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Voorwoord

Toen ik opgroeide vond ik het vanzelfsprekend dat de overheid voor mijn veilig
heid zorgde. Dat was niet iets waar ik over nadacht of wat ik bijzonder vond 
– ‘dat was gewoon zo’. Bij brand kwam de brandweer, bij ellende en onraad 
de politie en bij verwondingen de ambulance. Niet iets om je zorgen over te 
maken. Ook later leerde ik tijdens een studie dat veiligheid een kerntaak is 
van de overheid. Dit was vanzelfsprekend en stond niet ter discussie – het werd 
beschouwd als een onveranderende en fundamentele werkelijkheid. Daarbij 
hoorde onbewust ook de veronderstelling dat de overheid deze veiligheid voor 
ons allen regelde. Voor mij was dat op dat moment weinig verrassend en vol
strekt logisch. Tegenwoordig is dit anders. De overheid laat steeds explicieter 
en openlijker aan de samenleving weten dat zij deze veiligheidsgaranties hele
maal niet kan geven. Onveiligheid hoort bij onze samenleving en de overheid 
kan risico’s slechts ten dele alleen beperken. Voor het andere deel, misschien 
wel het leeuwendeel, is de samenleving zelf aan zet. Dat zet je aan het denken. 
Wat betekent het wanneer de overheid steeds minder in staat is om de veilig
heid te waarborgen en dit meer en meer moet gebeuren door burgers, bedrij
ven en instellingen?

In dit boek onderzoek ik de rol van burgers bij fysiek gevaar. Een idee dat 
niet zomaar uit de lucht was komen vallen, maar was opgekomen door twee 
samenlopende omstandigheden. Tijdens mijn studie bestuurskunde werd 
ik enthousiast over de wetenschap, over welke inzichten wetenschappelijke 
methoden genereren en welke effecten deze inzichten hebben op onze samen
leving. Een collegereeks over burgerschap en veiligheid wist mij in het bijzon
der te fascineren, waarin onder meer werd ingegaan op de consequenties van 
onze netwerksamenleving en de toenemende burgerbetrokkenheid bij veilig
heidsvraagstukken. Tijdens mijn afstuderen inspireerde mijn toenmalige 
begeleider Frédérique Six mij om na te denken over het schrijven van een proef
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schrift. Zij zag potentie in de vorm van een extern promotietraject, gezien mijn 
interesse voor de wetenschap, maar ook voor de praktijk van organisaties die 
dagelijks werken aan veiligheid. Ik vond het idee van promoveren interessant 
en spannend. Het zaadje was geplant.

Tijdens diezelfde periode werkte ik bij een veiligheidsregio – een over
heidsorganisatie met als doel om branden, rampen en crises te voorkomen en 
adequaat te bestrijden. Daar was ik als adviseur en coördinator betrokken bij 
een beleidsprogramma op het gebied van zelfredzaamheid bij fysieke veilig
heid. Daarbij ging het erom hoe de burger een volwaardigere rol kon vervul
len bij noodsituaties, vanuit de visie dat deze rol méér was dan louter die van 
slacht offer. Een belangrijk onderdeel van het programma was het doen van 
onderzoek naar ingezette interventies. Dit werd in de handen gelegd van het 
toen malige lectoraat Veiligheid en Sociale Cohesie van Hogeschool Windes
heim, dat Jaap Timmer aanvoerde. Gezien mijn affiniteit met en interesse voor 
de praktijk, onderzoek en burgerschap in relatie tot veiligheid, mocht ik een 
actieve rol vervullen in dit programma, waarin deze dimensies samenkwamen. 
Ik kreeg daarbij de ruimte om mijn opgedane kennis en ervaringen onderdeel 
te maken van een breder georiënteerd en wetenschappelijk ingebed promotie
traject. Een ambitie die steeds meer werkelijkheid leek te worden, toen zowel 
Jaap als Frédérique bereid bleek om zich hieraan als copromotor te verbinden.

Met alvast twee geweldige copromotoren aan boord was het zaak om een 
promotor te vinden. Al snel dacht ik aan Hans Boutellier. Hij bekleedde de 
leerstoel Veiligheid en Burgerschap (en later de leerstoel Veiligheid en Veer
kracht), waarbij vraagstukken werden onderzocht die nauw aansloten bij mijn 
onderzoeksinteresse. Daarnaast nam ik met veel interesse en bewondering 
kennis van zijn analyses en beschouwingen tijdens colleges en lezingen, en 
– niet geheel onbelangrijk – is hij een prettig en warm mens. Na het geven van 
kritisch tegengas – later vernam ik van hem dat dit een beproefde strategie was 
om te beoordelen wat voor vlees hij in de kuip had – was ook Hans aan boord 
en was er een fantastisch promotieteam gevormd! Hans, Jaap en Frédérique, 
dank jullie wel voor de feedback, het meedenken, het inspireren, het motive
ren, het kritisch zijn en het begeleiden van het weerbarstige traject dat promo
veren heet. Zonder jullie was het niet gelukt.

Ook anderen die een steunende of faciliterende rol hebben gespeeld in dit 
onderzoek wil ik bedanken. Om te beginnen Ineke Nagel, voor haar onmis
bare ondersteuning en advies bij de statistische analyses die belangrijk waren 
voor het onderbouwen van de resultaten. Verder de mensen van de gemeente 
Zwolle en OlstWijhe, die het onderzoek mede hebben gefaciliteerd, en in het 
bijzonder de toenmalige burgemeester en huidige senator Henk Jan Meijer en 
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burgemeester Ton Strien. Ditzelfde geldt voor de mensen van Veiligheidsregio 
IJsselland en de toenmalige directeur Lieke Sievers, die tijdens dit schrijven 
burgemeester is van de gemeente EdamVolendam. Nancy Oberijé, die tijdens 
dit onderzoek nog werkte bij het Instituut Fysieke Veiligheid, dank ik voor het 
ondersteunen bij de focusgroepen. Verder alle burgers en professionals die res
pondent waren. Zonder respondenten geen onderzoek. Ook dank ik iedereen 
die ik niet heb genoemd, maar die wel belangrijk waren. Zoals mijn vrienden, 
familie en collega’s die feedback gaven op conceptversies van enquêtes, met 
wie ik inzichten deelde en mooie en nuttige gesprekken voerde. Tot slot dank 
ik mijn meiden thuis voor hun support en geduld. Zij moesten me jarenlang 
regelmatig missen omdat ik me weer eens terugtrok op zolder om te werken.

Zoals bij zoveel in het leven kun je pas achteraf zeggen hoe je iets hebt erva
ren. Dat is niet anders bij promoveren. Als externe promovendus zijn er geen 
gebaande paden of ingerichte processen van a tot z die leiden tot een succes
volle afronding. Dat proces moet je zelf vormgeven en doet een groot beroep 
op je zelfstandigheid, discipline en vindingrijkheid. Ik vond het een verrijking 
en een mooie manier van persoonlijke en academische ontwikkeling. Met één 
been in de wetenschap en één been in de praktijk heb ik me in beide werel
den mogen ontwikkelen en deze mogen verbinden. Dat heb ik ervaren als een 
vruchtbare combinatie. Promoveren betekent ook dat het soms ingewikkeld 
is, het af en toe tegenzit, of dat je motivatie op de proef wordt gesteld. Gelukkig 
heb ik altijd mogelijkheden en oplossingen voor ogen kunnen houden. Over
wonnen obstakels en opgeloste puzzels gaven veel voldoening en nieuwe ener
gie. Net zoals de afronding van dit proefschrift voldoening geeft voor nu en 
energie voor de toekomst.

Silvan Hijlkema
Kampen, augustus 2019
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Inleiding

Bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken krijgt de burger tegenwoordig 
een actieve rol toebedeeld – in ieder geval door de overheid (Boutellier, 2011a). 
Maar daar gaan belangrijke vragen aan vooraf, die niet vanzelfsprekend wor
den gesteld. Wat willen en kunnen burgers zelf? Welke rol zien zij voor zich
zelf weggelegd, en wanneer houdt deze op en rekenen zij op de overheid? Wat 
hebben zij nodig om actiever te worden, en zijn burgers wel zo passief als soms 
wordt gesuggereerd? Onder de noemer van zelfredzaamheid heeft de overheid 
stevige verwachtingen van burgers, maar deze blijken verre van realistisch 
wanneer het gaat om participatie en het vermogen om zelfstandig het leven 
te leiden (WRR, 2017). Ook in veiligheidsvraagstukken zijn burgers regelma
tig actief (Van der Land, Van Stokkom & Boutellier, 2014). Dit actieve burger
schap heeft positieve invloed, maar is tegelijker tijd niet immuun voor kritiek, 
niet zonder voorwaarden of zelfs zonder levens gevaar (Boutellier & Van Ste
den, 2008; Van Stokkom & Toenders, 2010; Hurenkamp, Tonkens & Duyven
dak, 2006; Van Caem, 2012; SMVP, 2010). Het is belangrijk om het concept van 
zelfredzaamheid goed te begrijpen, want het heeft meerdere dimensies (Bou
tellier, 2011a). Zij raakt aan burgers zelf en de verhouding tussen burgers. Zij 
raakt ook aan de relatie tussen burgers en de overheid, waarbij de overheid 
zelfredzaamheid verschillend interpreteert en positioneert in het veiligheids
beleid (Van Noije, 2012; Boutellier, 2011a). Zelfredzaamheid is dynamisch, 
veelzijdig en soms problematisch.

Boutellier beschouwt de oproep voor actief burgerschap als een ‘ordening
programma’, een manier om sociale orde te creëren in de complexe samen
leving (2011a). Hij constateert dat burgers in het huidige politieke discours niet 
alleen als probleem, maar ook als oplossing worden beschouwd. De overheid 
verlangt actieve en zelfredzame burgers, maar ze worden ook vaak wantrou
wend benaderd. Boutellier noemt twee redenen voor de hedendaagse roep om 
actief burgerschap. De eerste betreft ‘de kloof’ tussen burgers en instituties, 
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waarmee hij in dit geval doelt op hun onderlinge verhoudingen. Deze verhou
ding staat onder druk, omdat burgers zich niet (meer) voldoende gerepresen
teerd voelen in het huidige politieke systeem. Ook is het vanzelfsprekende 
vertrouwen van burgers in instituties geërodeerd. Boutellier typeert dit ver
minderde vertrouwen als ‘niet dramatisch, maar toch ook weer niet onproble
matisch’ (2011a, p. 99). Ten slotte wijst hij op het ontbreken van een gedeeld 
referentiekader tussen burgers en functionarissen of professionals. Binnen 
zo’n referentiekader liggen werkwijzen, opvattingen en gedragsvormen beslo
ten die voor iedereen duidelijk zijn. Het ontbreken hiervan leidt tot burgers 
die niet weten waar zij aan toe zijn, tot onzekere professionals en tot een over
heid die niet over legitieme sturingsmogelijkheden beschikt. Boutellier vat 
‘de kloof’ samen als ‘een gebrek aan een gemeenschappelijk verhaal, waarin 
bestuurders, professionals en burgers elkaar kunnen vinden’ (2011a, p. 100). 
Dit maakt dat de overheid hard op zoek gaat naar ‘de burger’.

Maar, zo signaleert Boutellier als tweede reden, ook bij burgers leeft de 
behoefte om actiever te worden (2011a). Als reactie op het gebrek aan politieke 
representativiteit willen burgers zelf invloed hebben. Vaak is de aanleiding 
hiervoor een acuut probleem, dat betrokken burgers – door Bang en Sørensen 
aansprekend ‘Everyday Makers’ genoemd (1999) – vanuit een praktische oriën
tatie oplossen en waarvoor ze desgewenst contacten onderhouden met profes
sionals en gezagsdragers. Dergelijk actief burgerschap is overigens niet onpro
blematisch constateert Boutellier. Onderzoek van Hurenkamp et al. (2006) 
laat zien dat burgers zich door de overheid niet altijd serieus genomen voelen 
of merken dat zij hen niet als volwaardig gesprekspartner beschouwt. Daar
naast hebben actieve burgers vaak een bepaald profiel (blank, hoogopgeleid en 
ouder) en zijn andere bevolkingsgroepen weinig vertegenwoordigd. Uit andere 
literatuur blijkt nog aanvullende kritiek (o.a. Boutellier & Van Steden, 2008). 
Dit heeft te maken met effectiviteit (wat voegt het echt toe?), de samenwerking 
tussen professionals en burgers (zij hebben nogal eens verschillende verwach
tingen en ideeën) en het zelforganiserend vermogen van gemeenschappen (dit 
vermogen is niet overal aanwezig).

In dit boek ga ik in op een specifieke vorm van actief burgerschap: zelfred
zaamheid in de context van noodsituaties van fysieke aard. Denk hierbij aan 
kleine en grote ongevallen, rampen en crises, die ik vanaf nu zal samenvatten 
onder de noemer noodsituatie. In dit onderzoek beschouw ik zelfredzaamheid 
als alles wat burgers doen om de veiligheid van zichzelf en anderen voor, tij
dens en na noodsituaties te verbeteren (Hijlkema, Van der Meulen & Timmer, 
2013). In de volgende hoofdstukken zal ik het begrip verder uitdiepen en raak
vlakken met verwante begrippen behandelen.
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Onderzoek doen naar zelfredzaamheid betekent onderzoek doen naar en 
in de samenleving. Ik maak daarvoor gebruik van het begrip improvisatie
maatschappij (Boutellier, 2011a). Dit begrip komt niet in de plaats van andere 
typeringen, zoals de netwerksamenleving of de informatiesamenleving. Deze 
typeringen bestaan tegelijkertijd, maar ieder vanuit een andere invalshoek. 
De kern van de improvisatiemaatschappij is dat de sociale orde zich vanuit 
de dynamiek van sociale verhoudingen ontwikkelt in een permanent proces 
van onderlinge afstemming. Boutellier gebruikt daarvoor de metafoor van de 
geïmproviseerde muziek. Improvisatie verwijst dan naar de mate waarin iden
titeiten in de samenleving met elkaar afstemmen; zij veronderstelt structuur, 
synchroniciteit en zelforganisatie. Improviseren biedt kansen voor het bewerk
stelligen van nieuwe ontmoetingen en gemeenschapsvormen, het op een flexi
bele wijze organiseren van de complexiteit die bij de huidige samenleving 
hoort en navenante gevoelens van onzekerheid. Tegelijkertijd liggen er risico’s 
in besloten op het gebied van sociale uitsluiting, controledrang van de over
heid en opwekking van gevoelens van onduidelijkheid. In het slothoofdstuk zal 
ik de inzichten van deze studie betekenis geven in relatie tot deze improvisatie
maatschappij.

1.1 Vier perspectieven op zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid had en heeft in deze context van fysieke veiligheid verschil
lende betekenissen, laat zich in verschillende gedaanten zien en verhoudt zich 
op verschillende manieren tot de overheid. Op basis van literatuur zie ik vier 
onderscheidende perspectieven op zelfredzaamheid. Dit zijn zelfredzaamheid 
als substituut voor overheidsoptreden, zelfredzaamheid als vergeten waarde, 
zelfredzaamheid als geïnstitutionaliseerd surplus en zelfredzaamheid als 
ongestuurd surplus. Deze perspectieven duiden de relatie tussen overheid en 
actief burgerschap bij noodsituaties en zijn allemaal in specifieke perioden in 
de Nederlandse samenleving dominant geweest of typeren de huidige tijds
geest.

Perspectief 1: zelfredzaamheid als substituut voor overheids optreden
Het perspectief van zelfredzaamheid als substituut voor overheidsoptreden 
past in de gedachte van Frans Denkers, een Nederlandse visionair en fervent 
voorstander van zelfredzaamheid bij veiligheid (Denkers, 1993; Boutellier, 
2011b). Hij vond dat burgers in eerste instantie zelf verantwoordelijk waren 
voor het voorkomen en oplossen van onveiligheid. Denkers pleitte al sinds de 
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jaren zeventig van de vorige eeuw tegen meer overheidsoptreden bij normover
schrijdend gedrag en voor meer ‘menselijke’ inbreng. Hij vond dat de opdracht 
van de politie zou moeten zijn om zichzelf overbodig te maken en om te stimu
leren dat burgers op normoverschrijdend gedrag reageren. Volgens Denkers 
was het belangrijk dat slachtoffers en omstanders zelf een actieve rol kregen in 
conflictbestrijding, omdat politie en justitie bij het overgrote deel van conflic
ten eigenlijk niet betrokken zijn.

Zelfredzaamheid als substituut voor overheidsoptreden was vooral domi
nant in vroegere samenlevingen waarin de overheid nauwelijks iets voor bur
gers betekende op het gebied van veiligheid. Zelfredzaamheid was vanzelfspre
kend en noodzakelijk om te kunnen overleven, want van de overheid hoefden 
burgers weinig te verwachten. Om dit te illustreren geef ik twee voorbeelden. 
Het eerste gaat over de wijze waarop men in de Middeleeuwen omging met 
brand (Verster, 1999). Wanneer er een brand werd opgemerkt, maakten burgers 
dit kenbaar door hard het woord ‘brand’ te roepen. Deze oproep resulteerde in 
het vormen van twee rijen burgers die vanaf een open waterpunt – zoals een 
gracht, meer of rivier – emmers aan elkaar doorgaven om daarmee een poging 
te doen de brand te blussen. Dit kon op zich laten wachten, want wanneer het 
had gevroren, moesten mensen eerst een gat maken in het ijs om toegang te 
krijgen tot het water. Een ander voorbeeld heeft te maken met de omgang met 
criminaliteit. Historisch gezien waren burgers op zichzelf en elkaar aangewe
zen om criminaliteit tegen te gaan en op te sporen, zoals het geval was in de 
periode van het Romeinse Rijk en de daaropvolgende Middeleeuwen (Croes, 
2013). Van slachtoffers werd verwacht dat zij om hulp riepen wanneer de nood 
aan de man was en passanten hadden de morele plicht om op deze noodroep te 
reageren. Wist de dader te ontkomen, dan moest het slachtoffer die zelf opspo
ren, maar kon zich hierbij wel door de autoriteiten laten assisteren. Van over
heidsoptreden was hoegenaamd geen sprake.

Perspectief 2: zelfredzaamheid als vergeten waarde
Tegenover het eerste perspectief staat het tweede perspectief van zelfredzaam
heid als vergeten waarde. Met waarde doel ik op de betekenis die zelfredzaam
heid kan hebben voor veiligheid, zoals duidelijk werd in de vorige alinea’s. In 
dit tweede perspectief neemt de overheid de totale verantwoordelijkheid voor 
veiligheid en reduceert de rol die burgers daarin kunnen vervullen tot die van 
slachtoffer. De eigen rol die burgers sinds oudsher hebben als het gaat om 
veiligheid, is volgens Denkers (1993) steeds verder geërodeerd als gevolg van 
de toenemende omvang en professionalisering van de overheid. Volgens hem 
hebben burgers hierdoor hun zelfredzaamheid als het ware verleerd en zijn ze 
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de benodigde vaardigheden in de loop der tijd kwijtgeraakt. Burgers zijn dan 
voor veiligheid afhankelijk van de overheid en leunen daar volledig op.

Helsloot en Van ’t Padje constateren in 2010 dat de overheid de burger in 
de Nederlandse rampenbestrijdingsstructuur een passieve rol toebedeelt – de 
overheid ziet burgers als slachtoffers die tijdens een noodsituatie hulp nodig 
hebben –, dat er wantrouwen heerst over onafhankelijke acties van vrijwilli
gers of spontaan ontstane groepen die geen plek krijgen in de planvorming, 
en dat er internationaal in de planvorming van overheden geen ruimte is voor 
burgers die bij rampen hulp verlenen. Zij constateren tegelijkertijd dat onder
zoek laat zien dat burgers juist altijd actief zijn en al dan niet in groepsverband 
komen helpen. Ook andere auteurs wijzen op de discrepantie tussen de pas
sieve rol die burgers krijgen in het rampenbestrijdingsbeleid en de actieve 
rol die burgers doorgaans innemen (Perry & Lindell, 2003; Tierney, Bevc & 
Kuligowski, 2006).

In Nederland was dit tweede perspectief dominant tussen de afschaffing 
van de civiele organisatie Bescherming Bevolking (BB) – waarover later meer – 
in de jaren tachtig van de twintigste eeuw tot aan de vuurwerkramp in Enschede 
in 2000. Deze laatstgenoemde ramp had twee grote gevolgen (Helsloot & Van 
’t Padje, 2010, p. 67). In de eerste plaats was dit de inzet van stringenter veilig
heidsbeleid en talloze actiepunten om het risicobeleid en de rampenbestrij
ding te versterken. In de tweede plaats drong steeds meer het besef door dat 
de overheid geen honderd procent veiligheid kon garanderen en dat de bevol
king zich dit moest realiseren. Dit besef ontstond niet alleen door de ramp in 
Enschede, maar ook door rampen die daarop volgden in zowel Nederland als 
het buitenland. Ook speelde de economische recessie in diezelfde periode een 
rol. Zelfredzaamheid werd sinds die periode weer opnieuw gewaardeerd.

Perspectief 3: zelfredzaamheid als geïnstitutionaliseerd surplus
Een derde perspectief is zelfredzaamheid als geïnstitutionaliseerd surplus. 
Hierin beschouwt de overheid zelfredzaamheid als een surplus, omdat zij de 
verantwoordelijkheid op zich neemt om de veiligheid te waarborgen. De over
heid leunt hierbij wel op de inzet van burgers om haar beperkingen te over
bruggen (Boutellier, 2011b) en organiseert deze ook. In dit perspectief beseft 
de overheid dat zij burgers nodig heeft om een veilige samenleving te zijn en 
beschouwt burgers daarin als een onmisbare ‘partner in crime’. Dit is onder 
andere terug te zien in communicatieuitingen van de overheid: omdat het haar 
niet lukt om zelf een noodsituatie te bestrijden, wordt aan burgers gevraagd 
om ook actief te worden. Zo schreef voormalig minister Ter Horst (2009) aan de 
Tweede Kamer als eerste aanleiding voor het belang van zelfredzaamheid dat 
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‘bij een ramp of een crisis [het] zo [kan] zijn dat burgers en bedrijven enige tijd 
op zichzelf zijn aangewezen. De capaciteit van de professionele hulpverlening 
is per definitie beperkt en wordt als eerste ingezet voor de mensen die deze het 
hardst nodig hebben’ (p. 1). Ook voormalig minister Schultz (2015) hield in een 
actualiteitenprogramma een soortgelijk pleidooi voor het belang van zelfred
zaamheid bij overstromingsgevaar: ‘[W]ij [de overheid; SH] verwachten dat we 
maar zo’n 15% van de mensen kunnen evacueren. Dit betekent dat 85% van de 
mensen in het gebied zelf een veilige plek moet zoeken.’

