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1 Inleiding 
Gedurende de afgelopen drie decennia is de omvang van migratiestromen naar ontwikkelde 

economieën fors toegenomen (Wills et al. 2010). De etnische differentiatie van de (stedelijke) 

bevolking in veel Westerse landen - waaronder Nederland – die hiervan het gevolg is (Putnam 2007; 

Savelkoul et al. 2011), wordt binnen de sociale wetenschappen weerspiegeld in een groeiende 

aandacht voor de consequenties van etnische diversiteit voor sociale verbanden en het 

gemeenschapsleven. Het onderzoek heeft zich daarbij in het bijzonder gericht op de manier waarop 

etnische diversiteit in de leefomgeving of buurt van invloed is op verschillende aspecten van sociaal 

kapitaal.  

 Tot dusver zijn er drie theoretische gezichtspunten over het verband tussen etnische 

diversiteit en sociaal kapitaal ontwikkeld (Putnam 2007; Gijsberts et al. 2011; Savelkoul et al. 2011). 

De contacthypothese gaat ervan uit dat een hogere mate van etnische diversiteit in de omgeving 

gepaard gaat met meer interetnisch contact, waardoor interetnisch vertrouwen en interetnische 

relaties gemakkelijker tot stand komen. De conflicttheorie daarentegen verwacht dat een hoge mate 

van etnische diversiteit juist eerder gepaard zal gaan met spanningen en conflicten. De nabijheid van 

mensen uit andere etnische groepen wordt voornamelijk als een bedreiging voor de positie van de 

eigen etnische groep ervaren, zodat interetnische scheidslijnen scherper worden. Ten slotte gaat de 

constrictietheorie ervan uit dat etnische diversiteit een sociaal isolerend effect heeft. Een etnisch 

diverse omgeving brengt mensen uit hun evenwicht waardoor het moeilijker wordt om überhaupt 

sociale relaties aan te gaan, en mensen geneigd zijn in hun schulp te kruipen. 

Hoewel er inmiddels vele studies zijn gedaan naar de mogelijke effecten van etnische 

diversiteit op sociaal kapitaal en de drie veronderstelde mechanismen die daarbij een rol zouden 

kunnen spelen, ontbreekt het vooralsnog aan sluitende en eenduidige interpretaties van de 

empirische bevindingen (Kesler & Bloemraad 2010). Zo vinden Amerikaanse studies een 

duidelijknegatieve invloed van etnische diversiteit op sociaal kapitaal (Alesina & La Ferrara 2002; 

Putnam 2007), maar leidt onderzoek buiten de Verenigde Staten tot zeer gevarieerde resultaten: 

 

In sum, the comparative research provides no definitive response to the question of whether the 

diversity-and-social capital linkage is a generalized phenomenon or a case of American exceptionalism. 

(Kesler & Bloemraad 2010:322) 

 

Het doel van het onderhavige onderzoek is om een empirisch gefundeerde theoretische verklaring te 

vinden voor de variatie in resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen etnische diversiteit en 

sociaal kapitaal. 
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Etnische diversiteit, en de manier waarop zij is gerelateerd aan sociaal kapitaal, is in veel 

studies vooralsnog benaderd als iets wat begrepen kan worden als een uniform en op zichzelf staand 

gegeven. De voornaamste vraag lijkt steeds te zijn óf het verwachte effect van etnische diversiteit in 

een bepaalde specifieke context wel of niet opgaat, en niet zozeer hoe die specifieke context en het 

veronderstelde theoretische mechanisme zich tot elkaar verhouden. 

De geconstateerde variatie in onderzoeksuitkomsten vraagt volgens Kesler en Bloemraad 

(2010) echter juist om meer aandacht voor de sociale context waarin etnische diversiteit is ingebed 

en de mogelijke manieren waarop deze context de relatie tussen etnische diversiteit en sociaal 

kapitaal structureert. Aan de onderhavige studie ligt daarom de bewuste keuze ten grondslag om het 

effect van etnische diversiteit op sociaal kapitaal te contextualiseren.  

Putnams theorie over sociaal kapitaal (zie in het bijzonder Putnam (2000)) vormt in deze 

studie het vertrekpunt. Op basis van deze theorie wordt beargumenteerd dat etnische diversiteit een 

negatief effect kan hebben op sociaal kapitaal in het algemeen, zoals verondersteld in de 

constrictietheorie. Tegelijkertijd wordt er echter in deze studie van uitgegaan dat - omgekeerd - 

sociale categorieën uiteindelijk het product zijn van menselijke interactie op lokaal niveau (Nicholls 

2009). Dit betekent dat de relatie tussen etnische diversiteit en sociaal kapitaal niet los kan worden 

gezien van de lokale context waarin zij is ingebed. Om te begrijpen hoe de lokale context de relatie 

tussen etnische diversiteit en sociaal kapitaal vormgeeft, wordt gebruikgemaakt van 

wetenschappelijke inzichten over het maatschappelijk middenveld.  

Het maatschappelijk middenveld wordt opgevat als het domein bij uitstek waarbinnen 

sociaal kapitaal tot stand komt (Putnam 1993; 2000; Varshney 2001; Putnam & Feldstein 2003; 

Andrews 2009). Putnam, een van de meest toonaangevende onderzoekers op dit gebied, stelt dat 

het maatschappelijk middenveld een belangrijke faciliterende functie heeft bij het overschrijden van 

sociale scheidslijnen (Putnam 2000). Anderen benadrukken echter dat het maatschappelijk 

middenveld ook het domein is waar relaties op basis van exclusieve sociale identiteiten worden 

bestendigd (Foley & Edwards 1996; Varshney 2001). In deze studie wordt daarom beargumenteerd 

dat het maatschappelijk middenveld eerder gezien moet worden als ‘sociale incubator’ die de 

totstandkoming van zowel interetnisch als intra-etnisch sociaal kapitaal faciliteert. Als je hiervan 

uitgaat, valt te verwachten dat een omvangrijker maatschappelijk middenveld het negatieve effect 

van etnische diversiteit op sociaal kapitaal in meer of mindere mate kan mitigeren, of zelfs kan 

ombuigen naar een positief effect.  

In zijn studie naar interetnische verhoudingen in verschillende Indiase steden 

beargumenteert Varshney (2001) dat de etnische samenstelling van het maatschappelijk middenveld 

van doorslaggevende betekenis is voor de mate waarin etnische groepen in vrede naast elkaar leven, 

dan wel op gespannen voet met elkaar staan. Een maatschappelijk middenveld dat op basis van 
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etnische categorieën is samengesteld, produceert volgens Varshney sociale identiteiten en relaties 

langs etnische scheidslijnen, waardoor de kans op escalerende etnische conflicten groot is. Wanneer 

een maatschappelijk middenveld qua samenstelling een hoge mate van etnische diversiteit kent, zal 

vaker sprake zijn van identiteiten en relaties die etnische scheidslijnen overschrijden, hetgeen de 

kans op escalerende etnisch conflicten sterk reduceert. De bovenstaande veronderstellingen hebben 

voor deze studie geleid tot de volgende probleemstelling: 

 

Wat is het effect van etnische diversiteit op sociaal kapitaal en hoe wordt dit beïnvloed door 

de omvang en etnische samenstelling van het maatschappelijk middenveld? 

 

Het vervolg van deze scriptie is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2, het theoretische kader, 

zal de relevante wetenschappelijke literatuur worden besproken en zullen de te toetsen 

onderzoekshypothesen worden geformuleerd. In paragraaf 3 wordt ingegaan op de methodologische 

verantwoording van het onderhavige onderzoek. In paragraaf 4 zullen de onderzoeksresultaten 

worden gepresenteerd en besproken. Tot slot zullen in paragraaf 5 de conclusies uit het onderzoek 

worden getrokken en bediscussieerd.  

 

2 Theoretisch kader 
Het theoretisch kader voor de onderhavige studie bestaat uit een synthese van verschillende 

theoretische veronderstellingen. Het doel hierbij is om te komen tot een raamwerk waarbinnen de 

gevarieerde onderzoeksresultaten in het onderzoek naar de relatie tussen etnische diversiteit en 

sociaal kapitaal kunnen worden verklaard. Deze paragraaf zal worden opgedeeld in verschillende 

onderdelen. In paragraaf 2.1 zal het theoretische fundament van deze studie, de sociaal-

kapitaaltheorie, worden uiteengezet. In paragraaf 2.2 zal worden stilgestaan bij de verschillende 

theoretische mechanismen die tot dusver worden onderscheiden met betrekking tot de relatie 

tussen etnische diversiteit en sociaal kapitaal. In paragraaf 2.3 wordt de relevantie van de lokale 

context voor de relatie tussen etnische diversiteit en sociaal kapitaal besproken. In de paragrafen 2.4 

en 2.5 wordt de relevante rol van de lokale context nader geconcretiseerd aan de hand van 

wetenschappelijke inzichten over het maatschappelijk middenveld. In paragraaf 2.4 wordt het 

stimulerende effect van het maatschappelijk middenveld op sociaal kapitaal behandeld, en in 

paragraaf 2.5 wordt beargumenteerd dat de etnische samenstelling van het maatschappelijk 

middenveld van doorslaggevende betekenis is voor de etnisch inclusieve of exclusieve aard van dit 

stimulerende effect. In paragraaf 2.6 worden de veronderstelde relaties en effecten samengebracht 

in twee conceptuele modellen. 
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2.1 Sociaal-kapitaaltheorie 
De theorie over sociaal kapitaal en het onderscheid tussen twee centrale concepten daarin, bonding 

sociaal kapitaal en bridging sociaal kapitaal, vormt het fundament van veel onderzoek naar de relatie 

tussen etnische diversiteit en sociale verbanden. Centraal bij de sociaal-kapitaaltheorie staat het idee 

dat sociale netwerken, net zoals gereedschap (fysiek kapitaal) en kennis (menselijk kapitaal), van 

wezenlijke waarde zijn voor actoren en daarom beschouwd moeten worden als hulpbron (Putnam 

2000). Doorslaggevend voor de waarde van sociale netwerken zijn volgens Putnam (2000) niet zozeer 

de contacten waaruit het netwerk bestaat, maar de mate waarin er binnen het netwerk sprake is van 

wederzijdse verplichtingen. Zo spelen contacten alleen een rol van betekenis als ze ook 

daadwerkelijk gemobiliseerd kunnen worden door middel van normen van reciprociteit.  

Reciprociteit moet niet gezien worden als een monolithisch concept, maar als een schaal die 

loopt van zeer specifiek tot zeer generiek. Bij specifieke reciprociteit is er sprake van concrete en 

beperkte uitruil: ‘Ik doe dit voor jou als jij iets anders voor mij doet’ (Putnam 2000: 20). Een 

voorbeeld van een sociaal netwerk met specifieke reciprociteit is een studentenhuis waar gebruik 

wordt gemaakt van een wekelijks roulerend schoonmaakrooster voor de gemeenschappelijke wc: de 

ene bewoner maakt in de ene week de wc schoon en in ruil daarvoor doen de andere bewoners dat 

in andere weken. Hoewel specifieke reciprociteit van waarde is – in dit geval de garantie van een 

schone wc – is het echter nog waardevoller wanneer reciprociteit generiek is. In dat geval is er geen 

sprake meer van een concrete uitruil, maar doen mensen dingen voor elkaar zonder meteen iets 

specifieks terug te verwachten; ze gaan ervan uit dat iemand anders op enig moment iets voor hen 

zal terugdoen (Putnam 2000: 21). Een samenleving met een hoge mate van generieke reciprociteit is 

over het algemeen efficiënter en effectiever doordat de noodzaak van het bijhouden en afwegen van 

specifieke onderlinge diensten grotendeels vervalt en hulpbronnen zich vrijer kunnen bewegen.  

Reciprociteit is onlosmakelijk verbonden met vertrouwen. Als iemand geen enkel vertrouwen 

heeft in de betrokkenheid van de ander(en), zal hij of zij geen reden zien om te investeren in een 

sociaal netwerk en is het onmogelijk om tot een praktijk van wederzijdse verplichtingen te komen. 

Generieke reciprociteit veronderstelt een groot algemeen sociaal vertrouwen, terwijl voor specifieke 

reciprociteit een selectieve vorm van vertrouwen voldoende is. In lijn met de homogeniteitstheorie 

(Gijsberts et al. 2011) stelt Putnam dat vertrouwen makkelijker tot stand komt tussen mensen die 

een of meerdere belangrijke sociale categorieën met elkaar delen, aangezien dit al een basis vormt 

voor wederzijdse herkenning en verwachtingen. Mensen zijn daarom in eerste instantie geneigd om 

wederkerige sociale netwerken te vormen met mensen die op hen lijken. Deze homogene sociale 

netwerken omschrijft Putnam (2000) als bonding sociaal kapitaal.  
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Kenmerkend voor bonding sociaal kapitaal is zijn exclusieve, naar binnen gekeerde karakter. 

Reciprociteit en onderling vertrouwen zijn in dit geval voornamelijk gebaseerd op het gevoel 

‘hetzelfde te zijn’. Hoewel dit zorgt voor een sterk wij-gevoel en een hoge mate van solidariteit en 

loyaliteit, gaat dit tegelijkertijd gepaard met een duidelijke scheidslijn tussen binnen- en 

buitenstaanders en een (re)productie van exclusieve identiteiten. Normen van reciprociteit in het 

geval van bonding sociaal kapitaal zijn daarom overwegend selectief.  

