. Edanz.       4. WIJ Korrewegwijk - De Hoogte.   
2. Het Pand    5. GoeieBuurt 
3. Floreshuis    6. Platform voor Verbinding.  
 
 
Motivatie 
A - Verbondenheid 

1 Praat je met andere mensen in de buurt?  
1.1 Zo ja: met de buren?  
1.2 Met andere jongeren?  
1.3 En hoe vaak?  
 

2 Worden er activiteiten georganiseerd in de buurt voor jongeren?  
2.1 Doe je daar aan mee?  
2.2 Waarom wel / niet  
2.3 Vind je het leuk?  
 

3 Heb je het gevoel dat je in deze buurt bij iemand terecht kunt?  
3.1 Waarom wel/niet 

 

4 Wat zou je aan je buurt willen verbeteren?  
4.1 En de Bedumerweg, op het gebied van recreatie? 

 
B - Autonomie 

5 Stel jij bent de baas over de buurt, alles kan en alles mag, wat zou je dan het liefst 
organiseren?  

6 Hoe zou je dat aanpakken?  

7 Wat zou je daarvoor nodig hebben? 

8 Heb je wel eens initiatief genomen (bijvoorbeeld op school of met vrienden) voor een 
project, feest of evenement? 
 
 

 
C - Competentie 

9 Waar ben je goed in? 

10 Heb je dit talent wel eens ingezet hier in de buurt?  
10.1 Kun je dit toelichten?  

11 Voel je je hierom ook gewaardeerd?  
11.1 Waarom wel / waarom niet?  
11.2 wat zou je hierbij kunnen helpen? 

 

12 Waar zou je graag goed / of nog beter in willen worden?  
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Externe omgevingsfactoren 
D - Rolmodellen 

13 Is er iemand in de buurt die jou inspireert of die je bewondert?  
13.1 Zo ja: Waarom?  
13.2. Ben je hierdoor dingen op een andere manier gaan doen?   

14 Als deze persoon (die je hierboven noemde) of je beste vriend / vriendin mee zou doen, 
zou jij dan ook mee doen met buurtactiviteiten? 
 

15 Wat zou je willen veranderen aan de groenstrook aan de Bedumerweg als je hier hulp bij 
kreeg van [de persoon die je bewondert] / of samen kon doen met je beste vriend? 

 
 

E - Gelegenheid 

16 Ben je op de hoogte van activiteiten in de buurt?  
16.1 Zo ja, hoe kom je aan informatie 
 
 

17 Hoe bepaal jij of je wel of niet mee doet aan een activiteit? Bijvoorbeeld: 1. Het moet leuk 
zijn   2. Of ik tijd heb. 3. Afstand: het moet dichtbij zijn. 4. Ik kan ervan leren. 

 

18 Hoe word jij het liefst op de hoogte gehouden van activiteiten? Bijvoorbeeld 1. Via Social 
Media  2. Via buurkrant   3. Via app   4. Anders, namelijk: 

 
 
Tot slot 
 

19 Heb je nog vragen / wil je iets toevoegen?  

20 Wat vond je van dit gesprek?  

 

 

 

 

 