Het is inderdaad een feit dat burgers bij zowel kleine als grote incidenten de 
eerste periode op zichzelf zijn aangewezen. Bij grote noodsituaties zoals een 
ramp hebben hulpdiensten een bepaalde opstarttijd nodig en waarschijnlijk 
te weinig capaciteit (Kuipers & Meuleman, 2003; Van ’t Padje & Helsloot, 2010). 
Dit is in Nederland het geval, maar ook in andere landen (Farazmand, 2007). De 
hulp van families, omstanders en anderen is dus al snel onmisbaar (Van Duin, 
2009). Maar ook bij kleinere noodsituaties hebben hulpdiensten een bepaalde 
tijd nodig om ter plaatse te komen. Deze benodigde tijd is vastgelegd in wet en 
regelgeving of door de beroepssector zelf bepaald. De brandweer moet uiter
lijk binnen minimaal 5 en maximaal 18 minuten ter plaatse zijn1, de politie 
streeft naar uiterlijk 15 minuten bij spoedmeldingen (Politie Nederland, 2017), 
en voor de ambulancedienst is de norm 15 minuten bij spoedmeldingen2. In 
de praktijk is de brandweer rond de 8 minuten ter plaatse (CBS, 2017), de poli
tie tussen de 3 en 10 minuten (Politie Nederland, 2017) en de ambulance rond 
de 9 minuten (Ambulancezorg Nederland, 2017). Professionele hulp bij onver
wachte noodgevallen is er dus nooit à la minute, hooguit toevallig.

In dit derde perspectief krijgt de burger een prominente plek in het fysieke 
veiligheidsbeleid, waarbij de overheid zich inspant om burgerhulp te organise
ren en de vaardigheden van burgers te ontwikkelen. Zelfredzaamheid is als het 
ware geïnstitutionaliseerd. Een voorbeeld hiervan zijn de Amerikaanse ‘Com
munity Emergency Response Teams’ (CERTs) (Flint & Stevenson, 2010). Via dit 
overheidsprogramma – dat oorspronkelijk is overgenomen van Japan – worden 
sinds 1985 burgers opgeleid om te kunnen handelen voor, tijdens en na nood
situaties. Burgers zijn hiermee een verlengstuk van de professionele hulpverle
ning, die zich bezighoudt met complexere taken. Het programma was enerzijds 
een antwoord op de stijgende kosten van de rampenbestrijding, anderzijds 
werd ervaren dat de overheid nationaal en internationaal inadequaat was om 
rampen het hoofd te bieden (Flint & Stevenson, 2010). Momenteel zijn er meer 

1 Zie Besluit veiligheidsregio’s, 2010.
2 Zie Tijdelijke wet ambulancezorg, 2011.
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dan 2700 lokale CERTprogramma’s en meer dan 600.000 getrainde vrijwilli
gers (Department of Homeland Security, 2019).

Een Nederlands voorbeeld van het perspectief van geïnstitutionaliseerd 
surplus is de Bescherming Bevolking (BB). Deze werd na de Tweede Wereld
oorlog opgebouwd onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnen
landse Zaken (Van der Boom, 2000). De BB had als taak om de Nederlandse 
bevolking te beschermen tegen de gevolgen van luchtbombardementen en 
ander oorlogsgeweld. Zij bestond uit een kleine kern van professionals en 
vooral vrijwillige burgers – later zou deze vrijwilligheid overgaan in een dienst
plicht om voldoende aantallen te kunnen rekruteren. Een belangrijk uitgangs
punt van de BB was de zelfredzaamheid van burgers: ‘De bevolking zal moeten 
weten, hoe zij onmiddellijk handelend kan optreden door beginnende bran
den te blussen, personen uit ingestorte gebouwen te bevrijden en gewonden de 
eerste hulp te verlenen’ (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1951, p. 6). Hier
toe richtte de overheid zogenoemde ‘blokploegen’ in: samengestelde groepen 
burgers die onder leiding van het ‘blokhoofd’ andere burgers en de overheid 
moesten ondersteunen (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1951). Op deze 
manier poogde de overheid de ‘zelfredzaamheid’ van burgers in goede banen 
te leiden.

Met het oog op het bevorderen van zelfredzaamheid stuurde de BB in 1961 
alle huishoudens de folder ‘Wenken voor de bescherming van uw gezin en 
uzelf’. Hiermee informeerde zij burgers over wat zij konden doen bij bombar
dementen of een atoomaanval. De overheid adviseerde burgers bijvoorbeeld 
onmiddellijk dekking te zoeken onder een tafel, bed of werkbank of dat het 
huis geheel af te sluiten en onmiddellijk te gaan schuilen (Ministerie van Bin
nenlandse Zaken, 1961). Het initiatief kon al snel op veel kritiek rekenen (Leen
ders, 2001). Journalisten schreven onder meer over de onduidelijkheid van 
maatregelen (waar moeten kamerbewoners schuilen die geen kelder hebben?), 
de kosten van de maatregelen (wie heeft zelf de financiën om een schuilkelder 
in te richten die voldoende bescherming biedt?) en het realisme van de maatre
gelen (wat kun je als burger nu daadwerkelijk doen tegen atoomgevaar?).

Van der Boom (2000) schetst dat de BB structureel te maken had met te 
weinig mensen en te weinig middelen om haar taken te kunnen waarmaken. 
Ook werd nut en noodzaak van de BB steeds meer in twijfel getrokken. Wat kon 
de BB nu echt uitrichten tegen een atoomaanval, nu haar vrijwilligers onvol
doende getraind waren, zij onderbemand was en over te weinig en te eenvoudig 
materiaal en materieel beschikte? Volgens Van der Boom (2000) beschouwde 
de regering de BB dan ook vooral als symbool, een instantie die nooit effectief 
kon zijn:



EIGEN REDDER IN DE NOOD26

‘Omdat de BB vooral als symbool belangrijk was, kreeg ze weinig geld, maar 
omdat ze weinig geld kreeg, was ze ongeloofwaardig, dus geen effectief sym
bool. (...) De BB was dus opgezadeld met een onmogelijke opdracht, dat ze 
die met weinig succes vervulde mag nauwelijks verbazen.’ (p. 314)

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de BB opgeheven als gevolg van 
een reorganisatie van de rampenbestrijding. Toenmalig minister Rietkerk van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) schreef 
de Tweede Kamer in 1984 dat er geen behoefte meer was aan een organisa
tie als de BB. Het nieuwe hoofdpunt van het beleid was dat de organisaties en 
diensten die zich in normale (vredes)omstandigheden met rampenbestrijding 
bezighielden, dit ook in buitengewone omstandigheden voortzetten. Door 
deze beleidskeuze verdween de BB en daarmee ook de aandacht voor zelfred
zaamheid. Rampenbestrijding werd een exclusieve overheidsverantwoorde
lijkheid (Helsloot & Van ’t Padje, 2010).

Perspectief 4: zelfredzaamheid als ongestuurd surplus
Ten slotte is er het vierde perspectief van zelfredzaamheid als ongestuurd sur
plus. In mijn ogen typeert dit de hedendaagse verhouding tussen overheid en 
zelfredzaamheid in de context van noodsituaties. In dit perspectief beschouwt 
de overheid zelfredzaamheid als een manier om haar tekortkomingen te com
penseren, overeenkomstig het derde perspectief. Waarin het echter verschilt, is 
dat de overheid zelfredzaamheid niet institutionaliseert, zoals zij deed met de 
BB. Wellicht heeft de brandweer hier nog iets van weg vanwege zijn omvangrijk 
aantal vrijwilligers, maar deze vergelijking gaat niet op in termen van organi
satie, het takenpakket en het feit dat brandweervrijwilligers vergelijkbaar zijn 
met parttime beroepskrachten (Helsloot & Scholtens, 2007). Wel spant de over
heid zich soms in om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren, bijvoor
beeld met behulp van risicocommunicatie (Kerstholt & Koenders, 2009; zie ook 
Gutteling & Seydel, 2000). In dit perspectief erkent de overheid zelfredzaam
heid als relevant en stimuleert deze, maar laat zelfredzaamheid ‘los’ bestaan 
van haar eigen inzet.

In dit perspectief schuilt een aantal potentieel problematische factoren. 
Vanuit welk geheel van referenties, verwachtingen en spelregels ontmoeten 
burgers en overheid elkaar voor, tijdens en na noodsituaties? Onderzoek laat 
zien dat de verwachtingen van de overheid en burgers in de context van nood
situaties niet altijd overeenkomen (ChamleeWright & Storr, 2010; Howard, 
Agllias, Bevis & Blakemore, 2017). Dit kan tot gevolg hebben dat de overheid 
interventies pleegt die onnodig of zelfs contraproductief werken. Het kan ook 
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betekenen dat burgers rekenen op een helpende overheid die dat niet kan 
waarmaken, waardoor zij uitgaan van een ‘valse’ veiligheidsveronderstelling. 
Een ander aandachtsgebied is dat de overheid zelfredzaamheid niet kan con
troleren. Hierdoor blijven onzekerheden bestaan over bijvoorbeeld het aantal 
zelfredzamen of over welke vaardigheden burgers beschikken. Op wie kan de 
overheid daadwerkelijk vertrouwen wanneer de nood aan de man komt? Met 
deze onzekerheden zal de overheid rekening moeten houden in het rampen
bestrijdingsbeleid. Daarnaast komt in dit perspectief de vraag op of zelfred
zaamheid überhaupt wel door de overheid op vrijwillige basis te bevorderen is. 
Daarvoor is op zijn minst een goed begrip nodig van het fenomeen en daarover 
bestaan nog vele vragen, zoals ik verderop in dit hoofdstuk zal laten zien.

1.2 De individuele en sociale dimensie

De besproken perspectieven maken duidelijk dat zelfredzaamheid zich in 
diverse vormen manifesteert en dat de overheid daarmee verschillend omgaat. 
Toch is er in alle perspectieven een belangrijke constante te ontdekken: bur
gers zijn altijd in meer of mindere mate zelfredzaam geweest wanneer het 
om noodsituaties gaat (Quarantelli, 1993; Perry & Lindell, 2003; Dynes, 1990). 
Burgers raken doorgaans niet in paniek, zijn niet compleet hulpeloos en gaan 
niet op grote schaal plunderen (Perry & Lindell, 2003; Quarantelli, 1993; 1999; 
2001; 2008). De zelfredzaamheid van burgers blijkt bijvoorbeeld uit de publica
ties over zogenoemde ‘emergente groepen’: spontaan toegesnelde burgers die 
in groepsverband taken uitvoeren bij een noodsituatie (Quarantelli & Dynes, 
1977; Stallings & Quarantelli, 1985; Tierney, Lindell & Perry, 2001; Drabek & 
McEntire, 2003). Deze groepen ontstaan onder andere wanneer bestaande 
organisaties tekortschieten, traditionele taken en structuren ontoereikend of 
ongepast zijn, en wanneer de gemeenschap vindt dat zij zelf op de noodsituatie 
moet reageren of deze moet oplossen (Drabek & McEntire, 2003). Zij kunnen 
bestaan uit mensen en organisaties uit de gehele gemeenschap: burgers in 
het gebied van de noodsituatie, vrijwilligers, hulpverleners, kerken, bedrijven, 
overheden en andere bezorgde of nieuwsgierige partijen (Drabek & McEntire, 
2003). Ook tijdens de watersnood in 1993, die plaatsvond in de periode dat de 
overheid de rol van de burger in noodsituaties marginaliseerde, bleek bijvoor
beeld dat burgers op allerlei manieren zelfredzaam waren (Helsloot & Van ’t 
Padje, 2010). Dit tot verrassing van diezelfde overheid.

Wel is het aannemelijk dat burgers tegenwoordig minder zelfredzaam zijn 
dan in vroegere perioden waarin de overheid nauwelijks iets voor de veiligheid 
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betekende. Dit vermoeden komt voort uit het veiligheidsniveau van de heden
daagse samenleving en het professionaliseringsniveau van de overheid op dit 
gebied. Hoewel het ingewikkeld blijft om generalistisch te spreken over veilig
heid (Boutellier, 2005), stellen sommige auteurs dat westerse samenlevingen 
nog nooit zo veilig zijn geweest als nu (Furedi, 2002). In Nederland daalt bij
voorbeeld al jarenlang de (geregistreerde) criminaliteit alsmede de kans om 
daarvan slachtoffer te worden (Van Noije, 2017). Ook constateert het CBS (2018) 
steevast een stijging van onze levensverwachting – volgens Helsloot (2007) de 
enige zinvolle maatstaf om iets te zeggen over de status van fysieke veiligheid 
van onze samenleving. Ter illustratie: de levensverwachting was in het midden 
van de negentiende eeuw nog rond de 37 jaar, maar steeg naar rond de 80 jaar 
in het begin van de 21ste eeuw (CBS, 2011a). Burgers leven dus in een tijd van 
verminderd gevaar. Daarnaast kunnen burgers bij de ‘kleinere’ noodsituaties 
rekenen op hulpdiensten. Bij wet is vastgelegd dat burgers binnen een afge
sproken tijdsperiode hulp mogen verwachten3. Bij grotere incidenten kan de 
burger hier zoals eerder gezegd niet per definitie van uitgaan, maar zij rekenen 
daar vaak wel op (zie bijv. Terpstra, 2009).

Volgens Denkers (1993) zorgde deze ontwikkeling ervoor dat burgers minder 
zelfredzaam zijn dan vroeger. Zij hebben belangrijke vaardigheden verleerd. 
Daar komt bij dat burgers in de hedendaagse veilige samenleving vaak niet de 
noodzaak ervaren om deze vaardigheden opnieuw te leren. Burgers bereiden 
zich nauwelijks actief voor op noodsituaties (Hijlkema et al., 2013; Terpstra, 
2009; BZK, 2010). Zij doen dit pas wanneer zij een situatie daadwerkelijk als 
risicovol beschouwen (Lindell & Perry, 2012), maar deze risicoschatting is bij 
noodsituaties van fysieke aard vaak een stuk lager dan bij sociale veiligheid. Zo 
maakte in 2018 67% van de ondervraagde Nederlanders zich zorgen over ter
rorisme en slechts 8% over een overstroming (Motivaction, 2018). Gezien deze 
lage risicobeleving is het niet verwonderlijk dat het appel van de overheid op 
burgers om actiever te worden bij noodsituaties in de praktijk weinig effect 
sorteert (Helsloot & Van ’t Padje, 2010).

Verschillend zelfredzaam
Burgers kunnen zelfredzaam zijn, maar zij zijn dit niet altijd, niet overal en niet 
in dezelfde mate (Muller, 2011). Hoe komt dit? Zelfredzaamheid bij noodsitu
aties kent verschillende dimensies die relevant zijn om deze verschillen beter 
te begrijpen. Eén dimensie is dat zelfredzaamheid zich verschillend kan mani
festeren in verschillende typen noodsituaties. Burgers kunnen zelfredzaam 

3 Zie o.a. Wet veiligheidsregio’s, 2010. 
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zijn in de ene noodsituatie, maar in een andere noodsituatie hulpeloos. Een 
andere dimensie is dat burgers niet alleen zelfredzaam kunnen zijn tijdens 
een noodsituatie, maar ook daaraan voorafgaand of naderhand. Binnen deze 
fasen van een noodsituatie kan ook de zelfredzaamheid verschillen. Omdat 
deze twee dimensies relevant zijn om zelfredzaamheid te begrijpen, zijn deze 
expliciet onderdeel gemaakt van de gekozen onderzoeksopzet en de operatio
nalisatie daarvan.

In dit boek beoog ik echter een wetenschappelijke bijdrage te leveren langs 
de weg van twee andere dimensies. De eerste is de dimensie van het individu. 
Deze acht ik van belang, omdat ieder mens uniek is en over specifieke psycho
logische en fysieke kenmerken beschikt die de zelfredzaamheid bevorderen 
of juist belemmeren. Vanuit de individuele context laat onderzoek zien dat er 
– naast persoonskenmerken zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau et cetera – 
vaak drie factoren relevant zijn voor zelfredzaamheid. Dit is de mate waarin 
iemand een potentiële noodsituatie als een klein of groot risico inschat (risico
perceptie), de mate waarin iemand zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen 
veiligheid (verantwoordelijkheid), en de mate van kennis die iemand heeft over 
wat hij zelf kan doen (kennis) (Lindell & Perry, 2004; 2012; Mulilis, Duval & Bova
lino, 2000; Tierney et al., 2001).

Naast de individuele dimensie bestaat de sociale dimensie. Individuen 
maken onderdeel uit van een sociale omgeving die van invloed is op hun gedrag 
(Durkheim, [1895] 1982). Dat is bij zelfredzaamheid niet anders. Soms weten 
burgers zichzelf in veiligheid te brengen, maar soms is ook hulp van anderen 
nodig. In die situaties zijn burgers afhankelijk van hun sociale omgeving, want 
het kost tijd voordat hulpdiensten zijn gealarmeerd en ter plaatse zijn (Kui
pers & Meuleman, 2003). Ook in het voorkomen, voorbereiden of herstellen 
van noodsituaties is de sociale omgeving van belang. Burgers kunnen elkaar 
inspireren en stimuleren tot het nemen van maatregelen, elkaar daarin advi
seren of elkaar helpen met de wederopbouw (Levac, ToalSullivan & O’Sullivan, 
2012; Groenewegenter Morsche & Oberijé, 2010; Norris, Stevens, Pfefferbaum, 
Wyche & Pfefferbaum, 2008). Vaak zijn burgers wel zelfstandig in veiligheid, 
maar zelden geheel onafhankelijk. Vanuit de sociale context zijn er theore
tische aanknopingspunten om vier factoren in verband te brengen met zelf
redzaamheid. Dit zijn de mate waarin mensen vertrouwen hebben in elkaar 
(interpersoonlijk vertrouwen), de mate waarin mensen vertrouwen op de over
heid (institutioneel vertrouwen), de mate waarin mensen binding hebben met 
een sociale omgeving (sociale samenhang), en de mate waarin mensen de 
hulpbronnen binnen hun sociale netwerk kunnen benutten (sociaal kapitaal) 
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(Rousseau, Sitkin, Burt & Camerer, 1998; Schuyt & Verhoeven, 2003; Kearns & 
Forrest, 2000; Forrest & Kearns, 2001; Lin, 1999; 2001).

Zoals aangegeven vindt de overheid zelfredzaamheid naar eigen zeggen 
belangrijk en probeert zij deze te stimuleren. Het lijkt erop dat zij dit voorna
melijk probeert te bereiken door het versterken van het individu, terwijl ze de 
sociale dimensie links laat liggen. Kolen, Hommes en Huijskes (2012) consta
teren hierover het volgende:

‘Thus, the social context implicitly forms part of the individual “zelf
redzaamheid”. This is where the community enters the picture, but un fortu
nately this is largely ignored in Dutch governmental disaster preparedness 
policies, while this in effect may form the missing link between government 
and citizens: for (...) individualized policies to increase “zelfredzaamheid” 
to flooding as yet have had little effect.’ (p. 5354)

Het overheidsbeleid om zelfredzaamheid te bevorderen doet daarmee onvol
doende recht aan de sociale context waarin deze tot stand komt.

De vraag komt op hoe deze twee dimensies zelfredzaamheid beïnvloeden, 
en – minstens zo belangrijk – hoe verhouden zij zich tot elkaar? En hoe pas
sen de inzichten die dat oplevert in het huidige beleidsperspectief op zelfred
zaamheid? Zoals uit de volgende hoofdstukken zal blijken, laat de huidige 
wetenschappelijke kennis op dit gebied te wensen over. Hiervoor zijn meerdere 
oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats komt dit simpelweg doordat er nog 
weinig wetenschappelijk onderzoek naar zelfredzaamheid in Nederland is ver
richt. De theorievorming is daardoor nog beperkt. In de tweede plaats is inter
nationaal onderzoek niet zonder meer te generaliseren naar de Nederlandse 
context, vanwege bijvoorbeeld culturele verschillen of specifieke landgebon
den kenmerken. Ten slotte zijn in de derde plaats algemene kanttekeningen te 
plaatsen bij de validiteit en generaliseerbaarheid van onderzoek op dit terrein. 
Onderzoek naar dezelfde begrippen laten verschillende uitkomsten zien en 
gevonden effecten in de ene noodsituatie treden niet per definitie ook in een 
andere noodsituatie op. Daarnaast operationaliseren onderzoekers concepten 
op verschillende manieren en richt onderzoek zich vaak op deelaspecten van 
zelfredzaamheid of op deelaspecten van de individuele of sociale dimensie. 
Ook zijn evaluatiestudies en onderzoeken naar incidenten, rampen en crises 
vaak uitgevoerd door middel van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Hierdoor 
zijn mogelijke verbanden niet statistisch onderbouwd en getoetst. Tot slot zijn 
theoretische noties niet altijd empirisch onderzocht en onderbouwd.
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Vanwege de beperkte kennis over de invloed van het individuele en het 
sociale perspectief op zelfredzaamheid zijn deze slechts ten dele te begrijpen, 
te verklaren, te voorspellen en eventueel te beïnvloeden. Hierdoor ontbreken 
inzichten om de zelfredzaamheidspotentie van de samenleving beter te begrij
pen en beter aan te spreken. Dit kan tot gevolg hebben dat noodsituaties moge
lijk meer negatieve gevolgen hebben dan nodig.