De tegenhanger van bonding sociaal kapitaal is bridging sociaal kapitaal. Kenmerkend voor 

deze vorm van sociaal kapitaal is juist het inclusieve karakter. Zo zijn bridging netwerken naar buiten 

gericht en omvatten ze mensen met uiteenlopende sociale kenmerken. Hoewel bridging sociaal 

kapitaal lastig tot stand kan worden gebracht - er moeten immers verschillen worden overbrugd en 

er zal vaak een minder hoge mate van solidariteit zijn - heeft deze vorm van sociaal kapitaal volgens 

Putnam belangrijke functies. Zo is bridging sociaal kapitaal essentieel voor de verbinding met, en 

toegang tot externe hulpbronnen en zorgt het voor een effectieve uitwisseling van informatie. 

Bovendien stelt Putnam dat bridging sociaal kapitaal door zijn inclusieve karakter in staat is om bij te 

dragen aan de totstandkoming van bredere identiteiten, en meer generieke normen van vertrouwen 

en reciprociteit produceert. Deze vorm van sociaal kapitaal wordt door Putnam (2000; 2007) daarom 

beschouwd als een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende democratische 

samenleving. 

 

2.2 Sociaal kapitaal en etnische diversiteit  
Het concept van etnische diversiteit raakt aan het hart van de sociaal-kapitaaltheorie en het 

onderscheid tussen bonding en bridging sociaal kapitaal dat daarin wordt gemaakt. Zo veronderstelt 

een toename van etnische diversiteit een introductie van nieuwe sociale categorieën en scheidslijnen 

die van invloed kunnen zijn op de manier waarop normen van reciprociteit en vertrouwen binnen 

sociale netwerken vormkrijgen. In de theorie worden drie verschillende mechanismen onderscheiden 

die verklaren hoe mensen, en de netwerken die ze vormen, reageren als ze te maken krijgen met 

etnische diversiteit in de directe leefomgeving.  

Het eerste mechanisme staat bekend als de ‘contacthypothese’. Deze hypothese 

veronderstelt dat een etnisch diverse omgeving via een toename van interetnisch contact leidt tot 

een verhoogd vertrouwen tussen etnische groepen en een vergroting van overbruggend interetnisch 

sociaal kapitaal (Putnam 2007; Gijsberts et al. 2011; Savelkoul et al. 2011). Ten grondslag aan deze 

hypothese ligt het idee dat een begrensde omgeving, zoals een buurt, een belangrijk sociale setting 

vormt waarbinnen sociale interacties en contact plaatsvinden, en relaties ontstaan. Een hogere mate 

van etnische diversiteit in de buurt vergroot dus de kans dat verschillende etnische groepen met 
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elkaar in contact komen en interetnische relaties vormen. Hierbij wordt verwacht dat dit gepaard 

gaat met een vergroot wederzijds begrip en vertrouwen. Etnische diversiteit in de buurt moet vanuit 

dit perspectief vooral worden gezien als iets wat verschillende etnische groepen bij elkaar brengt en 

de tegenstellingen ertussen minder scherp maakt. 

Het tweede mechanisme, de zogenaamde ‘conflicttheorie’, staat lijnrecht tegenover de 

contacthypothese. Op basis van deze theorie wordt verwacht dat een toename van de etnische 

diversiteit in de omgeving juist zal leiden tot een verscherping van etnische scheidslijnen en een 

vijandigere houding ten opzichte van elkaar. De veronderstelling die aan deze benadering ten 

grondslag ligt, is het idee dat de omgeving voornamelijk gezien moet worden als een plek die 

toegang geeft tot symbolische, sociale en economische hulpbronnen. De aanwezigheid van mensen 

uit een andere etnische groep binnen bijvoorbeeld een buurt, wordt hierbij als bedreigend ervaren, 

omdat de bewoners hen zien als concurrenten om deze hulpbronnen. De conflicttheorie voorspelt 

daarom dat als gevolg van de competitie om schaarse hulpbronnen, mensen in een etnisch diverse 

omgeving minder geneigd zijn open te staan voor etnische verschillen en zich meer gaan richten op 

de eigen etnische groep.  

 In zijn invloedrijke studie ‘E Pluribus Unum’ wijst Putnam (2007) de contacthypothese en de 

conflicttheorie beide van de hand en introduceert hij een ander mechanisme voor de manier waarop 

etnische diversiteit in de omgeving van invloed is op sociaal kapitaal. Dit derde mechanisme, dat 

door hem wordt omschreven als de ‘constrictietheorie’, gaat ervan uit dat een hogere mate van 

etnische diversiteit in de omgeving niet zorgt voor een af- of toename van etnische scheidslijnen in 

sociale netwerken, maar eerder voor een inkrimping van iemands sociaal-maatschappelijk leven. 

Etnische diversiteit, zo stelt Putnam, introduceert sociale scheidslijnen die identificatie en 

familiariteit met de leefomgeving bemoeilijken en daardoor gevoelens van anomie en wantrouwen 

teweegbrengen. Het resultaat hiervan is dat de blootstelling aan etnische diversiteit zich niet vertaalt 

in meer of minder bridging of bonding sociaal kapitaal, maar juist resulteert in een vermindering van 

sociaal kapitaal in het algemeen.  

Op basis van de sociaal-kapitaaltheorie wordt in deze studie verondersteld dat de 

constrictietheorie het meest aannemelijke mechanisme van deze drie is. Zoals in de vorige paragraaf 

is uiteengezet, volgt uit de sociaal-kapitaaltheorie dat diversiteit de totstandkoming van de 

bouwblokken van sociaal kapitaal, namelijk vertrouwen en reciprociteit, bemoeilijkt. Daarmee valt te 

verwachten dat sociaal kapitaal moeilijker tot stand komt, en lastiger is te onderhouden, naarmate er 

sprake is van een hogere mate van etnische diversiteit in de omgeving. Uit deze veronderstelling 

volgen de twee eerste hypothesen van deze studie:  
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H1a: Hoe hoger de etnische diversiteit binnen een buurt, des te minder sprake er zal zijn van 

de vorming van bridging sociaal kapitaal. 

H1b: Hoe hoger de etnische diversiteit binnen een buurt, des te minder sprake er zal zijn van 

de vorming van bonding sociaal kapitaal.  

 

Voor de constrictiehypothese wordt in onderzoek dat in de Verenigde Staten is uitgevoerd, veel 

ondersteuning gevonden (Alesina & La Ferrara 2002; Putnam 2007). Tegelijkertijd is echter gebleken 

dat onderzoeksresultaten daarbuiten veel gevarieerder zijn (Kesler & Bloemraad 2010). Etnische 

diversiteit lijkt op verschillende plekken op verschillende manieren uit te pakken, hetgeen geen 

uitsluitsel geeft over óf, en de manier waarop, etnische verschillen van invloed zijn op sociale 

verbanden. Ook in Nederland levert het tot nu toe verrichte onderzoek naar de relatie tussen 

etnische diversiteit van buurtbewoners en sociaal kapitaal geen heldere interpretatie op. Zo vinden 

Gijsberts et al. (2011) geen verband tussen de mate van etnische diversiteit in buurten en de mate 

waarin mensen zich inzetten via vrijwilligerswerk voor anderen, het onderlinge vertrouwen van de 

bewoners en het geven van informele hulp. Zij vinden wel een negatief effect van etnische diversiteit 

in de buurt op het hebben van buurtcontacten. Lancee en Dronkers (2010) vinden daarnaast dat 

etnische diversiteit in de buurt negatief uitpakt voor de kwaliteit van contact met buren en 

vertrouwen in de buurt, maar een effect van etnische diversiteit op interetnisch vertrouwen 

ontbreekt. Etnische diversiteit in de buurt blijkt er bovendien toe te leiden dat autochtone bewoners 

meer vertrouwen krijgen in andere etnische groepen. 

 De hoge variatie in de onderzoeksresultaten is problematisch en maakt naar mijn oordeel het 

louter toetsen van de constrictietheorie zoals geformuleerd in de hypothesen 1a en 1b uiteindelijk 

een zinloze exercitie. Wanneer we aannemen dat de constrictietheorie het meest aannemelijke 

mechanisme is, zal moeten worden gezocht naar theoretische aanvullingen erop die kunnen 

verklaren waarom een negatief effect van etnische diversiteit op sociaal kapitaal niet altijd optreedt. 

In het vervolg van deze paragraaf zal een aantal hulphypotheses worden opgesteld die het effect van 

etnische diversiteit op sociaal kapitaal zoals geformuleerd in de constrictietheorie contextualiseren. 

 

2.3 Het belang van de sociale context 
Hoewel etnische diversiteit problematisch kan zijn voor de totstandkoming van sociaal kapitaal, 

achten Kesler en Bloemraad (2010) het onaannemelijk dat er een universele relatie tussen etnische 

diversiteit en sociaal kapitaal bestaat. De sociale context waarin etnische diversiteit zich voordoet, 

speelt volgens hen een belangrijke rol bij de mate waarin, en de manier waarop die is gerelateerd 

aan aspecten van sociaal kapitaal. In een landenvergelijkende studie naar de relatie tussen etnische 
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diversiteit en sociaal kapitaal vinden zij vervolgens ondersteuning voor deze stellingname. Zo blijkt 

dat immigratie en de daarmee verbonden etnische diversiteit inderdaad een negatief effect kan 

hebben op sociaal vertrouwen, lidmaatschap van een vereniging en politieke betrokkenheid, maar 

dat institutionele arrangementen en de beleidscontext een bepalend effect hebben op de sterkte en 

zelfs de richting van dit verband.  

Het onderzoek van Kesler en Bloemraad moet worden beschouwd als een waardevolle 

illustratie van de manier waarop nationale institutionele arrangementen van invloed kunnen zijn op 

de manier waarop sociale categorieën en relaties vormkrijgen. Maar naast het nationale niveau is het 

ook van groot belang om de rol van de sociale context te bestuderen op het lokale niveau. Zo stellen 

Putnam & Feldstein (2003) dat sociaal kapitaal uiteindelijk wordt bepaald door de verbindingen 

tussen mensen die elkaar kennen, en daardoor noodzakelijkerwijs een lokaal geproduceerd 

fenomeen is. Deze verwevenheid van het lokale en het sociale wordt helder beschreven door 

Nicholls (2009). Nicholls stelt dat sociale categorieën – zoals etniciteit - niet alleen een belangrijk 

effect kunnen hebben op attitudes en sociale relaties van actoren, maar dat diezelfde sociale 

categorieën en de mate waarin ze voor actoren van betekenis zijn, ook een gevolg zijn van de plaats 

en de lokale relaties waarin ze zijn ingebed: 

 

Sociological attributes of actors (i.e. class, race, gender, sexuality, etc.) are important in shaping 

general political dispositions; however, these attributes become politically meaningful through 

geographically embedded exchanges between friends, allies and adversaries. Social relations and 

networks structured in places therefore mediate how general sociological attributes are translated 

into the actual political dispositions of people. (Nicholls 2009:79) 

 

Vanuit dit perspectief kan de relatie tussen etnische diversiteit en sociaal kapitaal niet los worden 

gezien van de manier waarop de sociale infrastructuur lokaal is georganiseerd en de wijze waarop 

actoren daarin zijn ingebed. Deze infrastructuur vormt namelijk het kader van waaruit sociale 

interacties kunnen plaatsvinden en sociale identiteiten en relaties worden ge(re)construeerd. Om 

deze reden is het relevant om het concept van het maatschappelijk middenveld in het onderzoek te 

betrekken. 

 

2.4 Het maatschappelijk middenveld als ‘sociale incubator’ 
Aan het maatschappelijk middenveld wordt over het algemeen een essentiële rol toegekend bij 

zowel de totstandkoming als het voortbestaan van sociaal kapitaal (Putnam 1993; 2000; Foley & 

Edwards 1996; Varshney 2001; Andrews 2009). Het maatschappelijk middenveld staat voor de 

autonome sfeer van sociale organisatie die zich buiten de invloed van de staat, familie of markt 
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bevindt. Kenmerkend voor het maatschappelijk middenveld is het vrijwillige en horizontale karakter 

ervan. Relaties komen hierbij niet voort uit een biologische of economische noodzaak, zoals in het 

geval van de familie of markt, en zijn niet het product van dwang, zoals in het geval van de staat, 

maar zijn gebaseerd op gevoelens van wederzijdse associatie en gelijkwaardigheid (Fennema 2004). 

De vereniging wordt vaak omschreven als het ideaaltypische verband binnen het maatschappelijk 

middenveld.  

 Putnam (1993; 2000) stelt dat het maatschappelijk middenveld ervoor zorgt dat een 

democratie ‘werkt’. Fundamenteel is volgens Puntnam de manier waarop relaties binnen het 

maatschappelijk middenveld vormkrijgen. Zo is de vrijwillige en horizontale aard van verbanden in 

het maatschappelijk middenveld volgens hem bij uitstek geschikt om een breed scala aan mensen op 

een laagdrempelige manier met elkaar in aanraking te laten komen. De diverse en inclusieve 

netwerken van wederzijdse betrokkenheid die hieruit voortkomen, maakt het maatschappelijk 

middenveld volgens Putnam tot de ideale context voor de totstandkoming van bridging sociaal 

kapitaal en de daarmee geassocieerde generieke reciprociteit. Daarom is een actief en omvangrijk 

maatschappelijk middenveld volgens Putnam dat wat een samenleving uiteindelijk bij elkaar houdt. 

Verschillende onderzoekers hebben evidentie gevonden voor het idee dat het maatschappelijk 

middenveld de creatie van bridging sociaal kapitaal faciliteert. Zo blijkt dat maatschappelijke 

organisaties in Irak (Rydgren et al. 2013), Bosnië (Pickering 2006) en Noord-Ierland (Muir 2010) – alle 

drie regio’s die gekenmerkt worden door een hoge mate van sociale polarisatie - in staat zijn om 

scherpe sociale scheidslijnen te overbruggen en vertrouwen te genereren tussen groepen die op 

gespannen voet met elkaar staan. Andrews (2009) stelt vast dat in Engeland maatschappelijke 

betrokkenheid binnen etnisch diverse wijken gerelateerd is aan meer wederzijds respect tussen de 

verschillende bevolkingsgroepen. Het effect van etnische diversiteit op sociaal kapitaal lijkt dus sterk 

afhankelijk te zijn van de aanwezigheid van een actief maatschappelijk middenveld. Hoewel we op 

basis van Putnams eerdere uiteengezette ideeën mogen verwachten dat etnische diversiteit sociale 

verschillen introduceert die het ontstaan van vertrouwen en sociaal kapitaal bemoeilijken, leiden we 

uit het bovenstaande af dat een actief maatschappelijk middenveld deze verschillen kan mitigeren, of 

wellicht zelfs overbruggen, zoals wordt aangenomen in de contacthypothese. 

 Putnams beeld van een voornamelijk overbruggend en integrerend maatschappelijk 

middenveld wordt echter ook bekritiseerd als te rooskleurig en onvolledig. Zo stellen zowel Foley en 

Edwards (1996) als Varshney (2001) dat Putnam er onterecht van uitgaat dat maatschappelijke 

betrokkenheid altijd een overbruggend effect heeft. Het is volgens hen namelijk even zo 

waarschijnlijk dat er binnen het maatschappelijk middenveld sprake is van de vorming van bonding 

sociaal kapitaal. Het maatschappelijk middenveld moet vanuit hun optiek niet zozeer gezien worden 

als een plek waar de ‘superlijm van de samenleving’ geproduceerd wordt (Putnam 2000), maar 
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eerder als een ‘sociale incubator’ waar mensen op vrijwillige basis samenkomen, met elkaar sociale 

identiteiten vormen en vervolgens de daarmee samenhangende belangen behartigen. Wanneer er 

sprake is van grensoverschrijdende samenwerking en insluiting zal dit naar alle waarschijnlijkheid 

worden weerspiegeld in de vorming van bridging sociaal kapitaal, zoals verondersteld door Putnam. 

Het maatschappelijk middenveld is echter volgens Foley en Edward, en Varsney evengoed een 

domein van maatschappelijke conflicten en sociale uitsluiting. Dit zal zich dan voornamelijk uiten in 

de vorming van bonding sociaal kapitaal. Hieruit volgen de twee volgende hypothesen: 

 

H2a: Hoe omvangrijker het maatschappelijk middenveld is in een buurt, des te zwakker het 

negatieve effect van etnische diversiteit op bridging sociaal kapitaal zal zijn. 

H2b: Hoe omvangrijker het maatschappelijk middenveld is in een buurt, des te zwakker het 

negatieve effect van etnische diversiteit op bonding sociaal kapitaal zal zijn. 

 

2.5 Etnische in- of uitsluiting op basis van etnische samenstelling 
Hoewel zojuist de verwachting is uitgesproken dat het maatschappelijk middenveld zowel op een 

inclusieve manier kan werken en daarmee de totstandkoming van bridging sociaal kapitaal faciliteert, 

als op een exclusieve manier kan werken en daarmee de totstandkoming van bonding sociaal 

kapitaal faciliteert, blijft het tot dusver onduidelijk wat er nu voor zorgt dat het een óf het ander 

plaatsvindt. Wanneer we deze vraag stellen, is het allereerst van belang om, zoals Putnam (2000) zelf 

ook benadrukt, ons te realiseren dat netwerken en maatschappelijke organisaties niet óf insluitend 

óf uitsluitend zijn. Het gaat hier eerder om een schaal van meer naar minder. Daarnaast hangt de 

insluitende of uitsluitende aard ervan, af van de sociale categorie die als uitgangspunt dient. Zo kan 

een netwerk exclusief zijn in relatie tot sekse, en inclusief in relatie tot economische klasse. De studie 

van Varshney (2001) heeft - net als de onderhavige - etniciteit als uitgangspunt. Via een analyse van 

verschillende Indiase steden beargumenteert Varshney dat de wijze waarop het maatschappelijk 

middenveld in etnische termen is samengesteld, sterk samenhangt met de wijze waarop etnische 

scheidslijnen worden overbrugd, dan wel intact blijven of scherper worden. Het is volgens Varshney 

voornamelijk in die gevallen waarin het maatschappelijk middenveld gekenmerkt wordt door een 

hoge mate van etnische concentratie en segregatie, dat interetnische relaties en vertrouwen beperkt 

zijn, en een etnisch conflict, dat kan escaleren tot geweld, relatief gemakkelijk tot stand komt. Een 

etnisch divers maatschappelijk middenveld lijkt volgens Varshney aan de andere kant juist samen te 

gaan met relatief veel interetnische relaties en hoog interetnisch vertrouwen. Etnische conflicten en 

gewelddadigheden komen dan veel minder voor. De redenering van Varshney is in essentie vrij 

simpel. Het maatschappelijk middenveld geeft via de interacties die daar plaatsvinden, vorm aan 
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sociale identiteiten en relaties. De aard van die sociale identiteiten en relaties, en de wijze waarop 

die tot stand komen, worden in belangrijke mate bepaald door hoe het maatschappelijk middenveld 

in termen van - bijvoorbeeld etnische - categorieën is samengesteld.  

 Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de mate waarin een omvangrijk 

maatschappelijk middenveld het negatieve effect van etnische diversiteit op bridging of bonding 

sociaal kapitaal afzwakt, afhangt van de mate van etnische diversiteit binnen dat maatschappelijk 

middenveld. Hieruit volgen de laatste twee hypothesen van dit onderzoek: 

 

H3a: Het effect zoals verondersteld in hypothese 2a zal het sterkst gelden binnen een 

maatschappelijk middenveld met een hoge mate van etnische diversiteit. 

H3b: Het effect zoals verondersteld in hypothese 2b zal het sterkst gelden binnen een 

maatschappelijk middenveld met een lage mate van etnische diversiteit. 

 

2.6 Twee conceptuele modellen 
Wanneer we de bovenstaande relaties schematisch weergeven, kunnen we de volgende twee 

conceptuele modellen onderscheiden: 
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Etnische 
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Etnische 
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3. Methodologische verantwoording 
Om de transparantie van het onderhavige onderzoek te garanderen, wordt in deze paragraaf nader 

ingegaan op de methodologische aspecten en keuzes die leidend zijn geweest tijdens het 

onderzoeksproces. De bespreking hieronder bestaat uit vier onderdelen: het onderzoeksdesign & de 

procedure (paragraaf 3.1), de participanten (paragraaf 3.2), de methode (paragraaf 3.3) en de 

operationalisering (paragraaf 3.4). 

 

3.1 Onderzoeksdesign & procedure 
De overgrote meerderheid van de data die voor dit onderzoek zijn gebruikt, zijn afkomstig uit de 

Sociale Index Enquête 2010. De Sociale Index Enquête bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die in 

opdracht van de Gemeente Rotterdam gedurende de periode 2008-2013 jaarlijks is afgenomen om 

inzicht te krijgen in tal van sociale kenmerken van de stad als geheel, en van de deelgemeenten en 

wijken waaruit deze bestaat.De Sociale Index Enquête vormt een representatieve steekproef van alle 

inwoners van Rotterdam vanaf vijftien jaar.  

Naast de Sociale Index Enquête is voor gegevens over de etnische achtergrond van 

buurtbewoners in Rotterdam gebruikgemaakt van data uit de Gemeentelijke Basis Administratie, 

verkrijgbaar via de openbare online databank van Onderzoek en Business Intelligence Rotterdam, 

een onderdeel van de Gemeente Rotterdam (OBI 2014). Om niet af te wijken van het jaar van de 

Sociale Index Enquête is hierbij gekozen voor gegevens die eveneens het jaar 2010 betreffen. 

 

3.2 Participanten 
In totaal deden er 11.830 respondenten, afkomstig uit 74 buurten, mee aan de Sociale Index Enquête 

uit 2010. Analyses zijn uitgevoerd op een totale onderzoekspopulatie van 8878 respondenten en een 

subpopulatie van 5340 autochtone respondenten. Delen van Rotterdam die geen woongebieden 

vormen (bv. haven- en industrieterreinen), dan wel zeer dun bevolkt zijn (bv. Kralingse Bos), zijn in 

deze studie buiten beschouwing gelaten. Om de representativiteit van de metingen van de omvang 

en diversiteit van het maatschappelijk middenveld zoveel mogelijk te garanderen, zijn daarnaast 

buurten met minder dan 100 respondenten uit de analyse gefilterd. Uiteindelijk beslaat het 

onderzoek 63 Rotterdamse buurten (zie de bijlage voor de specificatie hiervan).   

 

3.3 Methode 
Om rekening te houden met de verschillende schaalniveaus is gekozen voor het toepassen van een 

multi-level regressieanalyse waarbij zowel variabelen op individueel niveau als variabelen op 
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buurtniveau in het model kunnen worden opgenomen. Op deze manier kan gecontroleerd worden 

voor mogelijke samenstellingseffecten. Multi-level logistische regressieanalyse is uitgevoerd om de 

hypothesen 1a, 2a, en 3a, met bridging sociaal kapitaal als afhankelijke variabele, te toetsen. Multi-

level lineaire regressieanalyse is uitgevoerd om de hypothesen 1b, 2b en 3b, met bonding sociaal 

kapitaal als afhankelijke variabelen, te toetsen. Additioneel is de Pearson’s R berekend tussen 

verbondenheid met de eigen etnische groep en verbondenheid met Rotterdammers in het algemeen, 

om na te gaan in hoeverre deze items met elkaar overlappen. 

 Benadrukt moet worden dat diversiteit een lastig te vangen begrip blijft. We zouden kunnen 

zeggen dat diversiteit uiteindelijk wordt bepaald door de gepercipieerde en ervaren verschillen 

tussen bepaalde sociale categorieën. Het lijkt echter naïef om aan te nemen dat deze verschillen 

voor iedereen in alle gevallen even groot zijn. Eerder zal er sprake zijn van een gradatie in de afstand 

ten opzichte van verschillende sociale categorieën, die bovendien kan variëren naargelang de 

gehanteerde referentiecategorie verschilt (Putnam 2007). Een voorbeeld hiervan is om Surinaams en 

Antilliaans als dichter bij de referentiecategorie ‘autochtoon’ te plaatsen dan Turks of Marokkaans 

(Van der Laan Bouma-Doff 2007). Uit het bovenstaande volgt dat een algemene diversiteitsmaat niet 

geheel zonder problemen is. Het is namelijk maar de vraag of deze maat voor elke etnische groep 

hetzelfde inhoudt. Voor dit onderzoek is daarom besloten om de opgestelde hypothesen in 

toevoeging op de gehele studiepopulatie, ook specifiek voor autochtone Rotterdammers te toetsen. 

Het grote voordeel hiervan is dat, doordat autochtonen in Rotterdam de dominante etnische groep 

zijn, een hogere diversiteitsscore in een buurt voor deze groep vrijwel per definitie betekent dat die 

een etnisch diversere leefomgeving heeft.  

 

3.4 Operationalisering 
3.4.1 Variabelen op buurtniveau 

In onderzoek naar buurteffecten is in het verleden gebruikgemaakt van verschillende schaalgroottes. 

Meestal speelt de overheidsindeling van buurten en gebieden hierbij een belangrijke rol, temeer 

omdat deze indelingen vaak leidend zijn voor de verzameling van gegevens. In Nederland liggen twee 

operationaliseringen van de buurtschaalgrootte voor de hand: het viercijferige postcodegebied (zoals 

o.a. gebruikt door Lancee & Dronkers 2008; 2011) en de CBS-buurtindeling (zoals o.a. gebruikt door 

Gijsberts et al. 2008). Om te komen tot een operationalisering die het meest van betekenis is voor 

bewoners (Gijsberts et al. 2008), en daarnaast het meest recht doet aan het eerder besproken lokaal 

gesitueerde karakter van sociaal kapitaal, is in dit onderzoek gekozen voor het kleinste schaalniveau 

van deze twee, de CBS-buurtindeling. 