1.3 Doel- en vraagstelling

Het doel van dit onderzoek is meerledig. Het draagt op verschillende manie
ren bij aan de wetenschappelijke kennis. Zo geeft het inzicht in welke indivi
dueel en sociaal gebonden factoren van invloed zijn op de zelfredzaamheids
perceptie, en ook wat de samenhang hiertussen is. Een andere bijdrage is 
dat zelfredzaamheid tot op heden in Nederland nog nauwelijks kwantitatief 
onderzocht is. Daarmee beoogt dit onderzoek ook expliciet een methodologi
sche bijdrage. Verder draagt dit onderzoek bij aan de beleidsvorming van zelf
redzaamheid. Organisaties die zichzelf ten doel stellen om deze te bevorderen, 
kunnen de inzichten daarvoor benutten.

Vanwege methodologische overwegingen is ervoor gekozen om de percep
tie van zelfredzaamheid te onderzoeken – ik licht dit toe in de volgende para
graaf. Op basis van de probleemstelling en deze keuze is de volgende hoofd
vraag geformuleerd:

Welke factoren beïnvloeden de perceptie van zelfredzaamheid bij noodsitu
aties, en welke consequenties heeft dit voor beleid?

Deze hoofdvraag is opgedeeld in vier deelvragen:
1. Welke individuele factoren beïnvloeden de zelfredzaamheids perceptie?
2. Welke sociale factoren beïnvloeden de zelfredzaamheids perceptie?
3. Hoe verhouden de bevindingen zich tot het huidige veiligheidsbeleid?
4. Welk toekomstperspectief vloeit daaruit voort ter verbetering van het veilig

heidsbeleid?

1.4 Globale onderzoeksopzet

In het methodehoofdstuk volgt een uitgebreide toelichting op de gehanteerde 
onderzoeksmethoden en technieken, maar om de leesbaarheid en het begrip 
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van dit onderzoek te bevorderen licht ik alvast de belangrijkste methodologi
sche keuzes toe. De eerste keuze was om de gemeenten Zwolle en OlstWijhe 
als onderzoeksgebied te hanteren. Dit kwam omdat zelfredzaamheid bij deze 
gemeenten en Veiligheidsregio IJsselland een beleidsprioriteit was bij de aan
vang van dit onderzoek. Zij verleenden daarom graag hun medewerking en 
faciliteerden het bereiken van professionals en inwoners. Dit bood de kans om 
grote groepen professionals en inwoners als respondent te betrekken; doel
groepen die waarschijnlijk lastiger te bereiken waren geweest als het onder
zoek enkel vanuit de universiteit zou zijn geïnitieerd. Een theoretische grond 
om te kiezen voor Zwolle en OlstWijhe was dat deze respectievelijk als een ste
delijke en een landelijke gemeente zijn te typeren. Hierdoor waren mogelijke 
verschillen die hieruit voortvloeiden te onderzoeken. Wel zijn er aanvullend 
respondenten buiten Zwolle en OlstWijhe geworven, met name bij het ont
wikkelen van de onderzoeksmethoden en het kunnen duiden en verklaren van 
resultaten.

De tweede keuze was om zelfredzaamheid te onderzoeken in de context van 
drie noodsituaties. Na een zorgvuldige afweging koos ik voor brand, hoogwa
ter/overstroming en extreem winterweer. In deze afweging is gelet op de mate 
waarin deze noodsituaties zich objectief konden voordoen in het onderzoeks
gebied, de mate waarin burgers deze noodsituaties beleefden, en de mate 
waarin er sprake kon zijn van zelfredzaamheid. Door drie specifieke noodsi
tuaties centraal te stellen is recht gedaan aan de contextgebondenheid waarin 
zelfredzaamheid zich manifesteert. De mate van zelfredzaamheid kan immers 
per specifieke situatie verschillen. Dit gaf de mogelijkheid om de resultaten per 
noodsituatie onderling te vergelijken.

De derde keuze was om niet de objectieve zelfredzaamheid, maar de subjec
tieve zelfredzaamheid te onderzoeken. Het onderzoek is dan ook in grote mate 
een belevingsonderzoek, want burgers hebben hun eigen zelfredzaamheid 
beoordeeld. Hiervoor is gekozen omdat op deze manier burgers bevraagd kon
den worden die de noodsituaties in kwestie niet hebben meegemaakt. Dit gaf 
de mogelijkheid om een omvangrijk aantal respondenten te bereiken, waar
door de betrouwbaarheid van statistisch onderbouwde resultaten kon worden 
gewaarborgd. Tevens gaf dit de mogelijkheid om het in een bepaalde tijdspe
riode te doen, omdat het niet afhankelijk was van het zich voordoen van een 
noodsituatie. Dit levert een beperking op om uitspraken te kunnen doen over 
de werkelijke zelfredzaamheid. Wel zijn sommige aspecten van de subjectieve 
zelfredzaamheid indicatief voor de werkelijke zelfredzaamheid (Bandura, 
1997; 2000; Benight & Bandura, 2004).
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De vierde keuze was om in het operationaliseren van de begrippen rekening 
te houden met het feit dat burgers zelfredzaam kunnen handelen voor, tijdens 
en na noodsituaties. Naar mijn weten is een dergelijke operationalisatie nog 
niet eerder gehanteerd in wetenschappelijk onderzoek naar zelfredzaamheid. 
De vijfde keuze was om zelfredzaamheid zowel kwantitatief als kwalitatief te 
onderzoeken. De kwantitatieve methode bood de mogelijkheid om de werking 
van factoren op zelfredzaamheid te onderzoeken met behulp van statistische 
analyses. Een gevolg hiervan was dat veel nieuwe meetschalen zijn ontwikkeld, 
omdat er weinig bestaande, gevalideerde meetschalen voorhanden waren. De 
kwalitatieve methoden hielpen vooraf om de kwantitatieve methoden te con
strueren en naderhand om de resultaten te kunnen duiden, te verdiepen en te 
verklaren. Ten slotte was de zesde keuze om de factoren van de individuele en 
sociale dimensie niet solitair, maar in samenhang te onderzoeken. Hierdoor is 
de validiteit van het onderzoek versterkt, omdat de invloed van een factor ten 
opzichte van andere is gewogen.

De benadering van zelfredzaamheid als breed concept, de mix van onder
zoeksmethoden en analyses, de meerdere noodsituaties, de focus op percep
ties en de samenhang waarin factoren worden onderzocht, geven dit onder
zoek een vernieuwend en uniek karakter.

1.5 Tot besluit

Dit boek gaat over het verwerven van nieuwe wetenschappelijke inzichten en 
een beter begrip van actief burgerschap bij noodsituaties. In hoeverre zijn bur
gers daarin zelfredzaam, wat is de invloed van individuele en sociale dimensies, 
en welke beleidsconsequenties zijn hieraan te verbinden? Het boek bestaat uit 
acht hoofdstukken, inclusief deze inleiding. In hoofdstuk 2 ga ik nader in op de 
betekenis en context van zelfredzaamheid bij noodsituaties. Ik belicht daarin 
verschillende invalshoeken, zoals positieve en negatieve effecten, maar ook 
verschillen tussen percepties en werkelijk gedrag. Ook probeer ik een beeld 
te vormen van de zelfredzaamheid van Nederlanders. In hoofdstuk 3 en 4 ga 
ik in op de betekenis en invloed van respectievelijk het individuele en sociale 
perspectief. Welke factoren spelen daarin een rol en op welke mogelijke wijze 
beïnvloeden die de zelfredzaamheid? Op basis van deze theoretische verhan
deling presenteer ik een conceptueel model en formuleer ik zeven hypothesen. 
In hoofdstuk 5 geef ik een toelichting op het gekozen onderzoeksontwerp en 
de onderzoeksmethoden en technieken. Hoofdstuk 6 gaat over de empirische 
resultaten en de hypothesen die zijn getoetst. Daarna volgt in hoofdstuk 7 een 
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discussie over de resultaten, de conclusies van het eerste deel van de hoofd
vraag, de sterke en zwakke kanten van het onderzoek, praktische en metho
dologische implicaties en suggesties voor vervolgonderzoek. Tot slot ga ik in 
hoofdstuk 8 in op de betekenis van de resultaten voor beleid en redeneer daar
bij door naar een nieuw potentieel toekomstperspectief.
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De betekenis en context 
van zelfredzaamheid

In dit hoofdstuk ga ik in op de betekenis van zelfredzaamheid in het alge
meen en in relatie tot noodsituaties. Hoe manifesteert zelfredzaamheid zich, 
op welke manier gebeurt dit, en met welke verwante begrippen heeft het te 
maken? Duidelijk zal worden dat zelfredzaamheid meestal positief uitpakt, 
maar dat dit niet altijd het geval is. En hoe is het eigenlijk gesteld met de 
zelfredzaamheid van Nederlanders? We zullen zien dat dit zich allesbehalve 
eenduidig manifesteert. Wie zich verdiept in het begrip zelfredzaamheid en 
daarbij de internationale literatuur verkent, komt erachter dat zelfredzaam
heid zoals we dat in Nederland interpreteren vooral een nationaal begrip is (zo 
constateren ook Kolen et al., 2012). Daarom zullen we in eerste instantie ver
trekken vanuit de Nederlandse literatuur, waarna de internationale literatuur 
geleidelijk haar intrede doet.

2.1 Op eigen benen staan

Zelfredzaamheid lijkt in eerste instantie vooral iets te zeggen over hoe burgers 
zichzelf in het dagelijks leven kunnen redden. Het Nederlands woordenboek 
legt zelfredzaamheid uit als ‘het vermogen om te leven zonder professionele 
hulpverlening’ (online woordenboek Van Dale, 2017). Van Dale legt hierbij de 
nadruk op de aan of afwezigheid van de professionele hulpverlening. Iemand 
die wel gebruik maakt van enige vorm van professionele hulpverlening, is 
volgens deze definitie dus niet zelfredzaam. Niet iedereen onderschrijft deze 
interpretatie. Denkers vindt het bijvoorbeeld van zelfredzaamheid getuigen 
wanneer het iemand lukt om de juiste medische hulp te organiseren die hij of 
zij nodig heeft (1993). In deze opvatting staat hij niet alleen. Empirisch onder
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zoek laat zien dat burgers het zelfstandig inschakelen van professionele hulp 
als een vorm van zelfredzaamheid beschouwen (Linders, 2010; JagerVreug
denhil, 2012). Anderen spreken in dit geval liever van ‘zelfregie’: ‘het richting 
geven aan je leven, ook als je een beroep op anderen moet doen voor steun bij 
je zelfredzaamheid of participatie’ (Movisie, 2014; zie ook Oude Vrielink, 2015). 
Een andere definitie van zelfredzaamheid staat in artikel 1.1.1, eerste lid, van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015: ‘in staat zijn tot het uitvoeren 
van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren 
van een gestructureerd huishouden’. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om lichame
lijke hygiëne of het kunnen aan en uitkleden1.

Zelfredzaamheid komt ook veelvuldig voor in de context van participatie. 
Van Houwelingen, Boele en Dekker koppelen zelfredzaamheid aan het begrip 
participatie door het introduceren van het begrip ‘zelfredzame burgerpartici
patie’ (2014). Zij beschrijven in dit kader de drie generaties van burgerpartici
patie (zie ook Lenos, Sturm & Vis, 2006). De eerste generatie verwijst naar de 
inspraak die burgers kunnen hebben nadat belangrijke beslissingen zijn geno
men. De tweede generatie gaat een stap verder en verwijst naar het vroegtijdig 
betrekken van burgers bij de beleidsvorming. Van Houwelingen et al. (2014) 
bedoelen met zelfredzame burgerparticipatie de derde generatie, waarbij bur
gerparticipatie is getransformeerd naar het burgerinitiatief. Burgers nemen 
zelf het initiatief, waarbij het niet gaat om recreatie, maar om burgerinzet die 
zich concentreert rondom een publiek of maatschappelijk doel. Desgewenst 
kiezen burgers ervoor om de overheid hierbij te betrekken. Daarom is het vol
gens Van Houwelingen et al. (2014) wellicht beter om in dit geval te spreken 
over overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie.

Deze derde generatie kan worden beschouwd als een uitingsvorm van de 
‘civil society’ (Van Houwelingen et al., 2014). In de ogen van Dekker (2002) is de 
civil society een nogal vaag begrip, maar hij komt op basis van verschillende 
overzichtswerken tot de constatering dat zij verwijst naar ‘een manier van 
maatschappelijk ordenen en coördineren anders dan met de hiërarchie eigen 
aan de staat of de concurrentie kenmerkend voor de markt, en anders ook dan 
op basis van de solidariteit van de gemeenschap. De eigen ordening van de civil 
society kan worden gekarakteriseerd met vrijwillige associatieve relaties’ (p. 
15). De civil society draait om de betekenis die burgers en de sociale verbanden 
waarin zij functioneren, hebben voor de samenleving: ‘an arena for public deli
beration, rational dialogue and the exercise of “active citizenship” in pursuit of 
the common interest – in other words, as the “public sphere”’ (Edwards, 2004, 

1 Zie Kamerstukken II 2013/14, 33841.
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p. viii). Een verdere verdieping van de civil society laat ik buiten beschouwing, 
omdat dit te veel wegraakt van het duiden van het begrip zelfredzaamheid.

Zelfredzaamheid als vorm van participatie wordt ook wel aangeduid met 
actief burgerschap (Van de Wijdeven, De Graaf & Hendriks, 2013). Burgerschap 
is een ingewikkeld begrip en de betekenis ervan is afhankelijk van de histo
rie (Boutellier, 2011a). Boutellier wijst op het belang van het maken van onder
scheid tussen de civiele en de staatsrechtelijke kant van burgerschap. De laat
ste vorm verwijst naar de rechten die een burger heeft als onderdeel van het 
lidmaatschap van een natiestaat en komt op rond 1800. Het gaat hierbij om 
de relatie tussen burgers en de staat. Civiel burgerschap verwijst naar wat kan 
worden beschouwd als ‘goed burgerschap’ en was in de zeventiende en acht
tiende eeuw vooral een cultureel ideaal (zie ook Dekker & De Hart, 2005). Goed 
burgerschap ging in die tijd bijvoorbeeld om het bewaren van rust, harmonie 
en vrede. Als gevolg van de ontzuiling in de samenleving – verwijzend naar het 
maatschappelijke proces van individualisering en het verloren gaan van de 
socialiserende rol van instituties (WRR, 2007) – vanaf de jaren zestig van de 
vorige eeuw is de betekenis van civiel burgerschap overgelaten aan ieders indi
viduele interpretatie. De hedendaagse discussie over actief burgerschap gaat 
met name over deze civiele kant van burgerschap.

Een vrij recent opgedoken begrip in beleid en literatuur is ‘samenred
zaamheid’. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2014) bedoelt met 
samenredzaamheid dat ‘mensen zelf en met elkaar meer zorg gaan dragen 
voor zichzelf en hun naasten’ (p. 19). De Raad beschouwt dit als een geschik
ter begrip dan zelfredzaamheid, omdat het naar zijn idee beter benadrukt wat 
de overheid probeert na te streven in de zorg. Oude Vrielink (2015) beschouwt 
samenredzaamheid als een synoniem begrip voor collectieve zelfredzaam
heid. Zij vindt dat hier sprake van is ‘als iemand persoonlijk verminderd zelf
redzaam is, maar met hulp van zijn netwerk, lotgenoten, en andere vormen 
van informele zorg toch met zo min mogelijk overheidssteun kan meedoen in 
de samenleving’ (p. 15). Hierbij valt te denken aan de hulp van mantelzorgers, 
buren of vrijwilligers. De collectieve zelfredzaamheid bestaat volgens Oude 
Vrielink naast het eerder besproken burgerinitiatief, omdat de eerstgenoemde 
zich richt op het versterken van de individuele zelfredzaamheid en de laatst
genoemde op een maatschappelijk doel of sociaal probleem.

De voorgaande definities benadrukken vooral dat samenredzaamheid gaat 
over wat burgers onderling voor elkaar kunnen betekenen. Daarnaast bestaat 
er ook een bredere opvatting van het begrip. Hendriks en Van de Wijdeven 
(2014) omschrijven samenredzaamheid bijvoorbeeld als ‘het ware “zelfred
zaamheidplus”: waar mogelijk worden burgerlijke en maatschappelijke acto
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ren op hun eigen krachten, rollen en verantwoordelijkheden aangesproken, 
maar dan wel vanuit het besef dat die niet in isolement tot bloei komen’ (p. 12). 
Deze brede benadering is ook terug te zien in het domein van rampenbestrij
ding en crisisbeheersing, waarbij samenredzaamheid gaat over ‘een netwerk 
waarbij overheidspartijen, burgers, bedrijven en maatschappelijke instellin
gen gezamenlijke bijdragen leveren aan de crisisbeheersing en waarbij actieve 
burgers en bedrijven gezien worden als essentiële crisispartners, vooraf, tij
dens en na een incident’ (Van den Brink, Duijnhoven, Kerstholt & Neef, 2016, 
p. 3). Hendriks en Van de Wijdeven (2014) noemen als een belangrijk verschil 
met zelfredzaamheid dat samenredzaamheid verwijst naar wat zij noemen een 
‘multiactorenaanpak’, waarbij het gaat om samenwerking tussen actoren en 
organisaties in het private en publieke domein. Wel ligt het zwaartepunt bij 
maatschappelijke actoren en minder bij de overheid. In deze bredere betekenis 
is samenredzaamheid dus niet voorbehouden aan de acties en betekenis van 
‘burgers voor burgers’, maar gaat het meer over acties en de betekenis van de 
‘samenleving voor de samenleving’.

De inzichten uit deze paragraaf maken duidelijk dat zelfredzaamheid van
uit individueel en collectief perspectief kan worden opgevat, die op enige wijze 
met elkaar verband houden. Het gaat over in hoeverre burgers op eigen benen 
staan ten opzichte van zichzelf, ten opzichte van anderen en ten opzichte van 
de samenleving. In het vervolg ga ik in op de betekenis van zelfredzaamheid in 
de context van noodsituaties.

2.2 Zelfredzaamheid in relatie tot noodsituaties

Zelfredzaamheid in veiligheid gaat om het beginsel dat burgers in eerste aan
leg zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun veiligheid – burgers zijn geen 
verlengstuk van de overheid en de hulpdiensten, maar zij zijn juist het ver
lengstuk van burgers (Denkers, 1993). In het algemeen kunnen daarbij twee 
vormen van zelfredzaamheid worden onderscheiden. De eerste is zelfred
zaamheid bij sociale veiligheid, hetgeen gaat over het handelen van burgers 
bij criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens (Van Noije & Wittebrood, 
2008). Hierbij gaat zelfredzaamheid om ‘het vermogen en de bereidheid van 
mensen om conflicten/problemen in relatie met anderen tot een oplossing te 
brengen, vanuit de opvatting dat het niet uitsluitend de verantwoordelijkheid 
van de overheid – of de politie – is om problemen tussen burgers op te lossen 
maar ook de verantwoordelijkheid van die burgers zelf’ (Zoomer, 1993, p. 3). De 
tweede vorm van zelfredzaamheid gaat over fysieke veiligheid: de dreiging en 
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het gevoel daarover van ongevallen van diverse aard (Tonnaer & Duyvis, 2008). 
Omdat dit onderzoek gaat over deze variant van zelfredzaamheid, werk ik dit 
hieronder verder uit.

Ruitenberg en Helsloot introduceren in 2004 een definitie van zelfred
zaamheid bij noodsituaties. Zij omschrijven dit als ‘alle handelingen die door 
burgers verricht worden: ter voorbereiding op rampen en zware ongevallen; tij
dens en na rampen en zware ongevallen; om zichzelf én anderen te helpen, de 
gevolgen van de ramp of het zware ongeval te beperken’ (p. 5). In deze definitie 
zijn twee wezenlijke elementen te onderscheiden. Het eerste onderscheid is dat 
zelfredzaam gedrag zich kan richten op de verschillende fasen van een nood
situatie: ter voorbereiding, tijdens en erna. Het tweede onderscheid is dat zelf
redzaam gedrag niet alleen gaat over het helpen van jezelf, maar ook over het 
helpen van anderen. Wanneer het handelen van iemand zich specifiek hierop 
richt, noemen zij dit ‘redzaamheid’ (p. 5).

Wat opvalt in de definitie van Ruitenberg en Helsloot (2004) is dat deze zich 
richt op de verschillende fasen van een noodsituatie, maar daarbij de fase van 
het voorkomen daarvan buiten beschouwing laat. Dit betekent dat wanneer 
mensen op een bewuste manier handelen om een noodsituatie te voorkomen, 
dit volgens deze definitie geen vorm is van zelfredzaamheid. Het tweede wat 
opvalt, is dat deze definitie gaat over rampen en zware ongevallen, maar niet 
over bijvoorbeeld ongelukken of incidenten (doorgaans kleiner beschouwd 
dan een ramp of zwaar ongeval) en crises (doorgaans breder beschouwd dan 
een ramp of zwaar ongeval) – over deze begrippen en de verhouding daartus
sen bestaat wetenschappelijke discussie, maar dat terzijde (zie hiervoor Van 
Duin, 2009; 2011; Perry & Quarantelli, 2005). Later geven Helsloot en Van ’t 
Padje (2010) aan dat zelfredzaamheid zich aanvankelijk concentreerde op 
de fase tijdens noodsituaties, maar dat het ook gaat over het voorkomen van 
onveiligheid en breder is dan rampen en ongevallen: ‘het is zelfredzaam om 
inbraken, ongelukken en brand te voorkomen en om mogelijke oorzaken van 
kleine of grote catastrofes zo goed mogelijk te beheersen’ (p. 10). Deze bredere 
opvatting past ook bij de wijze waarop bepaalde overheden die zich bezighou
den met rampenbestrijding en crisisbeheersing zelfredzaamheid beschou
wen (zie bijv. Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland, 2010; Veiligheidsregio 
IJssel land, 2011).