13 
 



In het kader van dit onderzoek moeten er drie concepten op buurtniveau meetbaar worden 

gemaakt: de mate van etnische diversiteit van buurten, de omvang van het maatschappelijk 

middenveld, en de mate van etnische diversiteit binnen het maatschappelijk middenveld. In 

overeenstemming met eerder onderzoek naar buurteffecten van etnische diversiteit (Putnam 2007; 

Gijsberts et al. 2008; Lancee & Dronkers 2008; 2011) is voor de operationalisering van de mate van 

etnische diversiteit van buurten in dit onderzoek gekozen voor een relatief nauwe meting van 

diversiteit die zich naast de meest omvangrijke etnische groep - autochtone Rotterdammers - 

beperkt tot de grootste etnische minderheidscategorieën. Ten grondslag aan deze keuze ligt 

allereerst de overtuiging dat een valide operationalisering van elke diversiteitsmaat zoveel mogelijk 

moet bestaan uit sociale categorieën die binnen de sociale context waarop ze betrekking hebben, 

kunnen rekenen op een brede weerklank. Bij een operationalisering van etnische diversiteit op basis 

van alle aanwezige nationaliteiten in Rotterdam bestaat een wezenlijk gevaar dat gemeten etnische 

diversiteit in de praktijk niet als zodanig wordt herkend en ervaren. Daarnaast is het voor de 

consistentie van het onderzoek van belang dat de operationaliseringen van etnische diversiteit van 

buurten en etnische diversiteit van het maatschappelijk middenveld zo veel mogelijk in 

overeenstemming met elkaar zijn. Daarom is besloten om gebruik te maken van gemeentelijke 

gegevens over Rotterdamse buurtbewoners, opgedeeld in negen etnische categorieën: autochtoon, 

Surinaams, Turks, Marokkaans, Antilliaans, Kaapverdisch, overig niet-westers, overig westers en 

overige Europese Unie. Op basis van deze aantallen is vervolgens voor elke buurt een Herfindahl-

index berekend, die aangeeft wat de kans is dat twee willekeurig geselecteerde individuen tot 

dezelfde etnische groep behoren. De Herfindahl-index wordt berekend door per buurt de som der 

kwadraten te nemen van alle aandelen van de verschillende etnische groepen. Doordat de 

Herfindahl-index van oorsprong een concentratiemaat is, lopend van 0 tot 1, is de uitkomst van de 

kwadratensom in deze studie omgepoold naar een diversiteitsmaat door alle scores te 

vermenigvuldigen met -1. De score op de Herfindah-index in deze studie loopt van -1 tot 0, waarbij -1 

staat voor totale homogeniteit, en 0 staat voor totale diversiteit. Voor deze meting gelden Dorp en 

Pernis, met een respectievelijke score van -0,79 en -0,71, als de minst etnisch diverse buurten van 
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Rotterdam. Het Oude Westen, Bospolder, Tussendijken, Spangen en de Tarwewijk gelden alle met 

een score van -0,15 als de meest etnisch diverse buurten van Rotterdam.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Etnische diversiteit 

 

  

Om te komen tot een geschikte maat van de omvang van het maatschappelijk middenveld is 

in dit onderzoek gebruikgemaakt van individuele data op basis van twee verschillende vragen uit de 

Sociale Index Enquête 2010, die vervolgens beide naar buurtniveau zijn geaggregeerd. Aangezien het 

vrijwilligers- en verenigingsleven wordt beschouwd als het prototype van het maatschappelijk 

middenveld (Fennema 2004), is er gekozen voor de vraag of respondenten actief zijn als vrijwilliger, 

en zo ja, bij wat voor soort organisatie(s). De organisatietypen die in de analyse zijn betrokken, zijn: 

zang-, muziek- en toneelverenigingen, sportverenigingen, hobbyverenigingen, scholen, crèches, 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, bejaardenhuizen, verzorgingshuizen en instellingen voor 

gehandicaptenzorg, organisaties met maatschappelijke doeleinden, buurtverenigingen en 

buurtcentra, jeugdverenigingen, clubhuizen en padvinderijen. Politieke organisaties, vakbonden, 
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werkgevers- en werknemersorganisaties en beroepsorganisaties, en godsdienstige en 

levensbeschouwelijke organisaties zijn vanwege hun geringe overbruggende vermogen (Putnam 

2000), beperkte lokale binding of homogeen-etnische grondslag buiten beschouwing gelaten. Op 

basis van deze gegevens is per buurt een gemiddelde buurtscore berekend, waarvan de mogelijke 

waarden liggen tussen de 0 en 1. De buurten Tussendijken en Carnisse hebben volgens deze meting 

met een respectievelijke score van 0,06 en 0,08 het minst omvangrijke maatschappelijk middenveld. 

Pernis en Terbregge gelden met een score van 0,28 en 0,30 als de twee buurten met het meest 

omvangrijke maatschappelijk middenveld. 

Figuur 2. Omvang maatschappelijk middenveld naar aandeel vrijwilligers 

 

  Omdat uit de vraagstelling van de Sociale Index onduidelijk blijft in hoeverre de 

bovengenoemde activiteiten van bewoners zich daadwerkelijk in hun eigen buurt afspelen, is 

besloten om een alternatieve operationalisering in de analyse te betrekken die hierover wel 

uitsluitsel biedt. De vraag die hiervoor gebruikt is, informeert ernaar of respondenten zich in de 

afgelopen twaalf maanden hebben ingezet voor hun eigen buurt, en zo ja, op welk terrein. De vraag 

maakt onderscheid tussen drie terreinen: ‘vrijwilligerswerk’, ‘leefbaarheid’, en ‘politiek, beleid en 

bestuur’. Op basis van Putnams (2000) eerder genoemde typering van politieke organisaties, en het 

feit dat het maatschappelijk middenveld juist moet worden gezien als een relatief autonome sfeer, 

buiten de familie, staat en markt om, zijn alleen de eerste twee terreinen beschouwd als een 

indicator voor participatie in het maatschappelijk middenveld. Ook in dit geval zijn op basis van 
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buurtgemiddelden buurtscores berekend die liggen tussen 0 en 1. Voor deze meting gelden 

Beverwaard en Kleinpolder, ieder met een score van 0,13, als de buurten met het minst omvangrijke 

maatschappelijk middenveld. Nesselande en Molenlaankwartier kunnen met een score van 0,35 en 

0,37 gezien worden als de twee buurten met het meest omvangrijke maatschappelijk middenveld. 

 

 

 

 

Figuur 3. Omvang maatschappelijk middenveld naar aandeel inzet in de buurt 

 

De geschatte Pearson correlatiecoëfficient tussen beide metingen van de omvang van het 

maatschappelijk middenveld is zeer hoog (r=0,714**), hetgeen wijst op een vergaande overlap 

tussen beide metingen. 

De mate van etnische diversiteit van het maatschappelijk middenveld ten slotte is bepaald 

door gebruik te maken van uit de Sociale Index afkomstige gegevens over de etnische afkomst van 

respondenten, bestaande uit zes categorieën: autochtoon, Surinaams, Turks, Marokkaans, 

Antilliaans, Kaapverdisch en ‘anders’. Aan de hand van deze gegevens is voor beide 

omvangsvariabelen van het maatschappelijk middenveld in elke buurt per etnische categorie het 

aantal bewoners bepaald dat actief is in het maatschappelijk middenveld. Deze aantallen zijn gedeeld 

door het totaal aantal bewoners dat per buurt in het maatschappelijk middenveld actief is, zodat het 

17 
 



relatieve aandeel van elke etnische groep binnen het maatschappelijk middenveld is vastgesteld. 

Door vervolgens binnen elke buurt de som der kwadraten van deze aandelen te nemen, is voor elke 

buurt afzonderlijk de Herfindahl-index van het maatschappelijk middenveld berekend. De uitkomsten 

hiervan zijn - net als bij de operationalisering van de mate van etnische diversiteit van buurten - 

omgepoold. Dit heeft geleid tot twee diversiteitsvariabelen die lopen van -1 tot 0. Voor de meting 

van het maatschappelijk middenveld op basis van vrijwilligerswerk gelden Pernis en Wielewaal met 

een respectievelijke score van -0,92 en -0,91 als de twee buurten met het minst etnisch diverse 

maatschappelijk middenveld. Daartegenover staan Spangen en het Oude Westen, die met scores van 

-0,24 en -0,23 het meest etnisch diverse maatschappelijk middenveld hebben. Wanneer we kijken 

naar inzet in de buurt als meting voor het maatschappelijk middenveld, zijn Kralingseveer en Pernis 

de buurten met het minst etnisch diverse maatschappelijk middenveld. Deze buurten hebben 

respectievelijk scores van -0,83 en -0,82. De twee buurten met het meest etnisch diverse 

maatschappelijk middenveld zijn in dit geval Bloemhof en Hillesluis, met een score van 0,21 en 0,20. 

De Pearson correlatiecoëfficiënt (r=0,864**) wijst ook in dit geval op een zeer sterke overlap tussen 

beide metingen. Beide diversiteitsvariabelen zijn zowel voor de gehele onderzoekspopulatie als voor 

de subpopulatie autochtonen vervolgens onderverdeeld in tertielen van bewoners in buurten met 

een relatief lage, middelhoge en hoge mate van diversiteit van het maatschappelijk middenveld. 

 
Figuur 4. Etnische diversiteit binnen het maatschappelijk middenveld naar aandeel vrijwilligers 
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Figuur 5. Etnische diversiteit binnen het maatschappelijk middenveld naar aandeel inzet in de buurt. 

 
 

3.4.2 Individuele variabelen 

Bonding sociaal kapitaal is gemeten door gebruik te maken van een vijfpunts Likert-schaal waarop 

respondenten aangegeven hebben in hoeverre zij zich verbonden voelen met de eigen etnische 

groep in Rotterdam, variërend van ‘helemaal niet verbonden’ tot ‘zeer verbonden’.  

Voor de meting van bridging sociaal kapitaal is gebruikgemaakt van antwoorden over het 

interetnisch contact van respondenten en hun mogelijke behoefte aan meer interetnisch contact. 

Hoewel deze meting op het eerste gezicht afwijkt van de omschrijving van sociaal kapitaal zoals die is 

gegeven in paragraaf 2.1, wordt het in deze studie aannemelijk geacht dat respondenten met een 

lager vertrouwen in mensen van andere etnische afkomst minder vaak interetnisch contact hebben 

of daaraan minder vaak behoefte hebben. Het is denkbaar dat respondenten niet beschikken over de 

mogelijkheid tot het aangaan van interetnische contacten (denk bijvoorbeeld aan sterk homogene 

buurten), of wel contact hebben, maar geen specifieke behoefte aan meer contact ventileren. 

Daarom is besloten om zowel het hebben van daadwerkelijk contact, als het hebben van de behoefte 

aan contact, als een voldoende indicator voor bridging sociaal kapitaal te gebruiken. Deze 

operationalisering heeft geresulteerd in een dichotome variabele die aangeeft of er sprake is van 

contact, dan wel de behoefte aan contact, of dat beide ontbreken. 
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3.4.3 Controlevariabelen 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een reeks van individuele kenmerken van invloed zijn op 

sociaal kapitaal (Putnam 2007; Gijsberts et al. 2008; Muir 2010; Lancee & Dronkers 2008; 2011). Om 

te controleren voor mogelijke samenstellingseffecten zijn daarom achtereenvolgens in de analyse 

opgenomen: leeftijd (in jaren), geslacht, etniciteit (autochtoon vs. allochtoon), 

huishoudensamenstelling (alleenstaand zonder kind (Ref.), alleenstaand met kind, koppel zonder 

kind, koppel met kind en samenwonend overig), opleidingsniveau (naar hoogst behaalde diploma, 

waarbij VMBO en MAVO zijn samengenomen), huishoudinkomen (in vijf oplopende categorieën 

lopend van ‘minder dan €1000,- p/m’ tot ‘meer dan €3100,- p/m’) en woonduur in de buurt (in jaren). 

 

4. Resultaten 
In deze paragraaf zullen de onderzoeksresultaten worden weergegeven en besproken. De paragraaf 

is opgedeeld in twee subparagrafen. In subparagraaf 4.1 zal, zoals gebruikelijk is, kort worden 

stilgestaan bij de beschrijvende statistiek van het onderzoek, waarbij de kenmerken van de 

studiepopulatie aan bod komen. Subparagraaf 4.2 is gewijd aan de bespreking van de uitkomsten van 

de analyses, de inferentiële statistiek, aan de hand waarvan de opgestelde hypothesen zullen 

worden getoetst. 

 

4.1. Beschrijvende statistiek 
De kenmerken van de studiepopulatie zijn terug te vinden in tabel 1. Aangezien de data een 

multilevel structuur bevat, wordt onderscheid gemaakt tussen individuele kenmerken en 

buurtkenmerken. Voor de individuele kenmerken geldt dat zij zijn gegeven voor alle etniciteiten 

samen en voor de subpopulatie autochtonen. Daarnaast wordt bij de buurtkenmerken onderscheid 

gemaakt tussen een meting voor de omvang van, en de diversiteit binnen het maatschappelijk 

middenveld op basis van vrijwilligerswerk (a) en een meting voor de omvang van en diversiteit 

binnen het maatschappelijk middenveld op basis van inzet in de buurt (b) (zie ook paragraaf 3.3.1). 

 In de toevoeging op tabel 1, vinden we een vrij hoge correlatie tussen gevoelens van 

verbondenheid met de eigen groep en met Rotterdammers in het algemeen (r= 0,384**). Deze is 

echter niet hoog genoeg om daadwerkelijk te kunnen spreken van een meting van hetzelfde concept. 

Bovendien is een zekere mate van correlatie tussen deze twee items te verwachten, aangezien het 

waarschijnlijk is dat mensen met een laag algemeen vertrouwen ook een laag specifiek vertrouwen 

hebben, en er op basis van de constrictietheorie valt te verwachten dat een solide  
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Tabel 1. Algemene kenmerken van de onderzoekspopulatie  
Populatie kenmerken  N %, gemiddelde of mediaan (IKA)# 
Kenmerken alle bewoners   
Leeftijd (in jaren)  8878 47,93 
Geslacht % vrouw 5204 58,6 
Etniciteit % autochtoon 5340 60,1 
Huishoudensamenstelling % alleenstaand zonder kind 4405 49,5 
 % alleenstaand met kind 858  9,7 
 % koppel zonder kind 1916 21,6 
 % koppel met kind 1561 17,6 
 % samenwonend overig 138  1,6 
Opleidingsniveau % geen diploma  210  2,4 
 % basisonderwijs 1063 12,0 
 % lager beroepsonderwijs 890 10,0 
 % MAVO, (M)ULO, of VMBO 1157 13,0 
 % middelbaar beroepsonderwijs 1566 17,6 
 % HAVO of VWO 827  9,3 
 % hoger beroepsonderwijs  1893 21,3 
 % universiteit 1272 14,3 
Huishoudinkomen % < €1000 p/m 1435 16,2 
 % €1000 - €1350 p/m 1602 18,0 
 % €1350 - €1750 p/m 1730 19,5 
 % €1750 - €3100 p/m 2591 29,2 
 % > €3100 p/m 1520 17,1 
Woonduur (in jaren)  8878 10,0 (21,0) 
    
Kenmerken autochtone bewoners   
Leeftijd (in jaren)  5340 52,12 
Geslacht % vrouw 3076 57,6 
Huishouden % alleenstaand zonder kind 3100 58,0 
 % alleenstaand met kind 271  5,1 
 % koppel zonder kind 1329 24,9 
 % koppel met kind 583 10,9 
 % samenwonend overig 57  1,1 
Opleidingsniveau % geen diploma  2  0,0 
 % basisonderwijs 538 10,1 
 % lager beroepsonderwijs 634 11,9 
 % MAVO, (M)ULO, of VMBO 722 13,5 
 % middelbaar beroepsonderwijs 815 15,3 
 % HAVO of VWO 477  8,9 
 % hoger beroepsonderwijs  1287 24,1 
 % universiteit 865 16,2 
Huishoudinkomen % < €1000 p/m 696 13,0 
 % €1000 - €1350 p/m 809 15,1 
 % €1350 - €1750 p/m 1022 19,1 
 % €1750 - €3100 p/m 1741 32,6 
 % > €3100 p/m 1072 20,1 
Woonduur (in jaren)  5340 12,0 (25,0) 
    
Buurtkenmerken    
Etnische diversiteit 63 -0,31 (0,31) 
Omvang maatschappelijk middenveld (a) 63 0,17 
Omvang maatschappelijk middenveld (b) 63 0,21 
Etnische diversiteit maatschappelijk middenveld (a) 63 -0,55 
Etnische diversiteit maatschappelijk middenveld (b) 63 -0,53 

#Waarden zijn percentages voor categorische variabelen, gemiddelden voor continue, normaal verdeelde variabelen en 
mediaan (interkwartielafstand) voor continue, niet normaal-verdeelde variabelen (woonduur en etnische diversiteit). 
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vertrouwensbasis binnen de eigen etnische groep een belangrijke voorwaarde is voor meer 

algemene vormen van vertrouwen. 

 

4.2 Inferentiële statistiek 
Voor het toetsen van de geformuleerde hypothesen zijn vier afzonderlijke multi-level analyses 

uitgevoerd, bestaande uit een analyse met alle etniciteiten en een analyse met alleen autochtonen 

voor elk van de afhankelijke variabelen. Voor alle analyses geldt dat zij op dezelfde manier zijn 

opgebouwd. Eerst is het nul-model berekend, dat de variantie op de afhankelijke variabele zonder 

invloed van onafhankelijke variabelen weergeeft. In model 1 zijn vervolgens alle controlevariabelen 

in de analyse toegevoegd. In model 2 en 3 zijn ten slotte, eerst etnische diversiteit van de 

buurtbewoners en de omvang van het maatschappelijk middenveld opgenomen, en vervolgens het 

interactie-effect hiertussen. Voor het toetsen van hypothese 1a, 1b, 2a en 2b, zijn voornamelijk 

modellen 2 en 3 van belang. Om hypothesen 3a en 3b te kunnen toetsen, zijn de 

interactiecoëfficienten van het laatste model per analyse eveneens afzonderlijk geschat voor 

bewoners in buurten met respectievelijk een lage, middelhoge, of hoge etnische diversiteit binnen 

het maatschappelijk middenveld. Met het oog op de overzichtelijkheid en onderlinge 

vergelijkbaarheid zijn deze resultaten weergegeven in aparte tabellen. Omdat de richting van de 

effecten van buurtkenmerken in de onderzoekshypothesen is gespecificeerd (zie ook de conceptuele 

modellen in paragraaf 2.6), kan voor schatting van de regressiecoëfficienten van de buurtvariabelen 

in tabellen 2, 3, 6 en 7 gebruik gemaakt worden van eenzijdige in plaats van tweezijdige statistische 

toetsing. Dit betekent dat voor de schatting van deze coëfficienten een minimum significantieniveau 

van niet p<0,05, maar van p<0,1 kan worden aangehouden. Het lage aantal buurten (N<29) per 

model ten gevolge van de opspliting van bewoners in drie subgroepen in tabellen 4, 5, 8 en 9 

rechtvaardigt een minimum significantieniveau van p<0,1 voor tweezijdige toetsing (vergelijk Van der 

Waal en Houtman (2011)). Echter, omdat ook bij deze interactiecoëfficienten sprake is van eenzijdige 

toetsing geldt voor de schatting van de interactiecoëfficienten in deze modellen een minimum 

significantieniveau van p<0,2. Voor alle tabellen geldt tot slot dat de ‘a’-modellen de resultaten 

weergeven van analyses die zijn uitgevoerd met metingen van de omvang van, en etnische diversiteit 

binnen het maatschappelijk middenveld op basis van vrijwilligerswerk, terwijl in de ‘b’-modellen 

inzet in de buurt hiervoor de basis vormde. 

 

4.2.1 Bridging sociaal kapitaal 

Tabellen 2 tot en met 5 bevatten de resultaten van beide analyses met bridging sociaal kapitaal als 

afhankelijke variabele. Op basis van de sociaal-kapitaaltheorie is er vanuit gegaan dat de 
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constrictietheorie het meest aannemelijke mechanisme is. Daarom wordt verwacht dat wanneer 

wordt gecontroleerd voor individuele kenmerken en de omvang van het maatschappelijk 

middenveld, een hogere mate van etnische diversiteit in de buurt samenhangt met lagere 

hoeveelheden bridging sociaal kapitaal onder bewoners. In modellen 2a en 2b van tabellen 2 en 3 

vinden we respectievelijk voor bewoners in het algemeen en autochtone bewoners in het bijzonder 

de correlatie tussen etnische diversiteit en bridging sociaal kapitaal. Daaruit blijkt dat, in 

tegenstelling tot wat de verwachting was, een hogere mate van etnische diversiteit in de buurt in alle 

gevallen samenhangt met méér bridging sociaal kapitaal. De veronderstelling dat etnische diversiteit 

op zichzelf een negatief effect heeft op bridging sociaal kapitaal, zoals geformuleerd in hypothese 1a, 

moet daarom worden verworpen.  

In het onderhavige onderzoek is eveneens het belang van de rol van de lokale context als 

uitgangspunt genomen. Hierbij is verondersteld dat het lokale maatschappelijk middenveld als 

‘sociale incubator’ een belangrijke faciliterende rol vervult bij de totstandkoming van sociaal kapitaal. 

Zoals hierboven is uiteengezet, moet echter op basis van de resultaten van het onderhavige 

onderzoek worden geconcludeerd dat van een initieel negatief effect van etnische diversiteit op 

bridging sociaal kapitaal geen sprake is. Gegeven deze conclusie is ook hypothese 2a niet houdbaar, 

omdat deze immers in de gekozen formulering uitgaat van een initieel negatief effect van etnische 

diversiteit op bridging sociaal kapitaal. Maar dit is niet het laatste woord over deze hypothese. Want 

als de gedachte die aan hypothese 2a ten grondslag ligt - namelijk dat het maatschappelijk 

middenveld de vorming van sociaal kapitaal faciliteert - juist is, dan valt te verwachten dat de 

positieve associatie tussen etnische diversiteit en bridging sociaal kapitaal sterker is naarmate de 

omvang van het maatschappelijk middenveld groter is. Uit modellen 3a en 3b van tabel 2 en tabel 3 

blijkt dat een grotere omvang van het maatschappelijk middenveld bij zowel alle bewoners samen als 

bij alleen autochtone bewoners inderdaad gepaard gaat met een sterkere associatie tussen etnische 

diversiteit en bridging sociaal kapitaal. Hoewel er in model 3a van tabel 3 geen significant effect 

wordt gevonden, zal echter hieronder bij de bespreking van tabel 5 blijken dat ook in dit geval toch 

sprake is van een significante interactie. De gedachte achter hypothese 2a dat het maatschappelijk 

middenveld de totstandkoming van bridging sociaal kapitaal faciliteert, wordt daarom bevestigd. 
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Tabel 2: Bridging sociaal kapitaal verklaard door variabelen op individueel en buurtniveau voor alle bewoners (N=8863) in buurten (N=63) met 100+ 
respondenten (multi-level logistische regressieanalyse; regressiecoëfficiënten zijn ongestandaardiseerd en afgerond op drie decimalen) 

 Model 0 Model 1 Model 2a Model 3a Model 2b Model 3b 
Variabelen individueel niveau: B B B B B B 
Constante 1,183*** 1,392*** 1,634*** 1,081*** 1,645*** 0,815* 
Leeftijd  -0,022*** -0,021*** -0,021*** -0,021*** -0,021*** 
Geslacht       
  Vrouw (Ref.)  0 0 0 0 0 
  Man  0,035 0,027 0,028 0,026 0,028 
Etniciteit       
  Autochtoon (Ref.)  0 0 0 0 0 
  Allochtoon  0,440*** 0,380*** 0,390*** 0,380*** 0,387 
Huishoudensamenstelling:        
  Alleenstaand zonder kind (Ref.)  0 0 0 0 0 
  Alleenstaand met kind  0,181 0,201 0,207 0,201 0,207 
  Koppel zonder kind  -0,122 -0,108 -0,101 -0,108 -0,102 
  Koppel met kind  0,005 0,033 0,047 0,032 0,045 
  Samenwonend overig  0,213 0,205 0,213 0,205 0,216 
Opleidingsniveau  0,140*** 0,141*** 0,140*** 0,142*** 0,141*** 
Huishoudinkomen  0,038 0,046 0,045 0,046 0,045 
Woonduur  0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 
Variabelen buurtniveau:       
Etnische diversiteit   1,158*** -0,266 1,089*** -0,733 
Omvang maatschappelijk middenveld   0,688 4,117* 0,373 4,556** 
Etnische diversiteit * omvang maatschappelijk 
middenveld 

   8,075*  8,673** 

Variantie buurtniveau 0,33 0,21 0,13 0,11 0,13 0,10 
Log Likelihood -4831,16 -4544,29 -4531,28 -4528,71 -4531,44 -4528,23 

βp<0,1, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
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Tabel 3: Bridging sociaal kapitaal verklaard door variabelen op individueel en buurtniveau voor autochtone bewoners (N=5331) in buurten (N=63) met 
100+ respondenten (multi-level logistische regressieanalyse; regressiecoëfficiënten zijn ongestandaardiseerd en afgerond op drie decimalen) 

 Model 0 Model 1 Model 2a Model 3a Model 2b Model 3b 
Variabelen individueel niveau: B B B B B B 
Constante 0,993*** 1,297*** 1,566*** 1,166*** 1,604** 0,838 
Leeftijd  -0,022*** -0,021*** -0,021*** -0,021*** -0,021*** 
Geslacht       
  Vrouw (Ref.)  0 0 0 0 0 
  Man  0,038 0,026 0,027 0,025 0,026 
Huishoudensamenstelling:        
  Alleenstaand zonder kind (Ref.)  0 0 0 0 0 
  Alleenstaand met kind  0,374* 0,399* 0,400* 0,400* 0,405* 
  Koppel zonder kind  -0,087 -0,063 -0,061 -0,062 -0,058 
  Koppel met kind  0,127 0,197 0,201 0,198 0,203 
  Samenwonend overig  -0,147 -0,154 -0,155 -0,152 -0,142 
Opleidingsniveau  0,160*** 0,158*** 0,158*** 0,160*** 0,159*** 
Huishoudinkomen  0,032 0,038 0,038 0,038 0,037 
Woonduur  0,002 0,002 0,003 0,002 0,003 
Variabelen buurtniveau:       
Etnische diversiteit   1,325*** 0,366 1,203*** -0,403 
Omvang maatschappelijk middenveld   0,963 3,457 0,348 4,203β 
Etnische diversiteit * omvang maatschappelijk 
middenveld 

   5,474  7,669β 

Variantie buurtniveau 0,37 0,25 0,17 0,16 0,17 0,15 
Log Likelihood -3145,05 -2963,13 -2951,68 -2951,01 -2951,97 -2950,47 

βp<0,1, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
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De laatste veronderstelling is dat niet alleen de omvang, maar ook de etnische samenstelling 

van het maatschappelijhk middenveld van invloed is op de relatie tussen etnische diversiteit en 

sociaal kapitaal. In hypothese 3a wordt voor bridging sociaal kapitaal verondersteld dat een 

maatschappelijk middenveld waarbinnen sprake is van een hoge mate van etnische diversiteit, bij 

uitstek de totstandkoming van bridging sociaal kapitaal faciliteert. Hoewel hypothese 3a net als 

hypothese 2a in de gekozen fomulering verwijst naar een initieel negatief effect van etnische 

diversiteit op bridging sociaal kapitaal, en dus in strikte zin moet worden verworpen, kan ook in dit 

geval de gedachte die aan hypothese 3a ten grondslag ligt - namelijk dat de faciliterende rol van het 

maatschappelijk middenveld bij de totstandkoming van bridging sociaal kapitaal voornamelijk opgaat 

wanneer daarbinnen sprake is van een hoge mate van etnische diversiteit - alsnog worden getoetst. 