De overheid benadert veiligheidsvraagstukken met behulp van ‘de veilig
heidsketen’ (Helsloot, Martens & Scholtens, 2010). De keten bestaat uit vijf pro
cessen waarmee de veiligheid kan worden gewaarborgd. Deze gaan over het 
beheersen van risico’s (risicobeheersing) en over het beheersen van een crisis 
die plaatsvindt of heeft plaatsgevonden (crisisbeheersing). Wanneer we de bre
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dere opvatting van zelfredzaamheid op de veiligheidsketen projecteren, valt te 
constateren dat burgers in alle fasen van een noodsituatie zelfredzaam kun
nen zijn: ervoor, tijdens en erna. In het verlengde hiervan formuleerden we in 
een praktijkstudie zelfredzaamheid als volgt (Hijlkema et al., 2013): ‘alles wat 
burgers doen voor hun veiligheid en die van anderen voor, tijdens of na een 
noodsituatie’ (p. 13). Deze brede definitie betrekt automatisch ook het aspect 
van voorkomen als onderdeel van zelfredzaamheid en richt zich daarmee op 
alle fasen van een noodsituatie. Ook zorgt de brede term ‘noodsituatie’ ervoor 
dat zowel kleine incidenten als grotere crises eronder te scharen zijn. Wordt 
zelfredzaamheid als zodanig opgevat, dan valt bijvoorbeeld te denken aan 
iemand die bewust omgaat met elektrische apparatuur waardoor brand wordt 
voorkomen, aan omwonenden van een rivier die afspraken maken over wat zij 
doen wanneer deze overstroomt, aan iemand die een slachtoffer van een hart
stilstand reanimeert, of aan buurtbewoners die elkaar helpen bij de wederop
bouw na forse stormschade (Hijlkema et al., 2013).

2.2.1 Raakvlakken met andere concepten
De betekenis van zelfredzaamheid bij noodsituaties heeft raakvlakken met een 
aantal concepten. Om zelfredzaamheid goed te begrijpen is het van belang om 
de overeenkomsten en verschillen met deze aanverwante concepten te behan
delen. Achtereenvolgend ga ik in op burgermoed, veerkracht, waargenomen 
controle en zelfeffectiviteit.

Burgermoed
Burgermoed gaat over burgers die ingrijpen wanneer er nog geen politie of 
andere hulpdiensten ter plaatse zijn (Gunther Moor & Van der Vijver, 2011; 
Van Lochem, Huijsman, Hendriks & Helsloot, 2014). Mehlbaum en Van Ste
den (2016) beschouwen als voorbeelden van burgermoed het ingrijpen bij een 
ongeluk, het redden van iemand die te water is geraakt of eerste hulp verlenen. 
Burgermoed is in deze betekenis nagenoeg gelijk aan het eerdergenoemde red
zaamheid: handelingen van burgers die zich specifiek richten op het helpen 
van de ander in nood. Toch is er een belangrijk verschil tussen burgermoed 
en redzaamheid, dat onderbelicht blijft in de voorgaande definities. Dit ver
schil heeft te maken met de verwachting dat het ingrijpen van iemand leidt tot 
positieve of negatieve sociale consequenties voor die persoon (Osswald, Greite
meyer, Fischer & Frey, 2010). Bij verwachte positieve sociale consequenties 
is er sprake van helpend gedrag zoals bedoeld met redzaamheid. Dergelijke 
hulp wordt gewaardeerd en erkend, bijvoorbeeld door slachtoffers of andere 
omstanders. Kan het ingrijpen leiden tot negatieve sociale consequenties, dan 
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is er sprake van burgermoed. Bij negatieve sociale consequenties valt te den
ken aan het uitschelden, uitsluiten of zelfs aanvallen van de helpende burger. 
Burgermoed gaat over hulp met hoge sociale kosten en waarbij geen of een 
kleine kans op beloning bestaat (p. 151). Osswald et al. (2010) definiëren bur
germoed als moral courage. Hierdoor is meteen duidelijk dat deze vorm van 
burgeringrijpen te maken heeft met afwegingen van ‘goed’ en ‘fout’.

Aan de hand van twee waargebeurde praktijkvoorbeelden illustreren Oss
wald et al. (2010) de beide vormen van burgerhulp (redzaamheid versus burger
moed). Als burgermoed omschrijven zij de volgende situatie:

‘About 20 Nazi skinheads harassed a young Greek and started to beat him up 
in a most brutal way. Five young Turks witnessed the situation and decided 
to intervene. Risking their own lives, they were able to save the disabled and 
bloodstained victim from being beaten to death.’ (p. 149)

Redzaamheid beschrijven zij aan de hand van deze situatie:

‘[A]fter the big tsunami wave in Southeast Asia in December 2004, more 
than 165,000 people lost their lives and more than one million people were 
made homeless by the floods. Shocked by this horrible natural disaster, peo
ple all over the world wanted to ease the victims’ suffering. Thousands of 
volunteers went to Southeast Asia to help on the ground and in Germany, for 
example, more than 250 million Euros were collected in private donations 
to help the tsunami victims.’ (p. 149)

Hierbij valt op te merken dat het eerste voorbeeld gaat over sociale veiligheid 
en het tweede voorbeeld over fysieke veiligheid. Op zich is dit niet verwonder
lijk, omdat de eerste vorm gaat over mensen die elkaar opzettelijk leed aan
doen – ingrijpen in zo’n situatie vraagt eerder om het overwinnen van angst 
voor mogelijke negatieve sociale consequenties dan bij fysieke veiligheid.

Veerkracht
Veerkracht, doorgaans de Nederlandse vertaling van resilience, is een begrip 
dat binnen verschillende wetenschappelijke stromingen verschillende bete
kenissen heeft (Norris et al., 2008; De Bruijne, Boin & Van Eeten, 2010). Veer
kracht heeft te maken met het vermogen van een individu, groep, organisatie 
of gemeenschap om zich te kunnen aanpassen na een verstorende gebeurtenis 
(De Bruijne et al., 2010). Het begrip vindt zijn oorsprong in de psychologie, waar 
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het refereert aan de persoonlijke kenmerken, omstandigheden en processen 
die ertoe bijdragen dat iemand vormen van tegenspoed overwint (p. 1416).

Een van de grondleggers van veerkracht in de sociale wetenschappen is 
Wildavsky in zijn boek Searching for Safety (1988; De Bruijne et al., 2010). Hij 
beschrijft daarin de dominante manier hoe de samenleving omgaat met risi
co’s – de strategie van anticiperen – en beargumenteert dat een aanvullende 
strategie nodig is – de strategie van veerkracht. De strategie van anticiperen 
richt zich op het beheersen van risico’s. Potentiële gevaren moeten zo vroeg 
mogelijk worden gedetecteerd en gereduceerd door het nemen van maatrege
len. Wildavsky (1988) beschouwt deze strategie vooral succesvol wanneer risi
co’s bekend zijn en goed worden begrepen. Zijn punt is echter dat dit lang niet 
altijd het geval is:

‘(...) the uncertainties are so substantial that we cannot tell in advance 
which, if any, among a multitude of hypothesized dangers will actually turn 
out to be the real ones. (...) How, then, with the best will and brightest think
ers in the world, can we know in advance which dangers will really come 
about?’ (p. 77)

Een gevolg van deze strategie is dat maatschappelijke middelen op basis van 
onjuiste aannames worden ingezet voor preventieve programma’s, die op zich
zelf ook weer negatieve effecten kunnen hebben. Pieterman (2008) stelt dat 
deze strategie dominant is in de hedendaagse samenleving; we leven volgens 
hem in een voorzorgcultuur, waarbij het continue streven is om elke vorm van 
schade te voorkomen – zelfs van risico’s die we nog niet of onvoldoende ken
nen.

Tegenover anticiperen stelt Wildavsky (1988) de strategie van veerkracht, 
die hij definieert als ‘the capacity to cope with unanticipated dangers after they 
have become manifest, learning to bounce back’ (p. 77). Hierbij gaat het niet 
om het beheersen en reduceren van risico’s, maar om de manier waarop daar
mee wordt omgegaan wanneer deze zich voordoen. Hij pleit voor het volgen 
van deze strategie wanneer het gaat over risico’s die we niet kunnen voorspel
len of waarvan we minder kennis hebben. Interessant is dat naar zijn idee voor 
veiligheid onveiligheid nodig is. Hij vindt het van belang voor de veiligheid op 
de langer termijn, dat ervaring wordt opgedaan met onverwacht gevaar en het 
overwinnen daarvan. Te lang leven in een continue staat van veiligheid zorgt 
voor gevaar en het reduceren van de overlevingskansen van levende soorten, 
‘since it reduces the capacity to cope with unexpected hazards.’ (p. 79). Toch 
pleit Wildavsky niet voor het geheel loslaten van de strategie van anticipatie, 
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maar concludeert hij dat het gaat om het vinden van de balans tussen antici
patie en veerkracht.

Het beschouwen van veerkracht als een vorm van terugveren is niet onom
streden. Johnston en Paton (2003) zijn hierover kritisch, want die term impli
ceert het vermogen om te kunnen terugkeren naar een vorige toestand. Maar 
de realiteit is dat dit niet altijd lukt. Soms is de fysieke, sociale of psychologi
sche impact op het maatschappelijk leven daarvoor te groot. Veerkracht gaat 
daarom volgens Johnston en Paton niet over het terugveren naar de toestand 
vóór de noodsituatie, maar over het aanpassen aan de nieuwe ontstane situa
tie. Norris et al. (2008) concluderen dat definities van resilience op twee belang
rijke punten consensus hebben. Ten eerste dat het beter is te beschouwen als 
een vermogen of een proces dan als een uitkomst; ten tweede dat het eerder 
gaat over aanpassingsvermogen dan over stabiliteit (en dus het gebrek aan 
aanpassingsvermogen) (p. 130).

Zelfredzaamheid bij noodsituaties is niet hetzelfde als veerkracht. Het 
belangrijkste verschil is dat in de context van rampen veerkracht vooral wordt 
beschouwd als een collectief kenmerk en zelfredzaamheid als een individueel 
kenmerk (De Bruijne et al., 2010; Kolen et al., 2012). Veerkracht wordt meestal 
opgevat als de mate waarin een sociaal systeem in staat is om van een ramp of 
crisis te herstellen (De Bruijne et al., 2010). Toch zijn er ook bredere opvattin
gen. In dat geval gaat het niet alleen om het kunnen herstellen van een crisis, 
maar ook over de mate waarin een gemeenschap zich voorbereidt op de te ver
wachten gevaren (De Bruijne et al., 2010; Kolen et al., 2012).

Waargenomen controle en zelfeffectiviteit
Deze studie gaat over zelfredzaamheid, maar wordt in het empirische deel als 
perceptie onderzocht. Daarom is het van belang om ook verwante begrippen 
vanuit die invalshoek beknopt te behandelen. De perceptie van zelfredzaam
heid heeft raakvlakken met de begrippen waargenomen controle (perceived 
control) en zelfeffectiviteit (selfefficacy). Waargenomen controle is op te vatten 
als het geloof dat iemand heeft dat hij zijn eigen gemoedstoestand, gedrag, 
omgeving en/of gewenste uitkomsten kan bepalen (Wallston, Wallston, Smith 
& Dobbins, 1987, p. 5). Ook bij de perceptie van zelfredzaamheid gaat het over 
de persoonlijke inschatting van iemand over de mate waarin hij denkt de 
gewenste uitkomst te bereiken – het wel of niet zelfredzaam zijn bij een nood
situatie. Toch is de zelfredzaamheids perceptie niet hetzelfde als waargeno
men controle, want in dit onderzoek gaat het er ook over of iemand vindt dat 
hij op dit moment zelfredzaam handelt. Probeert iemand bijvoorbeeld bewust 
een noodsituatie te voorkomen, of neemt hij specifieke voorbereidingsmaat
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regelen? Dit gaat verder dan een inschatting van het geloof in het eigen kun
nen; het gaat over zelfinschatting van het huidige gedrag.

Wallston et al. (1987) geven aan dat sommigen de notie van waargenomen 
controle ook interpreteren als beheersingsoriëntatie (locus of control) of als 
zelfeffectiviteit. Beheersingsoriëntatie kan zo worden opgevat dat iemand 
vindt dat zijn ontvangen versterking of beloning komt door zijn eigen toedoen, 
of door factoren die buiten hemzelf liggen (Rotter, 1966; Lefcourt, 1984). In 
deze opvatting gaat de verwantschap met zelfredzaamheids perceptie in dit 
onderzoek verloren. Voor zelfeffectiviteit is deze verwantschap er deels wel. 
Gepercipieerde zelfeffectiviteit gaat over het geloof van iemand in zichzelf om 
een bepaald doel te bereiken (Bandura, 1994). Bandura (2006) onderscheidt 
zelfeffectiviteit van begrippen als beheersingsoriëntatie en zelfvertrouwen:

‘Perceived selfefficacy should also be distinguished from other constructs 
such as selfesteem, locus of control, and outcome expectancies. Perceived 
efficacy is a judgment of capability; selfesteem is a judgment of selfworth. 
They are entirely different phenomena. Locus of control is concerned, not 
with perceived capability, but with belief about outcome contingencies – 
whether outcomes are determined by one’s actions or by forces outside one’s 
control. High locus of control does not necessarily signify a sense of enable
ment and wellbeing.’ (p. 309)

Benight en Bandura (2004) beschouwen zelfeffectiviteit bij traumatische erva
ringen zoals natuurrampen en terroristische aanslagen als ‘the perceived 
capability to mange [sic] one’s personal functioning and the myriad environ
mental demands of the aftermath occasioned by a traumatic event’ (p. 1130). 
De nadruk ligt hierbij op het geschatte vermogen van iemands handelen. Deze 
inschatting verschilt per situatie, want elke specifieke situatie vereist speci
fieke competenties (Pajares, 1997). Gepercipieerde zelfeffectiviteit van een 
traumatische gebeurtenis komt gedeeltelijk overeen met zelfredzaamheids
perceptie. Het verschil is dat de zelfredzaamheids perceptie in dit onderzoek 
breder wordt opgevat, omdat het niet alleen gaat over de mate waarin mensen 
van een noodsituatie kunnen herstellen. Daarnaast geldt dat – net als bij waar
genomen controle – de nadruk ligt op het geloof in het eigen kunnen, terwijl bij 
zelfredzaamheids perceptie de nadruk ligt op het handelen.
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2.2.2 De relatie tussen gepercipieerde en 
werkelijke zelfredzaamheid

De gepercipieerde en feitelijke zelfredzaamheid kunnen van elkaar verschil
len. Iemand kan denken zelfredzaam te zijn, maar dit in werkelijkheid toch 
niet zijn. Ditzelfde geldt uiteraard ook andersom.

Op basis van theorieën over zelfeffectiviteit is het denkbaar dat er een posi
tieve relatie bestaat tussen de gepercipieerde en werkelijke zelfredzaamheid. 
Het geloof dat iemand heeft in zijn eigen capaciteiten om een doel te berei
ken, versterkt zijn motivatie en toewijding aan dat doel. Dit vergroot vervol
gens de kans dat diegene dit doel behaalt (Bandura, 1994; 1997). Bandura en 
Locke concluderen dat negen grootschalige metaonderzoeken dit psychologi
sche mechanisme ondersteunen (2003). Deze onderzoeken gaan onder andere 
over werkgerelateerde prestaties, psychologisch functioneren van kinderen 
en jongvolwassenen, academische prestaties en volhardendheid, gezondheid, 
atletische prestaties en groepsfunctioneren. Telkens weer blijkt het geloof in 
eigen kunnen bij te dragen aan de motivatie en prestaties van mensen. Het 
effect van zelfeffectiviteit is ook specifiek onderzocht in de context van nood
situaties. Hieruit blijkt dat mensen die geloven te kunnen herstellen van een 
noodsituatie, dit ook daadwerkelijk beter doen dan mensen die dit niet geloven 
(Benight, Swift, Sanger, Smith & Zeppelin, 1999; Benight et al., 2000; Benight & 
Harper, 2002; Benight & Bandura, 2004; Nygaard, Hussain, Siqveland & Heir, 
2016). Mensen met een hogere zelfeffectiviteit ervaren minder traumagerela
teerde psychische problemen na noodsituaties zoals een orkaan, terroristi
sche aanslag, brand en overstroming (Benight et al., 1999; Benight et al., 2000; 
Benight & Harper, 2002).

Tegelijkertijd is er onderzoek waaruit blijkt dat mensen hun eigen voorbe
reiding op een noodsituatie kunnen overschatten (Donahue, Eckel & Wilson, 
2013; Kohn et al., 2012). Ablah, Konda en Kelley (2009) constateren bijvoorbeeld 
een omvangrijke discrepantie tussen de gepercipieerde voorbereiding en de 
voorbereiding volgens objectieve richtlijnen. Ondanks dat 78% van de respon
denten vond dat zij voorbereid waren, werd slechts 45% als zodanig beschouwd 
op basis van formele uitgangspunten. Ook Basolo et al. (2009) concluderen dat 
er soms een zwakke of geen relatie bestaat tussen de gepercipieerde en werke
lijke voorbereiding. Dergelijke onderzoeksbevindingen laten zien dat de moge
lijke relatie tussen de gepercipieerde en werkelijke zelfredzaamheid niet een
duidig is, wellicht verschilt per noodsituatie en per fase van de noodsituatie.
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2.3 Levensreddend en levensgevaarlijk

Denkers (1993) vond het belangrijk dat mensen zelfredzamer werden, van
wege zijn overtuiging dat dit zou leiden tot duurzamere veiligheidsoplossin
gen waarop mensen trots konden zijn. In de context van noodsituaties is een 
belangrijk argument voor ‘meer zelfredzaamheid’ dat dit bijdraagt aan veilig
heid (Helsloot & Van ’t Padje, 2010). Als burgers die noodsituaties voorkomen 
of adequaat handelen wanneer die toch gebeuren, leidt dit tot meer veiligheid, 
zo luidt de redenering.

Zelfredzaamheid kan inderdaad bijdragen aan veiligheid. Hiervan zijn 
uiteenlopende voorbeelden te noemen. Denk aan burgers die rookmelders 
ophangen, wat voorkomt dat zij slachtoffer worden van een brand (Ahrens, 
2008), aan burgers die in 2013 helpen bij het zoeken bij de verdwijning van de 
broers Ruben en Julian (Jong, Dückers & Holsappel, 2013), aan de duizenden 
burgers die na 9/11 de hulpverleners kwamen ondersteunen (Voorhees, 2008), 
of aan de getroffen burgers tijdens de Poldercrash in 2009, die zichzelf en 
elkaar hielpen, en de omstanders die te hulp schoten (Scholtens & Groenen
daal, 2011a; 2011b). Zelfredzaamheid kan levens redden.

Toch is er ook een minder rooskleurige kant. In sommige situaties werden 
toegesnelde burgers zelf slachtoffer – soms met een dodelijke afloop. Zo raakte 
een helpende burger gewond door het inademen van schadelijke rook, toen hij 
ouderen wilde redden tijdens een brand in een seniorencomplex (NRC, 6 april 
2015). Een ander voorbeeld is van een vader die zag hoe de zeilboot omsloeg 
met daarin zijn twee dochters (RTL Nieuws, 31 mei 2015). De vader bedacht 
zich geen moment en snelde toe om hen te helpen, maar hij verdween tijdens 
deze reddingsactie. Hij werd pas vele uren later teruggevonden, waarna hij 
overleed op weg naar het ziekenhuis. Redders in nood kunnen zelf slachtoffer 
worden (tijdens de noodsituatie zelf, maar ook later), onbedoeld schade toe
brengen aan slachtoffers of de hulpverlening verstoren (SMVP, 2010; Groene
wegenter Morsche & Oberijé, 2010). Zelfredzaamheid kan levens redden, maar 
ook levensgevaarlijk zijn.

Ook kan zelfredzaamheid overgaan in vormen van eigenrichting. Een voor
beeld hiervan zijn jongeren die het heft in eigen hand nemen door een publie
kelijk bekende pedofiel te bedreigen en te achtervolgen (Van Duin & Wijkhuijs, 
2014). Nu hoeft eigenrichting in morele zin niet per definitie iets ‘slechts’ te zijn. 
Denkers juichte het bijvoorbeeld toe, mits aan strikte voorwaarden gebonden 
(1985; Boutellier, 2011b). Voorbeelden hiervan zijn dat eigenrichting gericht 
moet zijn op gedragsbeïnvloeding en conflictbeheersing, dat de reactie in ver
houding moet staan met de daad van de dader, en dat een reactie nooit mag 
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leiden tot onherstelbare schade. Hij beschouwde eigenrichting als ‘een spon
taan en relatief onmiddellijk optreden van particuliere burgers, buiten de poli
tie en de justitie om, tegen een verdachte/dader van een strafbaar feit waarvan 
zij direct slachtoffer of als omstander direct getuige zijn’ (Denkers, 1985, p. 15). 
Eigenrichting lijkt vooral verbonden met zelfredzaamheid bij sociale noodsitu
aties, omdat het bij fysieke noodsituaties doorgaans niet gaat om situaties die 
door opzettelijk handelen zijn veroorzaakt. Hierdoor is er geen of geen duide
lijke aanwijsbare ‘dader’ en is de noodzaak tot eigenrichting minder aanwezig.

Verder blijft zelfredzaamheid niet gevrijwaard van juridische risico’s. Hol 
(2010) constateert dat er een zeer beperkte wettelijke verplichting bestaat om 
anderen hulp te verlenen. Dit is enkel het geval wanneer er sprake is van onmid
dellijk levensgevaar, waar iemand persoonlijk getuige van moet zijn en wan
neer het verlenen van hulp geen gevaren oplevert. Straf kan in dit kader enkel 
worden opgelegd wanneer het nietoptreden van de betrokkene tot gevolg heeft 
dat de hulpbehoevende overlijdt. En dus, zo merkt Hol op, zullen burgers in 
de meeste gevallen in juridische zin onverplicht optreden. Helpende burgers 
kunnen echter wel overtredingen maken, schade oplopen of deze veroorzaken 
bij anderen, bij hulpdiensten of aan apparatuur. Hoe zit het dan met de aan
sprakelijkheid? Volgens Hol zullen helpende burgers niet snel strafrechtelijk 
aansprakelijk worden gesteld, omdat er dan sprake moet zijn van bijvoorbeeld 
verwijtbare fouten, onbedachtzaam handelen of ernstige roekeloosheid, gege
ven de bijzondere omstandigheden. Wanneer een leek iemand te hulp schiet, 
zal hiervan niet snel sprake zijn.