Zo geredeneerd valt te verwachten dat een grotere omvang van het maatschappelijk middenveld de 

positieve associatie tussen etnische diversiteit en bridging sociaal kapitaal het meest versterkt 

wanneer er binnen dat maatschappelijk middenveld sprake is van een hoge mate van etnische 

diversiteit. In tabel 4 en 5 vinden we de interactiecoëfficiënten uit tabel 2 en 3 uitgesplitst naar een 

lage, middelhoge en hoge mate van etnische diversiteit binnen het maatschappelijk middenveld. Uit 

deze tabellen maken we op dat, in tegenstelling tot wat wordt verwacht, een maatschappelijk 

middenveld waarbinnen sprake is van een hoge etnische diversiteit, de positieve associatie tussen 

etnische diversiteit en bridging sociaal kapitaal niet versterkt. Integendeel, het versterkende effect 

van de omvang van het maatschappelijk middenveld lijkt voornamelijk op te gaan wanneer er sprake 

is van een lage mate van etnische diversiteit binnen het maatschappelijk middenveld. In tabel 5 zien 

we dat voor autochtone bewoners een maatschappelijk middenveld waarbinnen sprake is van een 

middelhoge etnische diversiteit de positieve associatie tussen etnische diversiteit en bridging sociaal 

kapitaal nog iets meer versterkt dan een maatschappelijk middenveld waarbinnen sprake is van een 

lage etnische diversiteit. Hieruit moet worden geconcludeerd dat de veronderstelling dat een 

omvangrijk maatschappelijk middenveld de totstandkoming van bridging sociaal kapitaal bij uitstek 

faciliteert wanneer eveneens sprake is van een hoge etnische diversiteit binnen het maatschappelijk 

middenveld, moet worden verworpen. 
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Tabel 4: Bridging sociaal kapitaal verklaard door interactiecoëfficiënten uitgesplitst naar diversiteit maatschappelijk middenveld voor alle bewoners in 
buurten met 100+ respondenten (multi-level regressieanalyse; regressiecoëfficiënten zijn ongestandaardiseerd, afgerond op drie decimalen en 
gecontroleerd voor leeftijd, geslacht, etniciteit, huishoudensamenstelling, opleidingsniveau, huishoudinkomen, woonduur, etnische diversiteit en omvang 
van het maatschappelijk middenveld) 

 Laag a Middel a Hoog a Laag b Middel b Hoog b 
 B B B B B B 
Constante -0,108 0,752 0,744 0,055 0,394 1.417 
Etnische diversiteit * omvang maatschappelijk 
middenveld 

16,117* 13,244 7,949 17,728** 13,244α 
 

-0,196 

N (bewoners/buurten) 2930/22 3020/20 2913/21 2974/21 2988/21 2901/21 
Variantie buurtniveau 0,00 0,19 0,00 0,05 0,15 0,00 
Log Likelihood -1632,54 -1506,69 -1371,70 -1631,33 -1529,74 -1347,13 

αp<0,2, βp<0,1, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 
 
 
 
Tabel 5: Bridging sociaal kapitaal verklaard door interactiecoëfficiënten uitgesplitst naar diversiteit maatschappelijk middenveld voor autochtone 
bewoners in buurten met 100+ respondenten (multi-level regressieanalyse; regressiecoëfficiënten zijn ongestandaardiseerd, afgerond op drie decimalen en 
gecontroleerd voor leeftijd, geslacht, etniciteit, huishoudensamenstelling, opleidingsniveau, huishoudinkomen, woonduur, etnische diversiteit en omvang 
van het maatschappelijk middenveld) 

 Laag a Middel a Hoog a Laag b Middel b Hoog b 
 B B B B B B 
Constante -0,932 -0,465 1,067 0,896 -0,399 1,517 
Etnische diversiteit * omvang maatschappelijk 
middenveld 

23,959α 24,439* 8,844 12,999α 18.361β 2,405 

N (bewoners/buurten) 1772/17 1774/18 1785/28 1774/17 1805/18 1752/28 
Variantie buurtniveau 0,18 0,05 0,10 0,15 0,16 0,00 
Log Likelihood -1053,84 -955,76 -927,66 -1017,52 -1001,80 -911,92 

αp<0,2, βp<0,1, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 
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4.2.2. Bonding sociaal kapitaal 

De resultaten van de overige twee analyses met bonding sociaal kapitaal als afhankelijke variabelen 

zijn weergegeven in tabel 6 tot en met 9. Allereerst is het, in tegenstelling tot wat het geval is bij de 

analyses met bridging sociaal kapitaal als afhankelijke variabele, bij deze analyses mogelijk om de 

variantie op individueel en buurtniveau van elkaar te onderscheiden. In de nul-modellen van tabel 6 

en tabel 7 zien we dat voor zowel alle bewoners samen als de subpopulatie autochtone bewoners 

verreweg het grootste deel van de variantie in het bonding sociaal kapitaal zich op het individuele 

niveau bevindt, en niet op het buurtniveau. Hoewel de verschillen in bonding sociaal kapitaal tussen 

buurten in dit onderzoek relatief gering zijn en de verschillen binnen buurten relatief groot, kan er 

toch nog steeds sprake zijn van buurteffecten. 

 Vanuit de veronderstelling dat etnische diversiteit binnen een buurt problematisch is voor de 

totstandkoming van sociaal kapitaal, is in hypothese 1b de verwachting uitgesproken dat wanneer 

gecontroleerd wordt voor individuele kenmerken en de omvang van het maatschappelijk 

middenveld, een hogere etnische diversiteit in de buurt resulteert in minder bonding sociaal kapitaal 

onder bewoners. In de modellen 2a en 2b in tabel 6 en tabel 7 zijn de effecten van etnische 

diversiteit op bonding sociaal kapitaal weergegeven. Uit deze gegevens blijkt dat in geen van de 

gevallen sprake is van een significant (negatief of positief) verband tussen etnische diversiteit en 

bonding sociaal kapitaal. Hieruit kan echter nog niet worden geconcludeerd dat hypothese 1b moet 

worden verworpen. Immers, in hypothese 2b is de veronderstelling geformuleerd dat een negatief 

effect op bonding sociaal kapitaal wordt afgezwakt naarmate het maatschappelijk middenveld in een 

buurt groter van omvang is. 

  Om hypothese 2b te toetsen zijn er interactie-effecten tussen etnische diversiteit en de 

omvang van het maatschappelijk middenveld geschat. De coëfficiënten die hier in eerste instantie 

betrekking op hebben, zijn gepresenteerd in de modellen 3a en 3b van tabel 6 en tabel 7. Uit deze 

gegevens blijkt dat alleen een significant interactie-effect tussen etnische diversiteit en de omvang 

van het maatschappelijk middenveld wordt gevonden voor autochtone bewoners indien het 

maatschappelijk middenveld gemeten is naar vrijwilligerswerk.
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Tabel 6: Bonding sociaal kapitaal verklaard door variabelen op individueel en buurtniveau voor alle bewoners (N=7540) in buurten (N=63) met 100+ 
respondenten (multi-level regressie analyse; regressiecoëfficiënten zijn ongestandaardiseerd en afgerond op drie decimalen; schatting: restricted maximum 
likelihood) 

 Model 0 Model 1 Model 2a Model 3a Model 2b Model 3b 
Variabelen individueel niveau: B B B B B B 
Constante 3,506*** 3,545*** 3,524*** 3,426*** 3,533*** 3,544*** 
Leeftijd  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Geslacht       
  Vrouw (Ref.)  0 0 0 0 0 
  Man  -0,076** -0,076** -0,076** -0,076** -0,076** 
Etniciteit       
  Autochtoon (Ref.)  0 0 0 0 0 
  Allochtoon  -0,052 -0,058* -0,056* -0,058* -0,058* 
Huishoudensamenstelling:        
  Alleenstaand zonder kind (Ref.)  0 0 0 0 0 
  Alleenstaand met kind  0,128** 0,129** 0,130** 0,129** 0,129** 
  Koppel zonder kind  -0,002 -0,002 -0,000 -0,002 -0,002 
  Koppel met kind  0,156*** 0,158*** 0,160*** 0,157*** 0,157*** 
  Samenwonend overig  0,091 0,090 0,091 0,090 0,090 
Opleidingsniveau  -0,041*** -0,042*** -0,042*** -0,041*** -0,041*** 
Huishoudinkomen  0,019 0,020 0,020 0,020 0,020 
Woonduur  0,005*** 0,004*** 0,005*** 0,005*** 0,005*** 
Variabelen buurtniveau:       
Etnische diversiteit   0,161 -0,105 0,113 0,138 
Omvang maatschappelijk middenveld   0,455 1,057 0,239 0,185 
Etnische diversiteit * omvang maatschappelijk 
middenveld 

   1,500  -0,117 

Variantie buurtniveau 0,48 % 0,33% 0,33% 0,33% 0,34% 0,36% 
Variantie individueel niveau 99,52 % 99,67% 99,67% 99,67% 99,66% 99,64% 
-2 Restricted Log Likelihood 21724,65 21649,69 21650,75 21647,08 21651,93 21649,13 

βp<0,1, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 
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Tabel 7: Bonding sociaal kapitaal verklaard door variabelen op individueel en buurtniveau voor autochtone bewoners (N=4331) in buurten (N=63) met 
100+ respondenten (multi-level regressie analyse; regressiecoëfficiënten zijn ongestandaardiseerd en afgerond op drie decimalen; schatting: restricted 
maximum likelihood) 

 Model 0 Model 1 Model 2a Model 3a Model 2b Model 3b 
Variabelen individueel niveau: B B B B B B 
Constante 3,510*** 3,420*** 3,369*** 2,958*** 3,405*** 3,276*** 
Leeftijd  0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Geslacht       
  Vrouw (Ref.)  0 0 0 0 0 
  Man  -0,113*** -0,112*** -0,110*** -0,112*** -0,112*** 
Huishoudensamenstelling:        
  Alleenstaand zonder kind (Ref.)  0 0 0 0 0 
  Alleenstaand met kind  0,0167 0,013 0,013 0,014 0,014 
  Koppel zonder kind  -0,030 -0,034 -0,030 -0,033 -0,032 
  Koppel met kind  0,047 0,036 0,041 0,038 0,039 
  Samenwonend overig  0,161 0,159 0,159 0,160 0,161 
Opleidingsniveau  -0,028** -0,029** -0,029** -0,028** -0,028** 
Huishoudinkomen  0,043** 0,042** 0,042** 0,042** 0,042** 
Woonduur  0,004*** 0,004** 0,004*** 0,004*** 0,004*** 
Variabelen buurtniveau:       
Etnische diversiteit   -0,086 -1,093* -0,149 -0,428 
Omvang maatschappelijk middenveld   0,193 2,750* -0,156 0,492 
Etnische diversiteit * omvang maatschappelijk 
middenveld 

   5,762*  1,327 

Variantie buurtniveau 0,86% 0,70% 0,75% 0,54% 0,75% 0,78% 
Variantie individueel niveau 99,14% 99,30% 99,25% 99,46% 99,25% 99,22% 
-2 Log Likelihood 12316,81 12315,59 12316,20 12306,34 12316,71 12312,95 

βp<0,1, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 
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Om een preciezer inzicht te krijgen in wat het effect is van etnische diversiteit op bonding sociaal 

kapitaal naarmate er sprake is van een omvangrijker maatschappelijk middenveld, zijn de 

coëfficiënten van de significante interactie-effecten in grafieken geplot. (Omdat voor de analyses met 

bridging sociaal kapitaal logistische regressie is toegepast, was het niet mogelijk om de coëfficiënten 

van die analyses te plotten. Voor de analyses met bonding sociaal kapitaal is lineaire regressie 

toegepast, waardoor dit nu wel mogelijk is.) In figuur 6 is het significante interactie-effect uit model 

3a in tabel 7 grafisch weergegeven.  

 

Figuur 6. Het effect van etnische diversiteit op bonding sociaal kapitaal van autochtone bewoners 
naar omvang van het maatschappelijk middenveld gemeten als aandeel vrijwilligers 

 
 

Uit deze figuur wordt duidelijk dat er sprake is van een negatief effect van etnische diversiteit op 

bonding sociaal kapitaal dat wordt gemitigeerd en uiteindelijk zelfs omgebogen naarmate de omvang 

van het maatschappelijk middenveld groter is. In tabellen 8 en 9 vinden we de interactie-effecten 

tussen etnische diversiteit en omvang van het maatschappelijk middenveld uit modellen 3a en 3b 

van tabel 6 en tabel 7 uitgesplitst naar etnische diversiteit binnen het maatschappelijk middenveld. 

Tabel 8 laat zien dat wanneer het maatschappelijk middenveld gemeten is als vrijwilligerswerk, ook 

voor de gehele populatie sprake is van een significante interactie. Op basis van dezelfde meting van 

het maatschappelijk middenveld vinden we voor autochtone bewoners in tabel 9 wederom een 

significant interactie-effect. 
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Tabel 8: Bonding sociaal kapitaal verklaard door interactiecoëfficiënten uitgesplitst naar diversiteit maatschappelijk middenveld voor alle bewoners in 
buurten met 100+ respondenten (multi-level regressieanalyse; regressiecoëfficiënten zijn ongestandaardiseerd, afgerond op drie decimalen en 
gecontroleerd voor leeftijd, geslacht, etniciteit, huishoudensamenstelling, opleidingsniveau, huishoudinkomen, woonduur, etnische diversiteit en omvang 
van het maatschappelijk middenveld) 

 Laag a Middel a Hoog a Laag b Middel b Hoog b 
 B B B B B B 
Constante 3,083*** 3,269*** 3,577*** 3,589*** 3,593*** 3,757*** 
Etnische diversiteit * omvang maatschappelijk 
middenveld 

7,672α 0,893 
 

-8,201 0,161 -0,223 -14,752 

N (bewoners/buurten) 2423/22 2513/20 2604/21 2446/21 2516/21 2578/21 
Variantie buurtniveau 0,60% 0,14% 0,47% 0,98% 0,23% 0,36% 
Variantie individueel niveau 99,40% 99,86% 99,53% 99,02% 99,77% 99,64% 
-2 Log Likelihood 6833,79 7361,29 7494,48 7261,87 7201,12 7449,59 

αp<0,2, βp<0,1, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 
 
 
 
Tabel 9: Bonding sociaal kapitaal verklaard door interactiecoëfficiënten uitgesplitst naar diversiteit maatschappelijk middenveld voor autochtone 
bewoners in buurten met 100+ respondenten (multi-level regressieanalyse; regressiecoëfficiënten zijn ongestandaardiseerd, afgerond op drie decimalen en 
gecontroleerd voor leeftijd, geslacht, etniciteit, huishoudensamenstelling, opleidingsniveau, huishoudinkomen, woonduur, etnische diversiteit en omvang 
van het maatschappelijk middenveld) 

 Laag a Middel a Hoog a Laag b Middel b Hoog b 
 B B B B B B 
Constante 2,204** 3,549*** 2,590*** 3,360*** 4,041*** 3,113** 
Etnische diversiteit * omvang maatschappelijk 
middenveld 

13,747* 1,226 9,255 2,113 -4,111 -2,137 

N (bewoners/buurten) 1443/17 1409/18 1479/28 1425/17 1462/18 1444/28 
Variantie buurtniveau 0,04% 0,61% 1,81% 1,12% 0,36% 1,23% 
Variantie individueel niveau 99,96% 99,39% 98,19% 98,88% 99,64% 98,72% 
-2 Log Likelihood 4007,69 4089,15 4251,14 4056,95 4140,85 4163,19 

αp<0,2, βp<0,1, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001  
  

33 
 



De grafische weergave van deze twee interactie-effecten in figuren 7 en 8 laten eenzelfde patroon 

zien als in figuur 6. Wanneer het maatschappelijk middenveld van marginale omvang is, heeft 

etnische diversiteit een negatief effect op bonding sociaal kapitaal van bewoners. Naarmate het 

maatschappelijk middenveld groter van omvang is, wordt dit verband zwakker en verandert het 

uiteindelijk van richting. Deze bevindingen bieden ondersteuning voor zowel hypothese 1b als 

hypothese 2b. 

 
Figuur 7. Het effect van etnische diversiteit op bonding sociaal kapitaal van alle bewoners naar 
omvang van het maatschappelijk middenveld gemeten als aandeel vrijwilligers in buurten met een 
lage diversiteit binnen het maatschappelijk middenveld 
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Figuur 8. Het effect van etnische diversiteit op bonding sociaal kapitaal van autochtone bewoners 
naar omvang van het maatschappelijk middenveld gemeten als aandeel vrijwilligers in buurten met 
een lage diversiteit binnen het maatschappelijk middenveld 

  
 

Volgens hypothese 3b is niet alleen de omvang, maar ook de etnische samenstelling van het 

maatschappelijk middenveld van doorslaggevende betekenis voor diens matigende invloed op het 

negatieve effect van etnische diversiteit op bonding sociaal kapitaal. De gedachte is dat die 

matigende invloed van de omvang van het maatschappelijk middenveld vooral opgaat wanneer er 

daarbinnen eveneens sprake is van een geringe etnische diversiteit. De significante interactie-

effecten uit de tabellen 8 en 9 hebben beide betrekking op de modellen waarin buurten met een 

geringe etnische diversiteit binnen het maatschappelijk middenveld zijn opgenomen. Er zijn geen 

significante interactie-effecten in buurten met een middelhoge of hoge diversiteit binnen het 

maatschappelijk middenveld. Daarbij komt dat wanneer we figuur 6 en figuur 8 naast elkaar leggen, 

de helling van de geplotte interactie op basis van buurten met een lage etnische diversiteit binnen 

het maatschappelijk middenveld duidelijk steiler is. Dit alles suggereert dat de mitigerende werking 

van het maatschappelijk middenveld op het negatieve effect van etnische diversiteit op bonding 

sociaal kapitaal bij uitstek opgaat wanneer eveneens sprake is van een lage diversiteit binnen dat 

maatschappelijk middenveld. Ook hypothese 3b wordt daarmee aangenomen. 

 Het is van belang om nogmaals op te merken dat de hierboven gerapporteerde effecten op 

bonding sociaal kapitaal alleen gevonden worden voor de analyses waarin het maatschappelijk 

middenveld wordt gemeten als vrijwilligerswerk. Geen van de besproken effecten op bonding sociaal 
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kapitaal worden gereproduceerd voor de analyses waarin het maatschappelijk middenveld is 

gemeten als inzet in de buurt. 

 

5 Conclusies en discussie 
Het doel van het onderhavige onderzoek is om een empirisch gefundeerde theoretische verklaring te 

vinden voor de variatie in resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen etnische diversiteit en 

sociaal kapitaal. De probleemstelling die daarvoor is geformuleerd, luidt als volgt:  

 

Wat is het effect van etnische diversiteit op sociaal kapitaal en hoe wordt dit beïnvloed door 

de omvang en etnische samenstelling van het maatschappelijk middenveld?  

 

Om antwoord te geven op deze vraag is een theoretisch kader geconstrueerd waarbinnen wordt 

verondersteld dat etnische diversiteit op zichzelf een negatief effect heeft op de vorming van sociaal 

kapitaal, maar dat dit effect wordt gemitigeerd door de omvang van het lokale maatschappelijk 

middenveld, dat de rol vervult van een ‘sociale incubator’. Daarbij wordt er verder van uitgegaan dat 

de mitigerende invloed van het maatschappelijk middenveld op het negatieve effect van etnische 

diversiteit op sociaal kapitaal voor bridging sociaal kapitaal zich voornamelijk voordoet bij een hoge 

mate van etnische diversiteit binnen het maatschappelijk middenveld, en voor bonding sociaal 

kapitaal bij een lage mate van etnische diversiteit binnen het maatschappelijk middenveld. Aan de 

hand van zes onderzoekshypothesen zijn deze theoretische veronderstellingen empirisch getoetst. 

Ter afsluiting van deze studie volgen hieronder de conclusies die op basis van het onderzoek kunnen 

worden getrokken, en de belangrijkste punten van discussie ten aanzien van bonding sociaal kapitaal 

(paragraaf 5.1), bridging sociaal kapitaal (paragraaf 5.2), de bredere theoretische implicaties van het 

geheel aan resultaten (paragraaf 5.3) en de rol van het maatschappelijk middenveld (paragraaf 5.4). 

 

5.1 Bonding sociaal kapitaal 
De resultaten van de analyses met bonding sociaal kapitaal als afhankelijke variabele bieden 

vergaande ondersteuning voor de theoretische veronderstellingen die in dit onderzoek zijn gemaakt. 

Zo blijkt er inderdaad sprake te zijn van een initieel negatief effect van etnische diversiteit op 

bonding sociaal kapitaal dat wordt afgezwakt en uiteindelijk ombuigt naarmate het maatschappelijk 

middenveld groter van omvang is. Deze effecten blijken bovendien bij uitstek van toepassing op 

buurten met een maatschappelijk middenveld dat gekenmerkt werd door een relatief geringe mate 

van etnische diversiteit. Opmerkelijk is echter dat de ondersteunende resultaten zich beperken tot 

analyses waarin het maatschappelijk middenveld gemeten is naar het aandeel vrijwilligers. Dezelfde 
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resultaten konden in geen van de gevallen worden gereproduceerd in analyses waarin het 

maatschappelijk middenveld gemeten is naar de inzet in de buurt. Aangezien beide metingen een 

zeer sterke overlap vertonen, ligt dit laatste niet in de lijn der verwachting. Een mogelijke verklaring 

voor dit verschil zou kunnen zijn dat je inzetten in de buurt minder duurzame en intensieve sociale 

interacties teweegbrengt dan het doen van vrijwilligerswerk. 

 

5.2 Bridging sociaal kapitaal  
De resultaten van de analyses met bridging sociaal kapitaal als afhankelijke variabele laten zien dat 

de gemaakte veronderstellingen ten aanzien van deze vorm van sociaal kapitaal deels worden 

weersproken. In directe tegenstelling tot wat wordt verwacht, wordt voor zowel alle bewoners 

samen als de subpopulatie autochtonen een significant positief verband tussen etnische diversiteit 

op sociaal kapitaal gevonden. Dit betekent dat een hogere etnische diversiteit in de buurt gepaard 

gaat met méér bridging sociaal kapitaal en niet minder, zoals de constrictiehypothese voorspelt. Wel 

is het zo dat - in overeenstemming met het idee van het maatschappelijk middenveld als ‘sociale 

incubator’- het positieve effect van etnische diversiteit op bridging sociaal kapitaal nog sterker is 

naarmate het maatschappelijk middenveld groter van omvang is. De veronderstelde faciliterende rol 

die het maatschappelijk middenveld speelt bij de totstandkoming van sociaal kapitaal lijkt daarmee 

dus ook in het geval van bridging sociaal kapitaal op te gaan. Echter, tegen de theoretische 

verwachting in blijkt het niet zo te zijn dat de faciliterende rol van het maatschappelijk middenveld 

voor de vorming van bridging sociaal kapitaal voornamelijk van toepassing is wanneer binnen dat 

maatschappelijk middenveld sprake is van een hoge mate van etnische diversiteit. Zo blijkt na de 

uitsplitsing van de interactie-effecten tussen etnische diversiteit en omvang van het maatschappelijk 

middenveld, dat het positieve effect van etnische diversiteit op bridging sociaal kapitaal alleen wordt 

versterkt wanneer er sprake is van een lage en – in het geval van autochtonen – middelhoge etnische 

diversiteit binnen het maatschappelijk middenveld. 

 

5.3 Tegengestelde effecten en de contacthypothese 
Hoewel in dit onderzoek gewerkt is met gescheiden onderzoekshypothesen en analyses voor 

bridging en voor bonding sociaal kapitaal, vormen de afzonderlijke bevindingen voor deze twee 

soorten sociaal kapitaal twee kanten van dezelfde medaille. Dit betekent dat wanneer de 

theoretische veronderstellingen in de ene set analyses niet opgaan, ook het theoretische fundament 

onder de andere set analyses wordt ondermijnd, ook al worden de laatste opgestelde hypothesen 

ondersteund of bevestigd. Een zinvolle terugkoppeling naar de theorie vereist daarom dat de 

uitkomsten van beide analyses ook in relatie tot elkaar worden besproken en geduid.  
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 Het feit dat er binnen hetzelfde onderzoek sprake lijkt te zijn van een positief effect van 

etnische diversiteit op bridging sociaal kapitaal en een negatief effect van etnische diversiteit op 

bonding sociaal kapitaal is onverenigbaar met het uitgangspunt dat in dit onderzoek is ingenomen, 

namelijk dat etnische diversiteit een algemeen initieel negatief effect heeft op beide vormen van 

sociaal kapitaal. Daarom moet geconcludeerd worden dat de constrictietheorie niet het juiste 

vetrekpunt is om de variantie in resultaten van onderzoek naar de relatie tussen etnische diversiteit 

en sociaal kapitaal te verklaren.  

 De tegengestelde effecten van etnische diversiteit op bridging en bonding sociaal kapitaal in 

deze studie zijn wel te verenigen met de eerder besproken contacthypothese. Het positieve effect 

van etnische diversiteit op bridging sociaal kapitaal dat in deze studie is gevonden, valt op basis van 

de contacthypothese te verwachten. Dit mechanisme veronderstelt immers dat een hogere mate van 

etnische diversiteit in een buurt zich uit in meer interetnisch contact en vertrouwen. Kennelijk zijn de 

belemmeringen die een etnisch diverse leefomgeving opwerpen voor de totstandkoming van sociaal 

kapitaal - het uitgangspunt van de sociaal-kapitaaltheorie – dus niet onoverkoombaar. Dit is in lijn 

met Blokland (2009) die erop wijst dat alleen al het observeren van ‘etnisch anderen’ initieel 

wantrouwen jegens hen kan wegnemen en interetnische familiariteit kan genereren. 

 Het valt eveneens te beargumenteren dat het negatieve effect van etnische diversiteit op 

bonding sociaal kapitaal dat in deze studie is gevonden, ook te verwachten valt op basis van de 

contacthypothese. Immers, hoe homogener een buurt is, des te minder aannemelijk het is dat er 

interetnisch contact en vertrouwen tot stand komt. Hierdoor zullen bewoners in etnisch homogene 

buurten ook eerder geneigd om sociale relaties uitsluitend binnen de eigen etnische groep te 

ontplooien. 

 Op basis van de onderhavige studie lijkt de contacthypothese dus een zinvoller theoretisch 

uitgangspunt te bieden om het effect van etnische diversiteit te contextualiseren en de variantie in 

de resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen etnische diversiteit en sociaal kapitaal te 

verklaren. De belangrijkste opgave binnen zo’n benadering is dan dat er verklaringen worden gezocht 

voor het feit dat in de Verenigde Staten sprake is een algemeen negatief effect van etnische 

diversiteit op sociaal kapitaal (Alesina & La Ferrara 2002; Putnam 2007). 

 Overigens moet bij de beschouwingen in deze subparagraaf opgemerkt worden dat - net als 

in vergelijkbaar cross-sectioneel onderzoek - in de onderhavige studie geen uitsluitsel gegeven kan 

worden over de richting van de verbanden die uit de analyses naar voren komen. Daarom moet 

rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat er geen sprake is van een positief effect van 

etnische diversiteit op bridging sociaal kapitaal en een negatief effect van etnische diversiteit op 

bonding sociaal kapitaal, maar van omgekeerde causaliteit. In dat geval gaat het niet om 

buurteffecten van etnische diversiteit op sociaal kapitaal, maar om het verschijnsel dat bewoners 
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met meer bridging sociaal kapitaal sneller geneigd zijn om in etnisch diverse buurten te gaan wonen, 

terwijl mensen met meer bonding sociaal kapitaal liever naar etnisch homogene buurten trekken. 

 

5.4 De rol van het maatschappelijk middenveld 
Een belangrijke bevinding van dit onderzoek is de bevestiging van de gedachte dat het 

maatschappelijk middenveld werkt als ‘sociale incubator’. We vinden op zowel bridging als bonding 

sociaal kapitaal positieve effecten van etnische diversiteit naarmate er sprake is van een 

omvangrijker maatschappelijk middenveld. Dit lijkt te suggereren dat het maatschappelijk 

middenveld niet alleen moet worden gezien als een domein waarbinnen sociale integratie 

plaatsvindt (Putnam 2000), maar ook als een domein waarbinnen exclusieve sociale netwerken 

kunnen worden gevormd en versterkt (Foley & Edwards 1998; Varsney 2001). In toekomstig 

onderzoek naar sociaal kapitaal in het algemeen, en naar de relatie tussen etnische diversiteit en 

sociaal kapitaal in het bijzonder, is het daarom van belang dat de rol van het maatschappelijk 

middenveld in de analyse wordt betrokken. Zo blijkt voornamelijk uit de resultaten van de analyses 

met bonding sociaal kapitaal dat het maatschappelijk middenveld wellicht een cruciale rol speelt bij 

de verklaring van negatieve en positieve verbanden in onderzoek naar de relatie tussen etnische 

diversiteit en sociaal kapitaal.  