Het kan ook zijn dat burgers onder regie van de hulpverlening hun hande
lingen verrichten. De kans op strafrechtelijke aansprakelijkheid acht Hol in dit 
geval klein, ‘omdat in situaties van hulpverlening de overheid niet strafrechte
lijk kan worden vervolgd’ (2010, p. 125). Maar mocht dit in de toekomst veran
deren – Hol verwijst naar jurisprudentie waarin de overheid onder bijzondere 
omstandigheden wél strafrechtelijk aansprakelijk werd gesteld –, dan kan het 
inzetten van burgers aansprakelijkheid tot gevolg hebben. Dit komt omdat de 
hulpdiensten met het inschakelen van burgers aanvaarden dat de kans op fou
ten maken toeneemt. Hulpdiensten moeten daarom de inzet van burgers op 
verantwoorde wijze doen en hun best doen om de risico’s te minimaliseren. 
Civielrechtelijk is het ook mogelijk dat de overheid aansprakelijk kan zijn, bij
voorbeeld wanneer helpende burgers schade oplopen of schade toebrengen 
aan anderen. Over dit laatste geval merkt Hol het volgende op: ‘het [is] waar
schijnlijker dat de overheid hier in juridische zin wel een verantwoordelijkheid 
draagt en om die reden kan worden aangesproken, net als dat geval is bij de 
eigen werknemers’ (2010, p. 131).
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2.4 Ambivalente, zelfredzame Nederlanders

Internationaal onderzoek laat zien dat burgers zelfredzaam zijn (zie bijv. Tier
ney et al., 2001). Maar in hoeverre geldt dat voor Nederlandse burgers? Zelfred
zaamheid voorafgaand aan een noodsituatie heeft te maken met het actief en 
bewust voorkomen van noodsituaties en de voorbereiding daarop. Over deze 
fase van zelfredzaamheid is onder Nederlanders nauwelijks empirisch weten
schappelijk onderzoek verricht. Een uitzondering hierop vormt het onderzoek 
van Terpstra (2009) naar de voorbereiding van Nederlanders op overstromings
gevaar. Hij concludeert op dit punt het volgende: ‘From the response of 3,559 
Dutch citizens it is clear that few citizens intend to prepare for floods in the 
near future’ (p. IX). Hij noemt hiervoor drie redenen die ook empirisch zijn 
onderzocht. De eerste reden is dat burgers een groot vertrouwen hebben in het 
vermogen van de overheid om te voorkomen dat er een overstroming plaats
vindt. Hierdoor achten zij de kans op een overstroming verwaarloosbaar. De 
tweede reden is dat het merendeel van de bevolking de overheid verantwoorde
lijk acht voor schade aan hun bezittingen als gevolg van een overstroming. Als 
derde reden noemt hij dat maar weinigen denken dat zij zelf effectieve voorbe
reidingsmaatregelen kunnen treffen, terwijl dit een belangrijke factor is voor 
de mate waarin mensen voorbereidingen treffen.

Vanwege het ontbreken van wetenschappelijke documentatie wend ik me 
in dit kader tot de indicaties van twee praktijkstudies. In 2010 hield de over
heid een enquête onder de bevolking over dit onderwerp (BZK, 2010). Van de 
ruim 1000 respondenten koos slechts 5% voor de optie ‘Ik ben voorbereid, laat 
die noodsituatie maar komen!’ Daarentegen koos 44% voor de optie ‘Ik denk 
er wel over na, maar heb tot op heden niets ondernomen’. Weer anderen gaven 
aan wel wat hulpmiddelen in huis te hebben (38%) of lieten hun intenties weten 
om zich te beteren en voorbereidingen te gaan treffen (22%). Een andere prak
tijkstudie laat een soortgelijk beeld zien (Hijlkema, Van der Meulen, Moll & 
Timmer, 2011). Van de meer dan 2000 ondervraagde Nederlanders blijkt dat 
ongeveer de helft zich niet actief voorbereidt op noodsituaties.

Meer onderzoek is gedaan naar de zelfredzaamheid van Nederlanders tij
dens noodsituaties. Uit een onderzoek naar rampen en incidenten in Nederland 
blijkt dat burgers in bijna alle rampbestrijdingsprocessen zelfredzame hande
lingen uitvoerden (Groenewegenter Morsche & Oberijé, 2010). Dit betekent dat 
zij actief waren in bijna alle taken die formeel zijn toebedeeld aan hulpdien
sten. Voorbeelden hiervan zijn burgers die slachtoffers redden uit appartemen
ten en uit een vastgelopen lift (taak van de brandweer), slacht offers geruststel
len of een bijeenkomst organiseren om hierover te praten (taak van de GHOR, 
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de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen), helpen bij het 
tegenhouden van onbevoegden of het regelen van verkeer (taak van de politie), 
en tot slot helpen bij het registreren van slachtoffers (taak van de gemeente). De 
onderzoekers concluderen dat deze zelfredzaamheid over het algemeen goed 
verliep, maar dat er soms wel frictie kan zijn in de samenwerking tussen de 
professionele hulpverleners en de helpende burgers.

Andere onderzoeken naar Nederlandse noodsituaties bevestigen het beeld 
dat er sprake is van zelfredzaamheid (zie o.a. Muller, 2011; Scholtens & Groenen
daal, 2011a; 2011b; Neuvel, Groenendaal & De Boer, 2010). Een voorbeeld hier
van is de zogenoemde Poldercrash. Deze benaming verwijst naar een gebeur
tenis in 2009, waarin een vliegtuig met 135 inzittenden en 7 bemannings leden 
van Turkish Airlines crasht. Dit gebeurde in een akker nabij de Polderbaan van 
Schiphol. Na de crash bleek dat het merendeel van de slachtoffers zelfstandig 
het vliegtuig verliet, dat medepassagiers elkaar hielpen en dat omstanders 
toesnelden om hulp te verlenen. Ook werden slachtoffers door boeren uit de 
omgeving vervoerd en door hen opgevangen (Scholtens & Groenendaal, 2011a; 
2011b). Verder blijkt uit analyses van noodsituaties die in 2012 en 2013 in Neder
land plaatsvonden sprake van allerlei vormen van zelfredzaamheid (Van Duin, 
Wijkhuijs & Jong, 2013; Van Duin & Wijkhuijs, 2014). Voorbeelden zijn burgers 
die bij hoogwater zelf evacueerden, of zelf een woordvoerder inschakelden om 
de pers te woord te staan, omdat zij veel mediaaandacht verwachtten door de 
onverwachte suïcide van een 20jarige man. Andere voorbeelden zijn burgers 
die elkaar te hulp schoten tijdens een ingestorte festivaltent of hielpen zoeken 
bij vermiste kinderen.

Maar zoals gezegd is niet iedereen even zelfredzaam. In de eerste plaats 
gaat dit om wat valt te typeren als de ‘verminderd zelfredzamen’. Dit zijn bur
gers die zichzelf tijdens een noodsituatie niet zelfstandig in veiligheid kunnen 
brengen en daarvoor afhankelijk zijn van anderen (Bakker, Ruiter, Koopmans 
& Van Duin, 2018). Circa 20% van de bevolking behoort tot deze categorie, waar
bij valt te denken aan ouderen, kinderen, personen met allerhande soorten 
beperkingen, personen met een taalbarrière, toeristen, personen in gesloten 
instellingen en personen in een zorginstelling (p. 9). Deze verminderde zelf
redzaamheid is allesbehalve eenduidig. Bakker et al. (2018) concluderen dat 
‘verminderde zelfredzaamheid tijdens een crisissituatie, afhankelijk is van het 
type crisis, de fase van een crisis (alarmerings en informatiefase, handelings
fase of nafase) en een aantal andere factoren die de mate van verminderde zelf
redzaamheid kunnen beïnvloeden (o.a. het sociale netwerk, de woonsituatie 
en ondersteuning vanuit zorg en/of overheid). Er is dus altijd sprake – gezien de 
situatie en moment [sic] – van een meer of mindere mate van zelfredzaamheid’ 
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(p. 48). Ook wijzen de auteurs erop dat verminderd zelfredzamen soms toch 
zelfredzamer zijn dan verondersteld.

In de tweede plaats zijn er ook burgers die zijn te classificeren als zelfred
zaam, maar dit toch niet blijken te zijn. Bakker et al. (2018) geven het voorbeeld 
van een persoon die niet bekend is in de omgeving en geen telefoon bij zich 
heeft. Hierdoor kan deze persoon zelf geen crisisinformatie ontvangen of deze 
via informele kanalen krijgen. Een ander genoemd voorbeeld is dat een per
soon een negatieve ervaring heeft gehad, zoals een echtscheiding of een sterf
geval. De betrekkelijkheid van de duiding van zelfredzaamheid blijkt ook uit 
onderzoek van de Brandweeracademie (z.d.) naar fatale woningbranden. Dit 
zijn branden die tot dodelijke slachtoffers hebben geleid. Van 2012 tot en met 
2017 vonden 171 fatale woningbranden plaats met 185 dodelijke slachtoffers 
tot gevolg. Van deze slachtoffers werden er 78 als zelfredzaam beschouwd, 62 
als verminderd zelfredzaam, 19 als niet zelfredzaam en van 26 is dit niet te 
zeggen.

Net zoals voorafgaand aan noodsituaties is over de zelfredzaamheid nader
hand van Nederlandse burgers nauwelijks wetenschappelijke documentatie. 
Wel is duidelijk dat Nederlanders na een noodsituatie zelfredzaam kunnen 
zijn. Groenewegenter Morsche & Oberijé (2010) constateren bijvoorbeeld dat 
burgers na de Bijlmerramp een organisatie hebben opgericht om slachtoffers 
te vertegenwoordigen in het nazorgtraject. Daarnaast constateren zij dat bur
gers na de Vuurwerkramp op grote schaal hebben geholpen, bijvoorbeeld door 
het bieden van onderdak, het geven van spullen en het verlenen van psycho
sociale hulp, en ook hier hebben burgers naderhand een belangenvereniging 
opgericht. Een andere indicatie van zelfredzaamheid na noodsituaties blijkt 
uit een onderzoek naar de psychosociale veerkracht onder Nederlanders (Hoij
tink, Te Brake & Dückers, 2011). Hiervoor deden 1361 burgers een zelfinschat
ting van verschillende factoren. Hieruit bleek dat de meeste hun psychologi
sche zelfredzaamheid hoog inschatten en denken dat zij na een ramp of crisis 
deze te boven kunnen komen. Ook gaven de meeste burgers aan dat zij denken 
te kunnen terugvallen op hun sociale contacten in moeilijke tijden.

Alles overziend is de zelfredzaamheid van Nederlanders ambivalent. Het 
lijkt erop dat burgers voor noodsituaties weinig zelfredzaam zijn. Tijdens 
noodsituaties zijn burgers vaak zelfredzaam, maar niet altijd, niet overal en 
niet iedereen. Hetzelfde geldt voor zelfredzaamheid naderhand. Maar van
wege het ontbreken van wetenschappelijk onderbouwde inzichten, blijft het 
enigszins gissen naar de werkelijke zelfredzaamheid van Nederlanders
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2.5 Tot besluit

Zelfredzaamheid is vooral een Nederlands begrip en betekent in de kern dat 
mensen zo veel mogelijk op hun eigen benen staan. Hierbij kan het gaan om 
personen of groepen en betrekking hebben op verschillende domeinen, zoals 
gezondheid, welzijn of veiligheid. In het geval van veiligheid bij noodsituaties 
refereert zij aan alles wat burgers doen voor hun veiligheid voor, tijdens en na 
noodsituaties. Zelfredzaamheid kan gaan over percepties of werkelijk gedrag, 
waarbij deze van elkaar kunnen verschillen. Aanverwante begrippen als veer
kracht of zelfeffectiviteit hebben raakvlakken met zelfredzaamheid, maar 
zijn niet hetzelfde. Gebleken is dat actief burgerschap bij noodsituaties twee 
kanten heeft: het kan zowel levens redden als levens kosten. De zelfredzaam
heid van Nederlanders voor, tijdens en na noodsituaties lijkt ambivalent. Niet 
iedereen is in elke fase van noodsituaties even zelfredzaam. Tegelijkertijd is de 
wetenschappelijke kennis op dit punt nog beperkt. In het volgende hoofdstuk 
verken ik in hoeverre het individuele perspectief verschillen van zelfredzaam
heid zou kunnen verklaren.
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Zelfredzaamheid en het 
individuele perspectief

Het eerste perspectief dat verschillen in zelfredzaamheid kan verklaren, zijn 
kenmerken van het individu. Ieder mens is uniek en persoonlijke kenmerken 
hebben gevolgen voor de wijze waarop mensen met veiligheid omgaan of daar
toe in staat zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die extra gevaar opzoeken. Deze 
zogenoemde sensatiezoekers zijn geneigd om op zoek te gaan naar nieuwe en 
stimulerende situaties met risicovolle elementen (Zuckerman, 2016). Ook rea
geren mensen verschillend op gevaar (Bracha, 2004). Een klassieke theorie is 
dat sommigen vechten, anderen vluchten en sommigen bevriezen. Maar men
sen kunnen bijvoorbeeld ook schrikken of flauwvallen. Bij noodsituaties zijn 
er drie kenmerken van het individu die onderzoekers regelmatig in verband 
brengen met zelfredzaamheid. Dit heeft te maken met affectieve en cognitieve 
attitudes op het gebied van risico’s, voorbereidingsmogelijkheden en verant
woordelijkheid.

3.1 Risicoperceptie

Slovic en Weber (2002) constateren dat het begrip risico vaak leidt tot mis
communicatie. De reden hiervoor is dat het begrip multiinterpretabel is. De 
meesten beschouwen een risico als een noodsituatie (welke risico’s moeten we 
ordenen?), als een kans (wat is het risico om aids te krijgen van een geïnfec
teerde naald?), als een gevolg (wat is het risico om je parkeermeter te laten ver
lopen?) of als potentiële rampspoed of angst (hoe groot is het risico om te gaan 
motorrijden?) (p. 4). Met risico worden doorgaans de kans en het gevolg aan
geduid van een nadelige gebeurtenis. In tegenstelling tot wat regelmatig wordt 
gedacht, is risico geen objectief maar een subjectief begrip. Slovic en Weber 
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(2002) wijzen op de stroming binnen de sociale wetenschap die ervan uitgaat 
dat risico’s een door mensen bedacht construct zijn:

‘[I]t does not exist “out there,” independent of our minds and cultures, wait
ing to be measured. Instead, risk is seen as a concept that human beings 
have invented to help them understand and cope with the dangers and 
uncertainties of life. Although these dangers are real, there is no such thing 
as “real risk” or “objective risk.”’ (p. 4)

De auteurs zien deze subjectiviteit bijvoorbeeld terug in het feit dat nietweten
schappers en wetenschappers soms hele verschillende modellen, aannames 
en assessmentmethoden hanteren.

Met risicoperceptie doelt men vaak op de kans dat iemand denkt dat een 
noodsituatie zich kan voordoen en in welke mate diegene zich zorgen maakt 
over de negatieve consequenties voor zichzelf (Sjöberg, Moen & Rundmo, 2004; 
Miceli, Sotgiu & Settanni, 2008). Deze cognitief georiënteerde definitie is ech
ter niet volledig. Miceli et al. (2008) wijzen erop dat een dergelijke definitie 
voorbijgaat aan de emotionele kant van risicoperceptie, terwijl uit verschillend 
onderzoek blijkt dat emoties daarbij ook belangrijk zijn (Fischhoff, Slovic, 
Lichtenstein, Read & Combs, 1978; Loewenstein, Weber, Hsee & Welch, 2001; 
Slovic, Finucane, Peters & MacGregor, 2004). Wanneer mensen een inschat
ting maken van risico’s zullen zij hierbij hun voorgaande ervaringen, huidige 
gevoelens en associaties met de risicobron laten meewegen. Mensen denken 
niet alleen over risico’s, maar hebben hier ook gevoelens bij.

Het is denkbaar dat de manier waarop burgers denken over risico’s en de 
gevoelens die ze daarbij hebben, effect hebben op de manier waarop zij zich op 
dat risico voorbereiden. Waar de meeste auteurs het over eens zijn, is dat bur
gers zich niet of nauwelijks voorbereiden op noodsituaties die zij ervaren als 
een klein risico (Helsloot & Van ’t Padje, 2010). Een voorbeeld hiervan zijn over
stromingen (Ruin, Gaillard & Lutoff, 2007; Terpstra, 2009). Burgers die dit niet 
als een relevant risico voor zichzelf ervaren, zien geen noodzaak om zich hierop 
actief voor te bereiden (Helsloot & Van ’t Padje, 2010; Terpstra, 2009). Andersom 
kan het zijn dat wanneer mensen wel een risico als zodanig beschouwen, zij 
wel geneigd zijn om maatregelen te treffen, zodat zij zich weer meester voelen 
over de situatie (Helsloot & Van ’t Padje, 2010). Dit mechanisme was bijvoor
beeld te zien bij de vogelgriep. Uit een onderzoek van De Zwart (2009) blijkt dat 
Nederlanders die meer persoonlijk risico ervaarden van de vogelgriep hiervoor 
vaker voorzorgsmaatregelen hadden getroffen.
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De factor risicoperceptie is onderdeel van Lindell en Perry’s ‘Protective 
Action Decision Model’ (PADM) (1992). Dit is een model van factoren die beïn
vloeden hoe iemand op een noodsituatie reageert of zich op een potentiële 
noodsituatie voorbereidt. Lindell en Perry (2004; 2012) wijzen op de verschil
lende ramptypen waarin onderzoekers een positieve relatie vonden tussen de 
ervaren hoge dreiging en de manier waarop individuen daarop reageerden. Dit 
werd gevonden bij orkanen en stormen (Dash & Gladwin, 2007), overstromingen 
(Mileti, 1975; Perry, Lindell & Greene, 1981; Terpstra & Gutteling, 2008), vulkaan
uitbarstingen (Perry & Greene, 1982; Perry & Hirose, 1991; Perry & Lindell, 2008), 
aardbevingen (BlanchardBoehm, 1998; Mileti & Fitzpatrick, 1992) en bij nood
situaties met nucleaire energie (Houts, Cleary & Hu, 1988; Perry, 1985). Deze 
risicobeoordeling kan te maken hebben met de verwachte persoonlijke impact 
(zoals overlijden, gewond raken en materiële schade) en met het verstoren van 
dagelijkse activiteiten (zoals werk, school en winkelen) (Lindell & Perry, 2012).

Toch is het niet zo dat een hoge risicoperceptie altijd en per definitie leidt tot 
het nemen van voorbereidingsmaatregelen (Lindell & Whitney, 2000; Wachin
ger, Renn, Begg & Kuhlicke, 2013). Wachinger et al. (2013) wijzen op onder
zoek dat deze relatie betwist en waarbij dit effect niet of nauwelijks optreedt 
(Siegrist & Gutscher, 2006; Karanci, Aksit & Dirik, 2005; Hall & Slothower, 2009; 
Haynes, Barclay & Pidgeon, 2008; Miceli et al., 2008). Op basis van eerder onder
zoek (Hung, Shaw & Kobayashi, 2007; Gough, 2000; Terpstra, 2009; Njome, Suh, 
Chuyong & De Wit, 2010) noemen zij drie mogelijke redenen waarom de relatie 
tussen risicoperceptie en voorbereidingsmaatregelen zwak is. De eerste reden 
kan zijn dat mensen het risico begrijpen, maar dat zij vanwege verschillende 
redenen besluiten om deze te accepteren (bijv. omdat mensen vinden dat het 
wonen dicht bij een rivier meer voordelen dan nadelen met zich meebrengt). 
De tweede reden kan zijn dat mensen het risico begrijpen, maar denken dat 
het vooral anderen zijn die een rol hebben in de voorbereidingen, waarop ze 
vertrouwen. De derde reden kan zijn dat mensen het risico begrijpen, maar te 
weinig kennis of hulpmiddelen hebben om zich voor te bereiden.

De relatie tussen risicoperceptie en de voorbereiding op noodsituaties 
is dus niet eenduidig. Hierbij zijn twee effecten mogelijk. Een hogere risico
perceptie zou kunnen leiden tot meer zelfredzaamheid, omdat mensen die 
zich meer bedreigd voelen beter hun best doen om te voorkomen dat dit risico 
ontstaat en zich beter daarop voorbereiden. In dit onderzoek wordt echter uit
gegaan van het tegenovergestelde effect. Het kan zijn dat wanneer mensen 
zich bedreigd voelen door een risico, zij bij deze inschatting hun eigen zelfred
zaamheid al hebben meegewogen. Mensen die denken dat zij door het eigen 
handelen de kans op, gevolgen van en vreesgevoelens voor een risico weten te 
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reduceren, beoordelen een risico waarschijnlijk lager. Mensen met een lagere 
inschatting van hun zelfredzaamheid beoordelen een risico dan hoger. Dit 
mechanisme wordt getoetst met de volgende hypothese:

(H1) Risicoperceptie: mensen met een hogere risicoperceptie ervaren een 
lagere zelfredzaamheids perceptie.

3.2 Kennis van handelingsperspectieven

Burgers kunnen op verschillende manieren voor, tijdens en na noodsituaties 
handelen. De kennis die zij van deze mogelijkheden hebben, speelt op ver
schillende manieren een rol bij zelfredzaamheid – welk handelings perspectief 
denken zij te hebben? In het algemeen wordt verwacht dat kennis van han
delingsperspectieven leidt tot het verminderen van risicovol gedrag. Er zijn 
onderzoeken die deze kennis in verband brengen met het bevorderen van vei
lige geslachtsgemeenschap onder jongeren (Merakou, Costopoulus, Marco
poulou & KoureaKremastinou, 2002), het bevorderen van een gezonde levens
stijl van kinderen (Shah et al., 2010) of het voorkomen van infectieziekten (Van 
Benthem et al., 2002). En vanuit de organisatiewetenschappen is bekend dat 
veiligheidskennis een belangrijke factor is voor het veilig handelen van mede
werkers in risicovolle werkklimaten (Griffin & Neal, 2000; Burke, Sarpy, Tes
luk & SmithCrowe, 2002; Campbell, Gasser & Oswald, 1996). Sommige auteurs 
plaatsen kritische kanttekeningen bij de aandacht voor kennis in gedragsbeïn
vloeding (Ajzen, Joyce, Sheikh & Cote, 2011). Tegen beter weten in blijven men
sen zich soms risicovol gedragen. Volgens Azjen et al. (2011) komt dit omdat 
gedrag bijvoorbeeld ook wordt bepaald door wat mensen zelf geloven of door 
de normatieve verwachtingen van anderen of groepen.