 Uit het onderhavige onderzoek komt verder naar voren dat ook de etnische samenstelling 

van het maatschappelijk middenveld een rol lijkt te spelen bij de relatie tussen etnische diversiteit en 

sociaal kapitaal, alleen niet op de manier die viel te verwachten op grond van de theoretische 

veronderstellingen. Voor zowel bridging sociaal kapitaal als bonding sociaal kapitaal blijkt 

voornamelijk een maatschappelijk middenveld met een lage mate van etnische diversiteit de 

totstandkoming van sociaal kapitaal te faciliteren. In het geval van autochtonen lijkt er ook sprake te 

zijn van een - iets sterker -effect voor een maatschappelijk middenveld met een middelhoge 

diversiteit. Deze overeenkomst tussen de analyses voor bridging en bonding sociaal kapitaal lijkt te 

suggereren dat een maatschappelijk middenveld al snel te divers is om de vorming van sociaal 

kapitaal te kunnen faciliteren. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat duurzame en effectieve 

verbanden in het maatschappelijk middenveld door hun vrijwillige karakter (Fennema 2004) een 

hoge mate van onderling vertrouwen en reciprociteit vereisen. Vanuit de sociaal-kapitaaltheorie 

beschouwd zal dit het gemakkelijkst tot stand komen in een maatschappelijk middenveld met een 

relatief lage mate van etnische diversiteit. Een andere mogelijke oorzaak is dat in de 

operationalisering van beide etnische diversiteitsvariabelen van het maatschappelijk middenveld 

geen voldoende rekening is gehouden met mogelijke etnische segregatie. Zo zou het kunnen zijn dat 

er weliswaar sprake is van veel verschillende actieve etnische groepen binnen een middenveld, maar 
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dat die zich ieder concentreren in hun eigen etnisch-homogene organisatie(s). Etnische concentratie 

en segregatie zou dan ten onrechte voor etnische diversiteit zijn aangezien. Het is daarom van belang 

om na te gaan wat de implicaties zouden zijn van de interpretatie dat de twee variabelen voor 

etnische diversiteit binnen het maatschappelijk middenveld die in dit onderzoek zijn gebruikt, de 

mate van etnische segregatie uitdrukken en niet de mate van etnische diversiteit.  

Voor de analyses met bridging sociaal kapitaal als afhankelijke variabele zou dat voor de 

gehele populatie bewoners - zie tabel 4 - betekenen dat een grotere omvang van het 

maatschappelijk middenveld het positieve effect van etnische diversiteit op het bridging sociaal 

kapitaal voornamelijk versterkt wanneer dat maatschappelijk middenveld tegerlijkertijd zo min 

mogelijk langs etnische scheidslijnen is georganiseerd. Aangezien deze bevinding in 

overeenstemming is met de veronderstelling van het onderhavige onderzoek dat etnische 

concentratie en segregatie binnen het maatschappelijk middenveld exclusieve etnische identiteiten 

bevordert (Varsney 2001), betekent dit dat de alternatieve interpratie van de variabelen mogelijk is. 

Echter, beschouwen we de uitkomsten van de analyse voor de subpopulatie autochtone bewoners - 

zie tabel 5 -, dan is de alternatieve interpretatie onaannemelijk. We zien namelijk dat in dat geval een 

grotere omvang van het maatschappelijk middenveld het effect van etnische diversiteit op bridging 

sociaal kapitaal meer versterkt in buurten waarin de etnische segregatie binnen het maatschappelijk 

middenveld middelhoog is, dan in buurten waarin de etnische segregatie binnen het maatschappelijk 

middenveld laag is. Deze bevinding is zowel op intuïtieve als op theoretische gronden niet erg 

aannemelijk. Ten eerste is het tegenintuïtief dat een hogere mate van intra-etnische organisatie 

binnen het maatschappelijk middenveld zou leiden tot meer interetnisch contact en vertrouwen. 

Verder is er tot dusver geen enkele sociologische theorie die deze bevinding zou kunnen duiden.  

Voor de analyses met bonding sociaal kapitaal als afhankelijke variabele - zie de tabellen 8 en 

9 -, zou de alternatieve interpretatie betekenen dat een grotere omvang van het maatschappelijk 

middenveld een negatief effect van etnische diversiteit op bonding sociaal kapitaal afzwakt en 

uiteindelijk ombuigt wanneer dat maatschappelijk middenveld gekenmerkt wordt door een lage 

mate van etnische segregatie. Wanneer de etnische segregatie binnen het maatschappelijk 

middenveld hoger is – zowel middelhoog of hoog – blijft een dergelijk stimulerend effect op bonding 

sociaal kapitaal uit. Met andere woorden: juist in het geval dat het maatschappelijk middenveld 

(groten)deels langs etnische scheidslijnen is georganiseerd, heeft de omvang van het 

maatschappelijk middenveld geen stimulerend effect op gevoelens van verbondenheid van 

buurtbewoners met de eigen etnische groep. Deze bevinding staat lijnrecht tegenover wat we zowel 

op intiütieve als op theoretische gronden zouden verwachten.  

 Op grond van het voorafgaande moet worden vastgesteld dat een interpretatie die 

veronderstelt dat de twee variabelen voor etnische diversiteit binnen het maatschappelijk 
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middenveld die in dit onderzoek zijn gebruikt de mate van etnische segregatie uitdrukken tot 

onverklaarbare bevindingen leidt. Op grond daarvan kan worden geconcludeerd dat de twee in deze 

studie gebruikte variabelen om de etnische diversiteit van het maatschappelijk middenveld te 

bepalen, wel degelijk valide gemeten zijn. Op basis van de resultaten van de onderhavige studie 

wordt daarom geconcludeerd dat, in tegenstelling tot wat Varsney (2001) veronderstelt, de etnische 

samenstelling binnen het maatschappelijk middenveld niet van doorslaggevende betekenis lijkt te 

zijn voor de mate waarin bridging, dan wel bonding sociaal kapitaal tot stand komt. Eerder lijkt het zo 

te zijn dat een hoge mate van etnische diversiteit binnen het maatschappelijk middenveld voor de 

totstandkoming van beide vormen van sociaal kapitaal problematisch is. Maar benadrukt moet 

worden dat de data die voor dit deel van de analyse beschikbaar zijn ons vooralsnog ook dwingen bij 

deze conclusie een slag om de arm te houden. De analyses met betrekking tot de etnische diversiteit 

van het maatschappelijk middenveld onderzoek vormen daarom boven alles een aanzet tot verder 

onderzoek waarin intra-etnische en interetnische verbanden binnen het maatschappelijk middenveld 

meer in detail in kaart moet worden gebracht. Dergelijk onderzoek zal uiteindelijk moeten uitwijzen 

in hoeverre de in deze studie getrokken conclusies kunnen worden gestaafd. 

 Twee bijkomende methodologische beperkingen van dit onderzoek hebben eveneens 

betrekking op de gehanteerde operationaliseringen van het maatschappelijk middenveld. In de 

eerste plaats is in dit onderzoek gebruikgemaakt van een indirecte meting van het maatschappelijk 

middenveld en niet van een directe. Het zou beter zijn wanneer de organisaties en de verbanden 

waaruit het middenveld bestaat, direct op meso-niveau meetbaar worden gemaakt en niet op het 

individuele niveau zoals in de onderhavige studie is gebeurd, hoe moeilijk dat in de praktijk wellicht 

ook is. Hiertegenover staat dat in eerder onderzoek naar het maatschappelijk middenveld het verre 

van ongebruikelijk is om maatschappelijke verbanden af te leiden van individuele kenmerken 

(Sampson et al. 2005) – zie voor een vergelijkbare operationalisering Hamano et al. (2010). Zonder 

hier te willen propageren voor een radicaal methodologisch individualisme, is het evenzogoed waar 

dat ook verbanden op een hoger schaalniveau uiteindelijk terug te leiden moeten zijn naar 

individuele actoren. Bovendien is een van de sterke kanten van dit onderzoek juist dat er data van 

aanzienlijke aantallen bewoners per buurt zijn gebruikt, ook wanneer dit wordt vergeleken met 

ander onderzoek dat buurtkenmerken van individuele kenmerken afleidt (Sampon et al. 1997; 

Goudriaan et al. 2006; Hamano et al. 2010), 

In de tweede plaats is er door Sampson et al. (2005) op gewezen dat collectieve 

maatschappelijke actie een wezenlijk onderdeel vormt van het maatschappelijk middenveld en dat 

die in veel onderzoek ten onrechte buiten beschouwing wordt gelaten. Deze kritiek kan ook kunnen 

worden geuit op de onderhavige studie.  
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5.5 Slotsom 
Het doel van het onderhavige onderzoek was om een empirisch gefundeerde theoretische verklaring 

te vinden voor de variatie in resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen etnische diversiteit 

en sociaal kapitaal. Daartoe is er in deze studie voor gekozen om de theorie over de relatie tussen 

sociaal kapitaal en etnische diversiteit uit te breiden en te contextualiseren door middel van 

bepaalde aannames over de rol van het maatschappelijk middenveld. Hoewel vastgesteld moet 

worden dat op basis van de in deze studie gepresenteerde analyses er nog geen empirisch 

gefundeerde verklaring kan worden gegeven voor de variatie in resultaten van het onderzoek naar 

de relatie tussen etnische diversiteit en sociaal kapitaal, kan wel worden geconcludeerd dat er met 

dit onderzoek een stap in de goede richting is gezet om tot zo’n verklaring te kunnen komen.  

 In de eerste plaats is empirische ondersteuning gevonden voor de theoretische aanname dat 

het maatschappelijk middenveld werkt als een ‘sociale incubator’, en als gevolg daarvan de relatie 

tussen etnische diversiteit en sociaal kapitaal op beslissende wijze kan vormgeven. Dit onderzoek 

ondersteunt daarmee de gedachte dat aandacht voor de sociaal-lokale context, in de vorm van het 

maatschappelijk middenveld, een goed uitgangspunt biedt voor een beter begrip van de manier(en) 

waarop etnische diversiteit en sociaal kapitaal aan elkaar zijn gerelateerd. 

 In de tweede plaats is uit dit onderzoek naar voren gekomen dat de constrictietheorie van 

Putnam geen vruchtbaar uitgangspunt biedt van waaruit de relatie tussen etnische diversiteit en 

sociaal kapitaal kan worden benaderd en gecontexualiseerd. Zoals hierboven is betoogd, lijkt het 

zinvoller om daarvoor de contacthypothese als grondslag te nemen. 

Beide conclusies vormen belangrijke bouwstenen met behulp waarvan in vervolgonderzoek 

verder kan worden gewerkt aan het opstellen van een verklarende theorie over het verband tussen 

etnische diversiteit en sociaal kapitaal 
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Bijlage: lijst met onderzochte buurten 
 

2 Dorp 37 Oud-Crooswijk 72 Carnisse 
10 Stadsdriehoek 41 Kralingen-West 73 Zuidwijk 
11 Oude Westen 42 Kralingen-Oost 74 Oud-Charlois 
12 Cool 44 ‘s-Gravenland 75 Wielewaal 
14 Rubroek 45 De Esch 77 Pendrecht 
15 Agniesebuurt 46 Kralingse Veer 79 Kop van Zuid - Entrepot 
16 Provenierswijk 47 Struisenburg 80 Vreewijk 
17 Kop van Zuid 48 Prinsenland 81 Bloemhof 
20 Delfshaven 49 Het Lage Land 82 Hillesluis 
21 Bospolder 51 Kleinpolder 83 Oud-IJsselmonde 
22 Tussendijken 56 Overschie 84 Lombardijen 
23 Spangen 60 Schiebroek 85 Katendrecht 
24 Nieuwe Westen 61 Hillegersberg-Zuid 86 Afrikaanderwijk 
25 Middelland 62 Hillegersberg-Noord 87 Feijenoord 
27 Oud-Mathenesse 63 Ommoord 88 Noordereiland 
29 Schiemond 64 Terbregge 89 Groot-IJsselmonde 
31 Bergpolder 65 Molenlaankwartier 90 Beverwaard 
32 Blijdorp 66 Zevenkamp 91 Pernis 
34 Liskwartier 67 Oosterflank 92 Hoogvliet-Noord 
35 Oude Noorden 68 Nesselande 93 Heijplaat 
36 Nieuw-Crooswijk 71 Tarwewijk 99 Hoogvliet-Zuid 

 
 

46 
 


	1 Inleiding
	2 Theoretisch kader
	2.1 Sociaal-kapitaaltheorie
	2.2 Sociaal kapitaal en etnische diversiteit
	2.3 Het belang van de sociale context
	2.4 Het maatschappelijk middenveld als ‘sociale incubator’
	2.5 Etnische in- of uitsluiting op basis van etnische samenstelling
	2.6 Twee conceptuele modellen

	3. Methodologische verantwoording
	3.1 Onderzoeksdesign & procedure
	3.2 Participanten
	3.3 Methode
	3.4 Operationalisering

	4. Resultaten
	4.2 Inferentiële statistiek
	5.1 Bonding sociaal kapitaal
	5.2 Bridging sociaal kapitaal
	5.3 Tegengestelde effecten en de contacthypothese
	5.4 De rol van het maatschappelijk middenveld
	5.5 Slotsom

	Bibliografie
	Bijlage: lijst met onderzochte buurten