De kennis van handelingsperspectieven kan relevant zijn voor het voorko
men van en voorbereiden op noodsituaties. Verschillende interventies waarin 
overdracht van deze kennis een expliciete of impliciete rol speelt, dragen bij 
aan het voorkomen van het vallen van ouderen, verkeersongelukken, verdrin
kingen, brandwonden en sportblessures (Doll, Bonzo, Mercy & Sleet, 2007). Bij 
interventies valt te denken aan trainingsprogramma’s op scholen of vormen 
van persoonlijke advisering. Met deze opgedane kennis kunnen mensen iets 
doen of laten en op die manier noodsituaties voorkomen. Daarnaast is kennis 
van handelingsperspectieven van belang bij het voorbereiden op noodsitua
ties. Mensen gaan eerder over tot voorbereidingsmaatregelen voor een nood
situatie wanneer zij denken dat deze effectief en laagdrempelig zijn, of voor 
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meerdere doeleinden te gebruiken (Russell, Goltz & Bourque, 1995; Tierney et 
al., 2001; Lindell & Whitney, 2000; Paton, 2003; Lindell & Perry, 2012; Bouw
meester, Franx, Holzmann, Gutteling & De Vries, 2012; Becker, Paton, Johnston 
& Ronan, 2013). Wanneer deze elementen ontbreken, gaan mensen niet over 
tot actie. Een citaat van iemand die in een aardbevingsgevoelig gebied woont, 
spreekt tot de verbeelding: ‘[W]hat can you do, I mean if an earthquake comes 
it’s going to come, and yeah ... I’m not sure how prepared you can be other than 
survival. You can’t avoid it’ (Becker et al., 2013, p. 1715). Deze persoon verwacht 
dat geen enkele voorbereiding zal helpen en zal die daarom ook niet treffen.

Tijdens noodsituaties kan kennis van handelingsperspectieven ervoor zor
gen dat mensen zichzelf beter kunnen redden. Kerstholt, Caljouw en Koenders 
(2010) deden een onderzoek naar het effect van het preventief verstrekken van 
handelingsperspectieven op de zelfredzaamheid bij overstromingen. Hieruit 
blijkt dat mensen met meer kennis van handelingsperspectieven zeggen zelf
redzamer te handelen. Mensen die kennis hadden ingewonnen via een speci
ale website wisten meer zelfredzame acties te aan te geven, en kozen er vaker 
voor om thuis te blijven om daar voorzorgsmaatregelen te nemen. Ook uit een 
ander onderzoek blijkt de relevantie van kennis. Warda, Tenenbein en Moffatt 
(1999) onderzochten 43 interventies waarin werd gepoogd om zelfredzaamheid 
bij brand te bevorderen. Dit waren onder meer interventies in de vorm van trai
ningsprogramma’s voor risicogroepen (zoals jongeren en ouderen), communi
catiecampagnes en het weggeven van rookmelders. Een belangrijk onderdeel 
van deze interventies was het verstrekken van handelingsperspectieven. Veel 
interventies bleken een positief effect te hebben op hoe mensen reageren op 
brand, hoewel Warda et al. (1999) ook wijzen op de methodologische beper
kingen van sommige studies (zie ook Van Ta Park, Frattaroli, Bergen & Gielen, 
2006; Warda & Ballesteros, 2008.

Daarnaast blijkt dat tijdens noodsituaties de verstrekte handelingsper
spectieven van de autoriteiten een positief effect kunnen hebben op zelfred
zaamheid. Sorensen (2000) heeft gekeken naar de waarschuwingssystemen bij 
natuurlijke gevaren en welke ontwikkelingen en effecten deze hebben gehad 
in de Verenigde Staten. Het doel van deze systemen is om mensen tijdig te 
waarschuwen voor gevaren en om hun een handelings perspectief te bieden. 
Hij concludeert hierover het volgende:

‘[T]here is little doubt that improvements in prediction, forecast, and warn
ings have dramatically reduced deaths and injuries in the United States 
since the nation’s first natural hazard assessment (...) warnings can save 
lives and some moveable property and can reduce injuries.’ (p. 123)
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Nederland beschikt sinds 2012 over het waarschuwingssysteem NLAlert (Gut
teling, Kerstholt, Terpstra & Van As, 2014). Dit systeem is onderzocht op wer
king en effectiviteit, waaruit – indicatief – bleek dat het positieve effecten heeft 
op zelfredzaamheid (Gutteling et al., 2014).

De meeste Nederlanders geven desgevraagd aan dat zij de verstrekte han
delingsperspectieven door de autoriteiten bij crisissituaties zullen overnemen 
(Bouwmeester et al., 2012). Toch zal de praktijk moeten uitwijzen of mensen 
daadwerkelijk naar deze intentie gaan handelen. Het is namelijk niet vanzelf
sprekend dat burgers het handelings perspectief van de autoriteiten overne
men. Dit heeft met een aantal factoren te maken (Perry, 1987). Burgers moeten 
de waarschuwing van de autoriteiten als betrouwbaar en realistisch beschou
wen. Ook moeten zij verwachten dat de noodsituatie hen dusdanig bedreigt 
dat deze leidt tot fysieke of materiële schade – het moet ernstig genoeg zijn. 
Verder moeten bijvoorbeeld familieleden veilig zijn en kan het hebben van een 
persoonlijk noodplan bevorderend werken. Ook de wijze waarop de overheid 
het handelings perspectief verstrekt, speelt mee (Drabek, 1999). Wanneer de 
boodschap niet duidelijk of precies genoeg is, zullen mensen niet geneigd zijn 
om deze over te nemen: ‘people demonstrate incredible creativity at interpre
ting the information so as to minimize their perception of risk’ (p. 519). Dit is 
slechts een greep uit het totaal van factoren dat een rol speelt. Zie voor meer
dere factoren bijvoorbeeld Sorensen (2000).

Kennis van handelingsperspectieven kan ook ervoor zorgen dat mensen 
elkaar eerder gaan helpen. Dit is uitgewerkt in de theorie van het ‘bystanders 
effect’ (Latané & Nida, 1981). Latané en Darley (1968) vroegen zich in de jaren 
zestig af hoe het kwam dat mensen elkaar niet hielpen tijdens een noodsitu
atie, terwijl slachtoffers overduidelijk hulp nodig hadden. Als voorbeeld noe
men zij een New Yorkse dame die op straat door messteken om het leven werd 
gebracht. De moordenaar had hiervoor meer dan een halfuur nodig en 38 
mensen waren hiervan getuigen: niemand kwam helpen of belde de politie. 
Na het doen van verschillende experimenten constateren Latané en Darley dat 
het beschikken over een handelings perspectief een van de voorwaarden is van 
iemand om te gaan helpen (1968; 1970). Mensen moeten een idee hebben hoe 
zij kunnen helpen, willen zij daartoe overgaan. Menig strategie om zelfred
zaamheid te bevorderen is op deze notie gestoeld – denk bijvoorbeeld aan het 
Oranje Kruis en zijn missie om de kennis en kunde van EHBO te verspreiden. 
Overigens blijkt uit latere studies dat het bystanders effect niet altijd nadelig 
uitpakt (Fischer et al., 2011). Passieve omstanders kunnen het ingrijpen van 
anderen stimuleren, wanneer deze hulp naar verwachting negatieve conse
quenties heeft voor de ingrijper. Een verklaring hiervoor is dat de potentiële 
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helper zich gesteund voelt door de omstanders en daardoor de verwachte nega
tieve consequenties eerder accepteert. Een andere verklaring kan zijn dat de 
potentiële helper rekent op de hulp van anderen omdat de situatie zo gevaarlijk 
is dat deze alleen gezamenlijk is op te lossen.

Ten slotte kan kennis van handelingsperspectieven bijdragen aan de mate 
waarin mensen kunnen herstellen van een noodsituatie. In theorieën van veer
kracht wordt de (cumulatieve) kennis die een gemeenschap heeft om te kun
nen herstellen van een noodsituatie als een belangrijk onderdeel beschouwd 
(Norris et al., 2008; Paton & Johnston, 2006). Succesvolle copingmechanismen 
veronderstellen kennis om die tot uitvoer te brengen. Volgens Mayunga (2007) 
is deze kennis onmisbaar: ‘(...) knowledge and skill of individuals on hazards, 
hazard history, and hazard risk in their community can be an important 
resource in building community resilience. Human capital is probably one of 
the most important determinants of resilience among other forms of capital’ 
(p. 8).

Veel onderzoek onderschrijft het belang van kennis van handelingsper
spectieven om zelfredzaam te kunnen zijn. In dit onderzoek wordt daarom 
ook verwacht dat mensen die weten wat kunnen doen voor, tijdens en na een 
noodsituatie hun zelfredzaamheid hoger percipiëren. Hiervoor is de volgende 
hypothese geformuleerd:

(H2) Kennis handelings perspectief: mensen met een hogere perceptie van 
kennis van handelingsperspectieven ervaren een hogere zelfredzaamheids
perceptie.

3.3 Verantwoordelijkheid

De afgelopen decennia is de eigen verantwoordelijkheid van burgers in vei
ligheid altijd een belangrijk onderdeel geweest van het nationale veiligheids
beleid. Van Noije (2012) analyseerde de centrale aanpak en het discours van 
eigen verantwoordelijkheid van de kabinetten tussen de jaren tachtig van de 
vorige eeuw en 2012. Zij stelt vast dat de overheid op het gebied van veiligheid 
een gedeelde verantwoordelijkheid nastreeft tussen overheid en burgers. In 
tegenstelling tot andere sectoren draagt de overheid geen taken over, maar 
komt de eigen verantwoordelijkheid van burgers erbij (overeenkomstig de sur
plusbenadering zoals beschreven in hoofdstuk 1). Hierdoor is de eigen verant
woordelijkheid van burgers vrijblijvend – er is vooral sprake van een moreel 
appel gebaseerd op wat ‘goed burgerschap’ volgens maatstaven van de over
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heid betekent. Van Noije stelt vast dat tussen 2010 en 2012 het veiligheidsbeleid 
vooral is gebaseerd op een liberaal burgerschapsideaal. Hierbij wordt vooral de 
nadruk gelegd op het beschermen van individuele vrijheden en de noodzaak 
dat burgers daaraan zelf bijdragen.

Morele verantwoordelijkheid is een veelbesproken concept binnen de 
filosofie. Eshleman (2014) geeft aan dat Aristoteles de eerste filosoof was die 
een theorie van morele verantwoordelijkheid construeerde. Volgens hem was 
iemand moreel verantwoordelijk wanneer zijn handelen terecht leidde tot een 
reactie van goedkeuring (lof, waardering) of afkeuring (de schuld krijgen). Dit 
kan enkel iemand zijn die het vermogen heeft om zelf beslissingen te nemen 
en die zijn acties vrijwillig uitvoert. Van vrijwillige acties is volgens Aristote
les sprake wanneer de handeling niet extern afgedwongen wordt en iemand 
zich bewust is van zijn handelen. Eshleman wijst erop dat Aristoteles er niet 
duidelijk over is wanneer hij het ‘geschikt’ vond om iemand moreel verant
woordelijk te houden. Dit zou enkel en alleen kunnen zijn wanneer iemand 
een goedkeuring of afkeuring verdient op basis van zijn gedragingen. Het zou 
ook enkel en alleen kunnen zijn wanneer een goedkeuring of afkeuring leidt 
tot een gewenste aanpassing van gedrag. Deze verschillende interpretaties vor
men de basis van meerdere filosofische stromingen, reflecties en het ontstaan 
van alternatieve conceptualiseringen van morele verantwoordelijkheid (Eshle
man, 2014).

Bij zelfredzaamheid speelt verantwoordelijkheid op verschillende manie
ren een rol. Voorafgaand aan noodsituaties kan zij stimuleren dat mensen zich 
veiliger gedragen of voorbereidingen treffen. Zo blijkt bijvoorbeeld de mate 
waarin mensen zichzelf verantwoordelijk voelen een belangrijke factor te zijn 
voor veilig internetgebruik (LaRose, Rifon & Enbody, 2008). Ook laat veel onder
zoek zien dat mensen die zichzelf verantwoordelijk voelen voor het nemen van 
voorbereidingsmaatregelen hiertoe eerder overgaan dan mensen die vinden 
dat die verantwoordelijkheid elders ligt (bijv. bij de overheid) (Mulilis & Duval, 
1995; 1997; Lindell & Whitney, 2000; Mulilis et al., 2000; Lindell & Perry, 2000; 
2004; 2012; Paton, 2003; McNeill, Dunlop, Heath, Skinner & Morrison, 2013). 
Wel zijn er soms ook uitzonderingen. Bij de voorbereiding van mensen op een 
overstroming blijkt de verantwoordelijkheids perceptie niet altijd van invloed 
(Terpstra & Gutteling, 2008; Terpstra, 2009). Terpstra (2009) concludeert in 
zijn studie naar de voorbereiding op overstroming dat 75% van het publiek 
vindt dat de overheid hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor schade aan hun 
bezittingen als gevolg van overstroming. Wel accepteert ongeveer 68% ook een 
eigen verantwoordelijkheid om zich persoonlijk voor te bereiden. Toch blijkt 
dit gegeven niet samen te hangen met de voorbereidingsintenties.
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Tijdens een noodsituatie spelen percepties van verantwoordelijkheid een 
rol bij het helpen van anderen. In de theorie van het bystanders effect is het 
ervaren van verantwoordelijkheid een belangrijke voorwaarde voor mensen 
om over te gaan tot helpen (Latané & Darley, 1968; 1970). Soms ervaren mensen 
deze verantwoordelijkheid niet, bijvoorbeeld omdat ze denken dat iemand al 
hulp krijgt van anderen of veronderstellen dat hulp onderweg is. Dit is de notie 
van ‘diffusion of responsibility’. Een ander mechanisme kan zijn dat mensen 
niet helpen omdat ze willen voorkomen dat het tegenover anderen lijkt dat zij 
verantwoordelijk zijn voor de pijn en het leed van het slachtoffer (Cacioppo, 
Petty & Losch, 1986). Dit is de notie van ‘confusion of responsibility’.

In de fase na een noodsituatie speelt verantwoordelijkheid een rol in het 
herstellend vermogen van een gemeenschap – het wordt onderkend als een 
belangrijke conditie voor resilience (Pfefferbaum, Reissman, Pfefferbaum, 
Klomp & Gurwitch, 2007; Norris et al., 2008). Een sprekend voorbeeld hier
van komt uit de casusstudie naar het kleine dorpje Strathewen in Australië, 
dat onverwacht werd getroffen door bosbranden op zaterdag 7 februari 2009 
(Leadbeater, 2013). Tijdens deze bosbranden werden de bewoners van het dorp 
niet gewaarschuwd. Een gevolg was dat 27 van de 200 bewoners zijn overleden 
en de basisschool, het stadhuis, de tennisbanen, de cricketvelden en 85 van de 
130 huizen geheel werden verwoest. De dag na deze gebeurtenissen begonnen 
bewoners met het proces van herstellen. Zij voelden zich hier in eerste instan
tie zelf verantwoordelijk voor:

‘There was a sense that taking some sort of action was preferable to “wait
ing for help to arrive”. Of Strathewen’s history and relationship with all lev
els of government, one person observed, “if you wait, you will wait a long 
time”.’ (p. 43)

Dit gevoel van verantwoordelijkheid werd nog eens versterkt vanwege een con
text van verdriet, gepaard met onvrede en boosheid tegenover de overheid. Ook 
Ganor en BenLavy (2003) wijzen op het belang van het nemen van verantwoor
delijkheid. Op basis van vijftien jaar ervaring met het opbouwen van veerkracht 
in de buurten van Jerusalem leerden zij het volgende:

‘The search for community potential and the realization of human capital 
lead to the discovery of many talented individuals, ready to volunteer and 
take responsibility, thus enabling complex networks of communication and 
civil action.’ (p. 108)
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In dit onderzoek is de verwachting dat de eigen verantwoordelijkheid een posi
tief effect zal hebben op zelfredzaamheids perceptie. Het is te veronderstellen 
dat mensen die zich meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen veiligheid, 
zich gegeven deze grondhouding ook zelfredzamer gedragen. Uitzonderingen 
daargelaten geven de meeste onderzoeken ondersteuning voor deze relatie. 
Om dit te onderzoeken is de volgende hypothese geformuleerd:

(H3) Eigen verantwoordelijkheid: mensen met een hogere verantwoordelijk 
heids perceptie van hun eigen veiligheid ervaren een hogere zelfred zaam
heids perceptie.

3.4 Tot besluit

Het individuele perspectief is op verschillende manieren van invloed op zelf
redzaamheid. Hierbij is de verwachting dat burgers hun zelfredzaamheid lager 
percipiëren wanneer zij zich meer bedreigd voelen door noodsituaties. Andere 
verwachtingen zijn dat burgers hun zelfredzaamheid hoger percipiëren naar
mate zij hiervoor meer handelingsmogelijkheden zien en zich hiervoor meer 
verantwoordelijk voelen. In hoofdstuk 1 constateerde ik al de ontoereikend
heid om zelfredzaamheid eenzijdig te verklaren vanuit het individuele per
spectief. Het volgende hoofdstuk staat daarom in het teken van wat het sociale 
perspectief hieraan weet toe te voegen.
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Zelfredzaamheid en 
het sociale perspectief

In het vorige hoofdstuk besprak ik de drie individuele kenmerken die van 
invloed kunnen zijn op zelfredzaamheid. Maar zelfredzaamheid alleen bena
deren vanuit een individualistisch perspectief doet geen recht aan de sociale 
context waarin deze zich manifesteert. De wijze waarop mensen handelen, 
wordt door anderen beïnvloed en zij kunnen hulp van anderen krijgen tijdens 
noodsituaties. Zelfredzaamheid is daarom niet alleen een psychologisch, maar 
ook een sociologisch vraagstuk. De vraag komt vervolgens op welke sociale fac
toren daarin relevant zijn. In de literatuur is een aantal factoren bekend die op 
enige wijze een mogelijke relatie hebben met veiligheid en zelfredzaamheid. 
Dit zijn sociale samenhang, sociaal kapitaal en vertrouwen. Sociale samen
hang gaat over de binding tussen mensen, sociaal kapitaal over wat deze bin
ding kan opleveren en vertrouwen over datgene wat voorwaardelijk is om deze 
binding tot stand te brengen. Aan het einde van dit hoofdstuk presenteer ik 
het conceptueel model. De factoren van dit hoofdstuk en hoofdstuk 3 breng ik 
daarin in verband met zelfredzaamheid.

4.1 Sociale samenhang

Sociale samenhang of sociale cohesie heeft te maken met sociale binding en 
is al van oudsher onderwerp van studie. Bruhn (2009) inventariseerde bijvoor
beeld de theoretische en empirische onderzoeken en wijst op studies die al in 
de negentiende eeuw zijn uitgevoerd. Sociale samenhang is veelvuldig onder
zocht en kent ook een hoeveelheid interpretaties en definities (Friedkin, 2004). 
Volgens Friedkin komt dit onder meer vanwege de complexiteit, namelijk dat 
sociale samenhang betrekking heeft op de relatie tussen individuen en groe
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pen en de wederkerigheid die daartussen bestaat. Hij constateert dat sociale 
samenhang op individueel niveau gaat over houding en gedrag van mensen 
in relatie tot een groep: ‘(a) individuals’ membership attitudes (their desire or 
intention to remain in a group, their identification with or loyalty to a group, 
and other attitudes about the group or its members); and (b) individuals’ mem
bership behaviors (their decisions to sever, weaken, maintain, or strengthen 
their membership or participation in a group, their susceptibilities to interper
sonal influence, and other behavioral indicators of commitment and attach
ment to the group)’ (p. 410). Op samenlevingsniveau heeft het te maken met 
datgene wat een samenleving bijeenhoudt (Schuyt, 1997; 2006). Schuyt (2006) 
onderscheidt acht betekenissen van cohesie die in de sociale wetenschappen 
worden gehanteerd: (1) als consensus en conformiteit, (2) als participatie en als 
afwezigheid van sociale uitsluiting, (3) als integratie, (4) als eenheid in verschei
denheid, (5) als dialectiek van deel en geheel, (6) als netwerken en ruilrelaties, 
(7) als solidariteit, en tot slot (8) als stabiliteit van een systeem. Dit illustreert de 
veelzijdigheid waarmee sociale samenhang geïnterpreteerd wordt. Toch ziet 
De Hart (2002) een gemene deler in de vele definities. Volgens hem verwijzen 
de meeste naar: ‘de coherentie van een sociaal of politiek systeem, de binding 
die mensen daarmee hebben en hun onderlinge betrokkenheid of solidari
teit’ (p. 9). Frieling (2008) wijst erop dat sommigen (Hogg, 1992; Turner, Hogg, 
Oakes, Reicher & Wetherell, 1987) de onderlinge afhankelijkheid van men
sen in het creëren van welzijn zien als een van de belangrijkste grondslagen 
voor sociale bindingen. Deze afhankelijkheid komt tot stand door het verkrij
gen van bepaalde basissentimenten, zoals gevoelens van waardering en erbij 
horen, maar ook meer instrumenteel door het bereiken van gedeelde doelen.

De Hart (2002) merkt op dat sociale samenhang een meerduidig, meer
dimensionaal en gradueel begrip is. Het heeft te maken met de deelname van 
mensen aan maatschappelijke organisaties, sociale contacten die mensen 
onderhouden en hun oriëntatie op collectieve waarden en normen. Aan de 
wens voor sociale samenhang liggen verschillende motieven ten grondslag, 
variërend van altruïstische of morele motieven tot eigenbelang of socialecon
trolemechanismen. Sociale binding kan zich op verschillende manieren en 
schaalniveaus manifesteren. Denk aan nationale staten, regionaal niveau en 
binnen en tussen (plaatselijke) gemeenschappen, groepen of organisaties. De 
Hart noemt als voorbeelden het organiseren van een inzamelingsactie voor 
een derdewereldproject (wederzijds hulpbetoon binnen een buurt tot mondi
ale solidariteit), een landelijke staking (elkaar vinden in een gemeenschappe
lijk belang) of een dodenherdenking (bekrachtiging van een nationale verbon
denheid) tot aan het naar buiten treden van een afzonderlijke groep met eigen 
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normen en overtuigingen (bijv. familiedagen van de Evangelische Omroep). 
Verder is sociale samenhang een gradueel begrip, want groepen, categorieën 
of wijken kunnen over meer of minder sociale samenhang beschikken. Dit is 
geen statisch gegeven. Groepen kunnen hierin een ontwikkeling doormaken. 
De Hart noemt het voorbeeld van het roomskatholieke volksdeel. Dit ken
merkte zich vroeger door een hoge mate van uniformiteit en geslotenheid, 
maar doet dit tegenwoordig door onderlinge verscheidenheid en culturele 
diversiteit. Ten slotte wijst De Hart op de relevantie van de historische en cul
turele context. Vormen van cohesie zien er tegenwoordig anders uit dan in de 
tijd van de verzuilde Nederlandse samenleving. En in het Westen krijgt cohesie 
op een andere manier inhoud dan in bijvoorbeeld Afrikaanse immigranten
culturen.

Forrest en Kearns (2001) onderscheiden vijf dimensies van sociale samen
hang. De eerste dimensie is normen en waarden en refereert aan de mate 
waarin een gemeenschap zich identificeert met gemeenschappelijke doel
stellingen, morele principes en gedragsnormen voor hoe met elkaar wordt 
omgegaan. Zij refereert ook aan de mate van ondersteuning van politieke insti
tuties en algemene betrokkenheid bij politieke systemen. De tweede dimen
sie is sociale controle. Kearns en Forrest (2000) betrekken hierbij aanvullend 
ook nog sociale orde, maar anderen wijzen erop dat dit eerder een opbrengst 
is van sociale samenhang dan een onderdeel daarvan (Van Marissing, 2008). 
Kearns en Forrest (2000) verwijzen onder meer naar de rol van informele 
sociale controle. Over sociale controle bestaat een uitgebreide sociologische 
literatuur (zie voor een bespreking daarvan bijv. Blokland, 2009). Informele 
sociale controle kan verwijzen naar de mate waarin burgers toezicht houden 
en ingrijpen, ook wel informeel toezicht genoemd (Wittebrood & Van Beem, 
2004). Als derde dimensie onderscheiden Kearns en Forrest (2000) solidariteit. 
Op samenlevingsniveau refereert dit aan de harmonieuze ontwikkeling van 
een gemeenschap en haar groepen richting gemeenschappelijke standaarden 
op het gebied van economie, milieu en sociale uitgangspunten. Op individu
eel niveau gaat het om het herkennen van behoeften van burgers, het geven 
om het welzijn van andere mensen en de wil om ondersteuning te bieden aan 
collectieve activiteiten met eenzijdig voordeel. De vierde dimensie zijn vol
gens Kearns en Forrest sociale netwerken en sociaal kapitaal, maar anderen 
wijzen erop dat het hier feitelijk gaat om sociale interactie, waarvan sociaal 
kapitaal een resultaat kan zijn (Van Marissing, 2008). Sociale samenhang gaat 
namelijk over de onderlinge binding zelf en sociaal kapitaal over de opbrengst 
hiervan voor het individu (in paragraaf 4.2 wordt sociaal kapitaal uitgebreid 
besproken). Sociale interactie verwijst naar de onderlinge contacten die men
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sen hebben (Van Marissing, 2008). Hierbij zijn niet alleen ‘sterke’ sociale inter
acties van belang (langdurig, intens, intiem etc.), maar ook ‘zwakke’ vormen 
van interacties (‘strong and weak ties’) (Granovetter, 1973; Henning & Lieberg, 
1996). Ten slotte onderscheiden Kearns en Forrest (2000) de dimensie plaats
gebonden identiteit. Dit refereert aan de mate waarin mensen zich verbonden 
voelen met de buurt en zij hun identiteit daaraan ontlenen.

De effecten van sociale cohesie zijn niet eenduidig. Sommige onderzoekers 
beargumenteren dat zij bijdraagt aan bijvoorbeeld het tegengaan van crimi
naliteit (Shaw & McKay, 1942; Hirschi, 1969), het veiligheidsgevoel (Blokland, 
2009), gezondheid (Alegría, Sribney & MulvaneyDay, 2007; Kawachi & Berk
man, 2000) en economische groei (Easterly, Ritzan & Woolcock, 2006). Tege
lijkertijd wijzen onderzoekers op de negatieve effecten. Sociale cohesie kan 
onder meer zorgen voor uitsluiting, sociale isolatie en spanningen tussen groe
pen, de integratie van individuen in de maatschappij beperken en de vrijheid 
van mensen beperken (Lindenberg, 1998; Schuyt, 2006; Cattell, 2004; Kearns & 
Forrest, 2000; Forrest & Kearns, 2001; Komter, 2001; 2004; Sampson, Morenoff 
& GannonRowley, 2002; Sampson, 2004; De Hart, Knol, Maasde Waal & Roes, 
2002).

4.1.1 Sociale samenhang en zelfredzaamheid
In de voorfase van een noodsituatie kan sociale samenhang noodsituaties 
voorkomen en stimuleren dat mensen zich daarop voorbereiden. Het is bij
voorbeeld bekend dat sociale controle een belangrijke voorspeller is voor de 
mate waarin criminaliteit zich manifesteert (Sampson & Groves, 1989; Samp
son, Raudenbush & Earls, 1997). Een soortgelijk mechanisme is denkbaar voor 
het voorkomen van noodsituaties van fysieke aard. Denk aan het voorbeeld van 
jongeren die op avontuurlijke, maar tegelijkertijd risicovolle wijze met vuur 
omgaan in een dichtbebouwde omgeving. Sociale controle zou ervoor kun
nen zorgen dat iemand deze activiteit opmerkt – een voorwaarde om elkaar te 
helpen volgens Latané en Darley (1968; 1970) – en de jongeren benadert, met 
als doel om de gevaarzetting te reduceren. Denkers wijst in dit verband ook 
op het belang van sociale contacten om te bevorderen dat mensen naar elkaar 
omzien (1993). Een andere werking van sociale samenhang komt voort uit 
het effect van gedeelde waarden en normen op het voorbereidingsgedrag van 
mensen. Becker et al. (2013) concluderen bijvoorbeeld dat sociale normen de 
voorbereiding kunnen stimuleren of juist destimuleren: ‘In particular, social 
norms influenced the idea that preparing is a personal responsibility, that peo
ple should have responsibility for others, and thinking that “Preparing is over 
the top”’ (p. 1723). Ook anderen constateren dat sociale normen van belang zijn 
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voor de mate waarin mensen zich voorbereiden (zie o.a. McIvor & Paton, 2007; 
Paton & Johnston, 2006). Daarnaast blijkt dat de mate van plaatsgebonden 
identiteit de voorbereiding van mensen kan stimuleren, omdat mensen zich 
meer ingebed voelen in hun omgeving (Paton & Johnston, 2006; Paton, 2000; 
Scannell, Cox, Fletcher & Heykoop, 2016).

Sociale normen spelen ook tijdens noodsituaties een rol. Hierbij gaat het 
om de werking van bestaande sociale normen, maar ook om nieuwe sociale 
normen die ontstaan bij noodsituaties en de wisselwerking daartussen. Het 
punt van nieuwe sociale normen vindt zijn oorsprong in de ‘emergent norm 
theory’ van Turner en Killian (1987). Deze theorie gaat ervan uit dat groepsge
drag (‘collective behavior’) van mensen vooral wordt bepaald door het ontstaan 
van nieuwe sociale normen. Dit kan ontstaan in situaties waarin sprake is van 
verandering, onzekerheid en desorganisatie. In die situaties zijn de reguliere 
sociale normen ontoereikend om gedrag te sturen en ontstaan er nieuwe nor
men. Locher (2002) vat de werking van deze theorie samen in vier stappen (zie 
p. 2425):
1. Groepsgedrag kan ontstaan wanneer mensen zich in situaties bevinden die 

verwarrend zijn of mensen niet weten wat zij moeten doen.
2. Wanneer mensen niet weten wat zij moeten doen, kijken zij naar wat ande

ren doen.
3. Zodra iemand van de groep zich op een bepaalde manier gedraagt, kijken 

alle anderen van de groep wat er gebeurt. Wanneer dit niet leidt tot nega
tieve reacties, zullen anderen aannemen dat dit geaccepteerd gedrag is bin
nen de groep en wordt het waarschijnlijk dat zij dit gedrag overnemen. Via 
dit proces van wederzijdse versterking ontstaan nieuwe groepsnormen.

4. Omdat de meeste personen zich meestal conformeren aan de normen van 
hun sociale omgeving, zullen zij de nieuw ontstane groepsnormen overne
men. Zij gedragen zich niet ongewoon vanwege mentale afwijkingen, maar 
omdat het onder de gegeven omstandigheden het beste lijkt om zo te han
delen.

Drabek (1968) wijst op de relevantie van bestaande en nieuwe sociale normen 
tijdens noodsituaties. Hij noemt als voorbeeld de bestaande sociale norm in 
de Verenigde Staten om mensen die gewond raken te helpen, evenals de buren 
of familieleden die hulp nodig hebben. Dit kan de zelfredzaamheid bevorde
ren. Drabek constateert echter dat tijdens noodsituaties ook nieuwe sociale 
normen ontstaan: ‘In disasters, the actions of indiviuals and groups are largely 
guided by emergent rather than established norms, but norms nevertheless’ 
(p. 143144). Tijdens noodsituaties ontstaan er nieuwe sociale systemen die 
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beter passen bij de nieuwe situatie. Dit is bijvoorbeeld ook terug te zien tijdens 
het evacuatieproces (Perry, 1979; Riad, Norris & Ruback, 1999). Burgers bepalen 
mede aan de hand van sociale invloeden of zij wel of niet overgaan tot evacue
ren. In dat proces worden nieuwe sociale normen ontwikkeld die zich aanpas
sen aan de nieuw ontstane sociale en fysieke omgeving. Verschillende sociale 
normen in groepen verklaren daarmee voor een gedeelte ook de verschillende 
vormen van evacuatiegedrag (Riad et al., 1999).

Sociale samenhang kan ook ervoor zorgen dat mensen elkaar tijdens 
of na noodsituaties eerder gaan helpen. Dit heeft onder meer te maken met 
gevoelens van solidariteit. Komter, Burgers en Engbersen (2000) behandelen 
verschillende literatuur waaruit blijkt dat deze een belangrijke motivator zijn 
voor het verlenen van informele hulp. Burgers verlenen deze vorm van hulp aan 
directe verwanten en familie, maar ook aan diegene met wie zij zich identifi
ceren en bepaalde belangen delen. Gevoelens van solidariteit kunnen op deze 
manier ook stimuleren dat mensen helpen bij noodsituaties. Een voorbeeld 
hiervan is het effect van sociale binding tussen familieleden op het evacuatie
proces (Perry, 1979). Familieleden beschermen elkaar tijdens noodsituaties en 
wanneer mensen overgaan tot evacueren, dan zullen families dit als eenheid 
doen. Ook gaan mensen bijvoorbeeld eerder evacueren wanneer ze weten dat 
familieleden hen zullen opvangen. Maar soms kan deze sociale binding de 
zelfredzaamheid ook in de weg staan. Mensen gaan bijvoorbeeld niet evacu
eren wanneer niet alle familieleden veilig zijn of wanneer er nog familieleden 
vermist zijn. Dit bleek bijvoorbeeld ook uit een onderzoek naar de reactie van 
mensen op bosbranden (MacDougall, Gibbs & Clark, 2014). Sommigen wilden 
pas evacueren nadat ze zeker wisten dat iedereen van de gemeenschap gewaar
schuwd en veilig was, waardoor zij zelf meer risico namen.

Verschillende studies ondersteunen de theorie dat gemeenschappen met 
sociale cohesie beter in staat zijn om te herstellen van een ramp. Townshend, 
Awosoga, Kulig en Fan (2015) vonden bewijs hiervoor in vier gemeenschappen 
die door een ramp waren getroffen. Anderen concluderen bijvoorbeeld dat 
sociale cohesie op zowel individueel als collectief niveau het risico vermindert 
op het krijgen van posttraumatische stressstoornis (PTSS) na rampen (Hikichi, 
Aida, Tsuboya, Kondo & Kawachi, 2016). Als redenen noemen zij dat sociale 
cohesie de informele hulp bevordert, dat slachtoffers weten dat zij er niet 
alleen voor staan, en dat er beter tegemoet wordt gekomen aan de behoeften 
van slachtoffers. Bij het herstellend vermogen speelt ook de plaatsgebonden 
identiteit een rol, omdat die bijvoorbeeld stimuleert dat mensen zich inzetten 
om een getroffen gebied te herstellen of helpt bij het verwerkingsproces van 
individuen (ChamleeWright & Storr, 2009; Van den Eynde & Veno, 1999; Scan
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nell et al., 2016). Toch kan sociale samenhang een herstel ook in de weg staan, 
omdat mensen het leed van anderen meevoelen of schuldgevoelens hebben 
omdat zij anderen niet hebben kunnen helpen:

‘Members became emotional as they described their distress when it seemed 
that their neighbours had been engulfed by the fire; trauma when neighbours 
and families perished; and, for those who escaped the fires, extreme guilt 
because they felt that they had abandoned their group. Some participants 
could see each other’s homes behind a wall of flames but could not help one 
another and had to operate as individuals.’ (MacDougall et al., 2014, p. 258)

De hiervoor behandelde theorieën laten zien dat sociale samenhang zowel 
positief als negatief van invloed kan zijn op zelfredzaamheid. In dit onder
zoek wordt verondersteld dat sociale samenhang een positief effect heeft op 
de zelfredzaamheids perceptie. Het veronderstelde mechanisme is dat wan
neer mensen zich sterker verbonden voelen met een sociaal netwerk, zij ook 
ervan uitgaan dat ze op dit netwerk kunnen rekenen voor, tijdens of na nood
situaties. Dit gevoel van sterke sociale samenhang kan op die manier ook hun 
gevoel voor zelfredzaamheid bevorderen. Om dit mechanisme te toetsen is de 
volgende hypothese geformuleerd:

(H4) Sociale samenhang: mensen die meer sociale samenhang ervaren, 
ervaren een hogere zelfredzaamheids perceptie.

4.2 Sociaal kapitaal

Sociaal kapitaal is gebaseerd op de klassieke notie dat het positieve gevolgen 
kan hebben wanneer mensen en gemeenschappen deel uitmaken van een 
groep en daarin participeren. Portes (1998) wijst erop dat dit al is terug te vin
den in het werk van Marx (18181883) en Durkheim (18581917). Het kernidee 
van sociaal kapitaal is dat mensen en hun hulpbronnen relevant zijn voor het 
bereiken van persoonlijke doelen (Van der Gaag, 2005). Er zijn verschillende 
praktische voorbeelden te noemen van manieren waarop iemand zijn sociaal 
kapitaal benut voor persoonlijke doeleinden. Denk aan de buurman die helpt 
bij het repareren van de fiets, de goede vriend die op bezoek komt, waardoor 
de ander zich minder eenzaam voelt, of het familielid dat advies geeft bij het 
vinden van een nieuwe baan (Van der Gaag, 2005, p. 3839).
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Portes (1998) constateert dat de eerste systematische analyses van sociaal 
kapitaal onder andere afkomstig zijn van Loury (1977; 1987), Bourdieu (o.a. 
1980; 1986), Coleman (o.a. 1988; 1990) en Putnam (o.a. 1993). Sociale netwer
ken en hulpbronnen die daarin besloten liggen, zijn te beschouwen als een 
vorm van kapitaal, omdat kapitaal in de kern refereert aan de verkregen meer
waarde door het doen van een bepaalde investering (Lin, 2001). Dit komt over
een met andere vormen van kapitaal, zoals menselijk of cultureel kapitaal. Ook 
bij die vormen doen mensen investeringen in zichzelf (bijv. een opleiding) die 
minder kosten dan wat zij op enige wijze opleveren (bijv. een hoger salaris of 
hogere maatschappelijke status). Sociaal kapitaal is daarom ook te beschou
wen als een vorm van kapitaal, want het gaat uit van het doen van een investe
ring in sociale relaties met een verwachte meerwaarde (Lin, 2001).

Mensen geven een ander niet zomaar toegang tot hun hulpbronnen, maar 
doen dit onder bepaalde condities. Van der Gaag (2005) constateert dat het hier
bij gaat om wederkerigheid, complementariteit, vertrouwen en normen (zie ook 
Coleman, 1990; Flap, 2002; 2004; Uehara, 1995; Sahlins, 1972; Fukuyama, 1995; 
Paxton, 1999; Putnam, 1993; 1995a; 1995b). Wederkerigheid gaat om het gege
ven dat iemand bereid is om een ander te helpen, omdat hij verwacht ergens in 
de toekomst een beroep te kunnen doen op de hulp van de ander. Het heeft wat 
weg van de uitdrukking quid pro quo. Deze hulp kan ervoor zorgen dat iemand 
iets voor elkaar krijgt, wat zonder die hulp niet zou lukken. Het is daarmee com
plementair. Van der Gaag (2005) merkt hierbij wel op dat mensen niet alleen 
met elkaar omgaan om elkaar te exploiteren, maar ook omdat het plezier van 
deze contacten gezien kan worden als een opbrengst, net zoals dat geldt voor 
meer instrumentele vormen van opbrengst. Een andere conditie is de aanwe
zigheid van voldoende vertrouwen, omdat de gever van de hulp nooit zeker weet 
of hij daadwerkelijk ook zelf hulp van de ander ontvangt. Tot slot moet de norm 
van solidariteit aanwezig zijn, waarbij het normaal is om elkaar te helpen.

Sociaal kapitaal biedt voordeel vanwege vier hoofdredenen (Lin, 2001). 
Allereerst zorgt het voor een sterke informatiepositie. Wanneer een individu 
een hechte relatie heeft met iemand op een strategische locatie of hiërarchi
sche positie, kan deze nuttige informatie bieden voor kansen en keuzes die 
anders buiten bereik waren gebleven. Ten tweede kunnen deze sociale rela
ties invloed uitoefenen op kritieke beslissers. Denk hierbij aan het nut van 
‘een goed woordje’ doen. Ten derde geven hulpbronnen en sociale relaties 
een indruk van iemands sociale geloofwaardigheid (‘social credentials’) en 
de mate waarin hij beschikt over aanvullende hulpbronnen in zijn netwerk. 
Dit kan interessant zijn voor bijvoorbeeld een organisatie, omdat die weet dat 
de persoon in kwestie niet alleen ‘zichzelf meebrengt’, maar ook gebruik kan 
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maken van de kwaliteiten en hulpbronnen uit zijn persoonlijke netwerk. Ten 
vierde versterken sociale relaties de identiteit en erkenning. Onderdeel uitma
ken van een groep levert niet alleen emotionele steun op, maar zorgt ook voor 
publieke erkenning voor het claimen van bepaalde hulpmiddelen.

In het algemeen kent sociaal kapitaal twee perspectieven (Portes, 1998; Lin, 
2001; Van der Gaag, 2005). In het eerste perspectief staat de groep centraal. 
Vanuit dit perspectief is sociaal kapitaal een ‘collective good, that emerges 
from group participation and involvement: a collectively produced and owned 
quality of populations, from which all members may benefit’ (Van der Gaag, 
2005, p. 6; zie ook Coleman, 1988; 1990; Loury, 1977; 1987; Portes, 1998; Put
nam, 1993; 1995a; 1995b; Woolcock, 1998). Vanuit dit perspectief gaat sociaal 
kapitaal over de aanwezigheid van normen, vertrouwen en sociale samenhang. 
In het tweede perspectief staat het individu centraal en valt sociaal kapitaal 
te omschrijven als een ‘additional pool of resources embedded in the social 
networks of individuals, which can help to achieve individual goals in conjunc
tion with or instead of personal resources’ (Van der Gaag, 2005, p. 6; zie ook 
Bourdieu, 1980; Burt, 1992; Flap, 2002; 2004; Erickson, 1996; Lin, 1999; 2001; 
Portes, 1998; Sandefur & Laumann, 1998). Dit perspectief komt voort uit eerder 
netwerkonderzoek uit de jaren zeventig en typeert sociaal kapitaal in termen 
als anderen, hulpbronnen, de toegang tot die hulpbronnen en verbindingen 
tussen anderen. In dit onderzoek sluit ik aan bij de individuele benadering, 
omdat deze het dichtst bij de oorspronkelijke analogie met andere vormen van 
kapitaal ligt en methodologische voordelen biedt ten aanzien van validiteit en 
betrouwbaarheid (Van der Gaag, 2005).

Sociaal kapitaal is te onderscheiden in drie verschillende vormen: samen
bindend (‘bonding’), overbruggend (‘bridging’) en verbindend (‘linking’) 
(Putnam, 2000; Woolcock, 2001; Woolcock & Sweetser, 2002). Putnam (2000) 
beschouwt samenbindend kapitaal als de onderlinge binding binnen dezelfde 
soort groepen en overbruggend kapitaal als de onderlinge binding tussen 
verschillende groepen. Van samenbindend kapitaal geeft hij als voorbeelden 
‘broederlijke’ etnische organisaties, vrouwelijke leesgroepen in de kerken 
en trendy country clubs. Het gaat hier om hechte relaties zoals vrienden en 
familie, wat de wederkerigheid ondersteunt en solidariteit mobiliseert. Over
bruggend sociaal kapitaal gaat over ‘lossere’ relaties zoals verre kennissen en 
zakenrelaties. Putnam geeft hierbij als voorbeelden de burgerrechtbeweging, 
verschillende jeugdgroepen en religieuze organisaties. Deze vorm van sociaal 
kapitaal draagt bij aan de informatiepositie en verbinding met externe hulp
bronnen. Putnam (2000) beschrijft het verschil en de meerwaarde van deze 
twee vormen van sociaal kapitaal op aansprekende wijze:
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‘Bonding social capital is, as Xavier de Souza Briggs puts it, good for “getting 
by”, but bridging social capital is crucial for “getting ahead”. (...) Bonding 
social capital constitutes a kind of sociological superglue, whereas bridging 
social capital provides a sociological WD40.’ (p. 23)

Zie bijvoorbeeld ook Granovetter (1973) voor de waarde van zowel ‘zwakke’ als 
‘sterke’ sociale relaties binnen netwerken. Waar de eerste vormen van soci
aal kapitaal verwijzen naar horizontale relaties, verwijst verbindend sociaal 
kapitaal naar verticale relaties (Woolcock, 2001; Woolcock & Sweetser, 2002). 
Woolcock en Sweetser (2002) definiëren verbindend sociaal kapitaal als ‘con
nections with people in power, whether they are in politically or financial 
influential positions. A person’s prestige, ability to get things done, and pro
fessional advancement often depend on ties to these elites’ (p. 26). Tevens gaat 
het om het verkrijgen van hulpmiddelen, ideeën en informatie van formele 
instituties (Woolcock, 2001). Het gaat dus om relaties met mensen die zich op 
een hogere positie in de maatschappij bevinden en relaties met formele insti
tuties.

Net als bij sociale samenhang zijn ook de effecten van sociaal kapitaal 
ambigu. Sociaal kapitaal biedt verschillende voordelen (zie Lin, 2001) en in 
menig onderzoek wordt beargumenteerd dat het een positief effect heeft op 
bijvoorbeeld actief burgerschap en het politiek vertrouwen (Putnam, 2000), 
schoolprestaties (Coleman, 1988), het innoverend vermogen van bedrijven 
(Tsai & Ghoshal, 1998) en economische prestaties (Keefer & Knack, 2008). 
Daarentegen noemt Portes (2014) drie negatieve effecten van sociaal kapitaal. 
Ten eerste biedt sociaal kapitaal voordelen voor iemand die onderdeel is van 
een netwerk, maar sluit tegelijkertijd anderen buiten die geen onderdeel zijn 
van dat netwerk. Het werkt dus via een systeem van insluiting en uitsluiting, 
wat nadelige gevolgen kan hebben voor iemand die geen relaties heeft in het 
‘juiste’ netwerk. Ten tweede kunnen leden in een netwerk buitensporige eisen 
stellen aan succesvolle personen binnen dat netwerk, wat remmend kan wer
ken voor de productie van sociaal kapitaal. Een voorbeeld daarvan zijn succes
volle ondernemingen die ten onder zijn gegaan doordat de eigenaren daarvan 
te veel tegemoetkwamen aan de eisen van anderen in hun netwerk. Als derde 
reden noemt Portes dat sociaal kapitaal zich kan uiten in extreem vertrouwen 
binnen een groep, waardoor het kritisch vermogen binnen die groep afneemt, 
wat negatieve gevolgen kan hebben voor de hele samenleving. Voorbeelden 
daarvan zijn het ontstaan van zeepbellen in de markt, die bij het knappen 
iedereen in de samenleving raken of de manier waarop de nazipartij in Duits
land opkwam en steeds machtiger werd.
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Bij het doen van onderzoek naar sociaal kapitaal doen zich problemen voor 
die te maken hebben met de methodologie en conceptualisering (Portes, 1998; 
Lin, 2001; Van der Gaag, 2005; Woolcock, 2010). Voorbeelden daarvan zijn 
het gevaar dat sociaal kapitaal verandert in een holle term die in elk sociaal 
onderzoek wordt toegepast, of dat het lastig is om het begrip goed meetbaar 
te maken. Een ander voorbeeld is de discussie over de conceptualisering van 
het begrip. Zo is Lin (2001) kritisch jegens de groepsbenadering die sociaal 
kapitaal beschouwt als een collectief goed naast vertrouwen en normen. Vol
gens hem zorgt dit ervoor dat de oorspronkelijke kenmerken van sociaal kapi
taal, zoals individuele interacties en netwerken, te veel zijn losgelaten en zijn 
toe gepast als vervangende of alternatieve termen voor hetzelfde. Hij pleit er 
daarom voor om sociaal kapitaal los te zien van een collectief goed. Ook ande
ren wijzen op conceptualiseringsproblemen, waarbij het niet altijd duidelijk is 
hoe begrippen zijn gedefinieerd, hoe verbanden van oorzaak en gevolg lopen, 
en hoe sociaal kapitaal het beste is te meten (Portes, 1998; Van der Gaag, 2005; 
Woolcock, 2010).

4.2.1 Sociaal kapitaal en zelfredzaamheid bij noodsituaties
Verschillende onderzoekers wijzen op de waarde van sociaal kapitaal wanneer 
gemeenschappen te maken krijgen met een noodsituatie. Het kan positief 
bijdragen aan de voorbereiding op noodsituaties, het overwinnen daarvan, of 
de wederopbouw positief stimuleren (Beggs, Haines & Hurlbert, 1996; Dynes, 
2002; 2006; Perry & Quarantelli, 2005; Drabek, 2013; Jones & Faas, 2017; Ald
rich, 2012; Meyer, 2018). Voor Perry en Quarantelli (2005), twee vooraanstaande 
onderzoekers op het gebied van rampen en crises, bestaat geen twijfel over het 
belang van sociaal kapitaal voor zelfredzaamheid. Sociale entiteiten met meer 
sociaal kapitaal zijn volgens hen duidelijk beter af dan diegenen die minder 
hierover beschikken, en hoe meer een entiteit onderdeel is van netwerken, hoe 
meer het sociaal kapitaal kan worden benut in de voorbereiding.

Voorafgaand aan noodsituaties kunnen de sociale relaties die mensen heb
ben (zoals familie, vrienden, buren en kennissen) ervoor zorgen dat mensen 
bewuster omgaan met risico’s, elkaar tips geven over maatregelen en elkaar 
helpen om deze te realiseren (Levac et al., 2012; Koh & Cadigan, 2008). Een 
voorbeeld hiervan komt uit de studie van Bihari en Ryan (2012) naar de voor
bereiding op bosbranden. Mensen met meer sociaal kapitaal troffen aanvul
lende voorbereidingsmaatregelen, zoals het ontbossen, het aanpassen van 
hun woning en omgeving, zodat deze minder brandgevaarlijk werden, en het 
maken van evacuatieplannen. Ook Linnekamp, Koedam en Baud (2011) von
den een positief effect van sociaal kapitaal voor zelfredzaamheid. Huishou
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dens met meer sociaal kapitaal bleken zich beter voor te bereiden op overstro
mingen. Een onderzoek van Brunie (2009) laat zien dat sommige vormen van 
sociaal kapitaal positieve effecten hebben op de kennis die mensen hebben 
van de voorbereidingsmaatregelen voor een orkaan, de bewustwording van 
wat bij een evacuatie meegenomen moet worden naar een schuilplaats, en de 
bekendheid met de verantwoordelijkheden van de hulpverlening (‘community 
disaster committees’).

Tijdens noodsituaties kan sociaal kapitaal eraan bijdragen dat mensen tij
dens een noodsituatie informatie, waarschuwingen en hulp ontvangen (Meyer, 
2017; Beggs, Haines & Hurlbert, 1996; Perry, 1989; Hurlbert, Beggs & Haines, 
2001; Heller, Alexander, Gatz, Knight & Rose, 2005; Levac et al., 2012). Zo bleek 
bijvoorbeeld dat tijdens de orkaan Katrina in New Orleans in 2005 mensen op 
talloze manieren gebruik maakten van elkaars kennis, kunde en mogelijk
heden om te evacueren, schuilen of te herstellen van de gevolgen (Hawkins & 
Maurer, 2010). Een ‘kleiner’, Nederlands voorbeeld is dat burgers tijdens een 
stroomuitval vooral werden geïnformeerd door buren en familie, en ook vooral 
van hen verschillende vormen hulp ontvingen (Neuvel et al., 2010). Al eerder 
in dit onderzoek is uitvoerig beschreven wat mensen zoal voor elkaar kunnen 
betekenen tijdens noodsituaties. Hierbij is het niet zo dat de hulp die mensen 
ontvangen tijdens een noodsituatie per definitie een manifestatie is van hun 
sociaal kapitaal. Om te kunnen spreken van sociaal kapitaal, zoals bedoeld 
in de theorie van individueel sociaal kapitaal, is het zaak dat de ontvangende 
persoon op enige wijze een bestaande sociale relatie heeft met die persoon 
(zie Lin, 2001; Van der Gaag, 2005). Wanneer iemand hulp ontvangt van een 
voor hem totaal vreemde omstander, is er sprake van burgerhulp, niet zozeer 
van het manifesteren van sociaal kapitaal. Het gaat dan namelijk niet om de 
opbrengst van een reeds opgebouwde sociale relatie.

Verder kan sociaal kapitaal bijdragen aan de wederopbouw na een nood
situatie (Aldrich, 2012; Jones & Faas, 2017; Drabek, 2013; Meyer, 2018). Gemeen
schappen met meer sociaal kapitaal zijn beter in staat om de gevolgen van een 
noodsituatie te herstellen. Een voorbeeld hiervan blijkt uit een onderzoek van 
Nakagawa en Shaw (2004). Zij onderzochten de invloed van sociaal kapitaal bij 
twee aardbevingen in Japan (in de stad Kobe, 1995) en India (in de staat Gujarat, 
2001). Gemeenschappen met meer sociaal kapitaal gaven de wederopbouw effi
ciënter vorm, omdat de verschillende sociale netwerken, bestaande uit onder 
meer burgers, overheidsvertegenwoordigers en ondernemers, verschillende 
materiële (benodigde spullen) en immateriële hulpbronnen (bijv. informatie, 
kennis en kunde) faciliteerden. Meyer (2018) constateert dat veel onderzoeken 
aantonen dat sociaal kapitaal bijdraagt aan het herstellend vermogen na ram
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pen, maar dat op het gebied van mentale gezondheid de onderzoeksresultaten 
ambivalent zijn. Soms vinden onderzoekers een positieve relatie tussen sociaal 
kapitaal en het tegengaan van negatieve mentale gezondheidseffecten, zoals 
bijvoorbeeld PTSS en depressie. Maar soms blijven dergelijke effecten uit, 
worden gemixte effecten gevonden, veranderen effecten in de verschillende 
tijdsperioden na een ramp of plaatsen onderzoekers vraagtekens bij de oor
zaakgevolgrelatie. Meyer stelt dan ook vast dat op dit punt meer onderzoek 
nodig is. Ook staat sociaal kapitaal het herstellend vermogen soms in de weg 
(Aldrich, 2012). Het kan ervoor zorgen dat hulpbronnen bij gemeenschappen 
terechtkomen met veel sociaal kapitaal en minder of niet bij gemeenschappen 
met minder sociaal kapitaal.

Verschillende factoren bepalen de mate waarin mensen beschikken over 
sociaal kapitaal, zoals bijvoorbeeld geslacht, inkomen en herkomst (Aldrich, 
2012; Meyer, 2018). Hierbij is ook de context van de noodsituatie relevant. Som
mige hulpbronnen kunnen heel relevant zijn voor de ene noodsituatie, maar 
minder of niet voor de andere noodsituatie. Een studie van Hurlbert et al. (2001) 
naar sociaal kapitaal bij de orkaan Andrew in de Verenigde Staten (in de staat 
Louisiana, 1992) illustreert dit. Daaruit bleek dat hoger opgeleiden weliswaar 
meer toegang hebben tot sociaal kapitaal, maar juist minder toegang hebben 
tot sociaal kapitaal dat de informele steun faciliteert tijdens een noodsituatie. 
Het gaat dus niet zozeer om de hoeveelheid sociaal kapitaal, als wel om het 
juiste sociaal kapitaal. Een ander punt is dat in sommige situaties wel relevant 
sociaal kapitaal aanwezig is, maar dat dit niet meer is te mobiliseren omdat 
een gemeenschap te zwaar is getroffen (Murphy, 2007).

In dit onderzoek wordt een positief effect verwacht van sociaal kapitaal op 
de zelfredzaamheids perceptie. Mensen die over meer relevant sociaal kapitaal 
beschikken, hebben dit bijvoorbeeld kunnen benutten bij hun voorbereiding 
op een noodsituatie. Daarnaast is te verwachten dat zij eerder denken zichzelf 
te kunnen redden tijdens of na een noodsituatie, omdat hun sociaal kapitaal 
hen daarbij kan ondersteunen. Om dit mechanisme te toetsen is de volgende 
hypothese geformuleerd:

(H5) Sociaal kapitaal: mensen die meer sociaal kapitaal ervaren, ervaren 
een hogere zelfredzaamheids perceptie.
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4.3 Vertrouwen

Filosoof John Locke beschouwde vertrouwen als ‘the bond of society’ (1663, in 
Von Leyden, 1954). Naar zijn idee was vertrouwen dus een essentieel onderdeel 
van de samenleving. Hierin staat hij niet alleen. Velen zijn het erover eens dat 
vertrouwen op verschillende manieren belangrijk is (Six, 2004, p. 13). Vertrou
wen is nodig in onzekere, onduidelijke en complexe situaties, waarbij het een 
gevoel kan geven van veiligheid of kan helpen bij het nemen van noodzakelijke 
risico’s. Het draagt bij aan verandering, omdat het leren, creativiteit en innova
tie ondersteunt. Ook is vertrouwen het smeermiddel voor sociale relaties, waar
door deze efficiënter verlopen. Daarnaast is het van belang voor samenwerking. 
Het zorgt voor het delen van informatie, het versterken van relaties, openheid 
en wederzijdse acceptie, en bevordert conflictoplossing en probleemoplossend 
vermogen. Met vertrouwen is er ook minder noodzaak voor gedetailleerde moni
torings en controlesystemen. Ten slotte heeft vertrouwen excentrieke waarde, 
voor bijvoorbeeld het bereiken van bepaalde doelen, en intrinsieke waarde voor 
mensen om met elkaar om te gaan. Six wijst erop dat sommige redenen voor het 
belang van vertrouwen overlappend en aan elkaar gerelateerd zijn. Maar over 
het belang van vertrouwen bestaat weinig discussie – vertrouwen matters.

Vertrouwen is niet eenvoudig te definiëren en kent dan ook uiteenlopende 
definities. Rousseau et al. (1998) deden vergelijkend onderzoek naar welke bete
kenis vertrouwen heeft in verschillende onderzoeksdisciplines. Daarin consta
teren zij dat ongeacht de onderzoeksdiscipline vertrouwen gaat over het heb
ben van positieve verwachtingen en de bereidheid om kwetsbaar te durven zijn. 
Zij verwijzen in dit kader naar de meest geciteerde definitie van vertrouwen van 
Mayer, Davis en Schoorman (1995): ‘a willingness to be vulnerable’ (p. 729). 
Rousseau et al. (1998) constateren vervolgens dat veel auteurs deze definitie 
onderschrijven, hoewel soms in andere bewoordingen. Op basis van hun brede 
verkenning concluderen zij dat over de belangrijkste kernelementen van ver
trouwen consensus bestaat. Op basis daarvan formuleren zij vertrouwen als: 
‘a psychological state comprising the intention to accept vulnerability based 
upon positive expectations of the intentions or behavior of another’ (p. 395).

Het ontstaan van vertrouwen veronderstelt de aanwezigheid van twee speci
fieke condities (Rousseau et al., 1998; Nooteboom & Six, 2003). Ten eerste moet 
er sprake zijn van een risico, een gepercipieerde kans op verlies. Dit risico zit in 
het feit dat je niet precies weet wat de ander doet of dat de ander goede bedoe
lingen heeft. Volgens Sztompka (1999) is vertrouwen onlosmakelijk verbonden 
met risico ‘because there is always a possibility that those future anticipated 
actions will be harmful for us, or that our entrusting will be abused or taken 
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advantage of, or that our effort to evoke trust will backfire and produce disdain 
instead of tightened bonds (...). Placing trust means suspending, discounting, 
“backeting” the risk, acting as if the risk were not existent’ (p. 31). Sztompka 
onderscheidt vier vormen van risico. De eerste vorm ontstaat bij vertrouwen 
waarbij iemand zich onbewust is van het gekregen vertrouwen, en zich vervol
gens slecht of teleurstellend gedraagt. Denk aan het vertrouwen dat iemand 
heeft in een leraar, dokter of politicus. De tweede vorm is een gevolg van de eer
ste vorm, namelijk dat iemand psychologisch beschadigd kan raken wanneer 
diegene iemand onterecht vertrouwt. Iemand kan zich daardoor voelen als een 
dwaas, idealist of een naïeveling. De derde vorm ontstaat alleen wanneer de 
vertrouwde persoon zich bewust is van het vertrouwen dat hij krijgt. Hierdoor 
heeft diegene een morele verplichting om dit vertrouwen niet te beschadigen. 
Gebeurt dit wel, dan is de ander daardoor zwaar aangedaan. Deze vorm speelt 
bij nauwe, intieme relaties, waarbij valt te denken aan overspel na een jarenlang 
huwelijk of een zakenpartner die de andere(n) oplicht. De laatste risicovorm is 
dat een waardevol object aan de ander wordt toevertrouwd, wat diegene vervol
gens uitbuit of waarbij deze verplichtingen negeert die gepaard gaan met het 
vertrouwen. Sztompka (1999) noemt in dit kader het voorbeeld van iemand die 
wordt afgeperst. Het is vanwege deze risico’s dat Sztompka vertrouwen defini
eert als ‘a bet about the future contingent actions of others’ (p. 25). Anderen 
spreken liever over een sprong in het ongewisse, het nemen van een ‘leap of 
faith’ (Möllering, 2001; 2006).

De tweede conditie voor vertrouwen is dat er sprake moet zijn van afhanke
lijkheid (Rousseau et al., 1998; Nooteboom & Six, 2003). Iemand heeft de ander 
nodig om zijn doel te bereiken. Sheppard en Sherman (1998) noemen meerdere 
vormen van afhankelijkheid. In elke vorm worden factoren afgewogen om de 
betrouwbaarheid van iemand te bepalen. Bij oppervlakkige afhankelijkheid 
is het van belang dat iemand heeft bewezen betrouwbaar en discreet te zijn. 
Hierbij gaat het om kenmerken als competentie, discretie en waargemaakte 
beloften. Is deze afhankelijkheid wederzijds, dan gaat het ook over vertrou
wen in coördinatie, wat onder meer afgemeten wordt aan de voorspelbaarheid 
en consistentie van gedrag. Bij diepgaande afhankelijkheid gaat het erom dat 
iemand niet wordt opgelicht, mishandeld of verwaarloosd. Hierbij gaat het om 
de inschatting van eerlijkheid, integriteit, altruïsme, welwillendheid en zorg
zaamheid. Is er bij deze vorm sprake van wederzijdse afhankelijkheid, dan 
gaat het ook om de inschatting van wat de ander zou doen in bepaalde situa
ties. Hierbij spelen vooruitkijken, intuïtie en empathie een belangrijke rol.

Vertrouwen manifesteert zich altijd in een specifieke context (Hardin, 1993; 
Sztompka, 1999; Schuyt & Verhoeven, 2003; Nooteboom, 2010). Bij het verande
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ren van bepaalde omstandigheden kunnen de aanwezigheid en mate van ver
trouwen ook veranderen. Hardin (1993) illustreert dit als volgt:

‘Trust is a threepart relation: A trusts B to do X. Typically, I trust you to do 
certain kinds of things. I might distrust you with respect to some other things 
and I may merely be skeptical or unsure with respect to still other things. To 
say “I trust you” seems almost always to be elliptical.’ (p. 506)

Schuyt en Verhoeven (2003) noemen in dit verband het voorbeeld van een 
rechtszaak. Procespartijen (A) vertrouwen een rechter (B) om recht te spreken 
(X1), maar bijvoorbeeld niet om de openbare orde (X2) te handhaven. Het zijn 
dus de betrokken actoren en hun onderlinge verwachtingen binnen een speci
fieke context die het vertrouwen bepalen.

De totstandkoming van vertrouwen kan appelleren aan competenties en 
intenties (Nooteboom, 2002; Pavlou, 2002). Vertrouwen in competenties is 
aanwezig wanneer iemand denkt dat een ander technisch in staat is om aan 
zijn verwachtingen te voldoen. Vertrouwen in intenties is aanwezig wanneer 
iemand denkt dat een ander zich naar zijn beste kunnen inzet om aan zijn ver
wachtingen te voldoen. Als iemand slechte intenties heeft, omvat dit opportu
nisme en gebrek aan inzet, toewijding en aandacht. Het onderscheid tussen 
competentie en intentie is van groot belang, want ‘men zal bij gebrek aan com
petentie anders handelen (betere instructie, betere opleiding) dan bij gebrek 
aan intentie (meer beheersing, strakker contract of toezicht, dreiging met 
sancties)’ (Nooteboom, 2009, p. 34). Bovendien is dit onderscheid van belang 
bij het empirisch onderzoeken van vertrouwen, omdat dit anders afbreuk doet 
aan de validiteit van de uitkomsten (Nooteboom, 2006).

Ten slotte kan vertrouwen aanwezig zijn tussen mensen onderling of tussen 
mensen en instituties (Schuyt & Verhoeven, 2003; Six, 2004; Lane, 1998; Zucker, 
1986; Nooteboom, 2002). De eerste vorm betreft interpersoonlijk vertrouwen 
en is volgens Lane (1998) gebaseerd op ‘familiarity, developed in previous inter
action or derived from membership within the same social group’ (p. 14). De 
tweede vorm betreft institutioneel vertrouwen. Hierbij gaat om vertrouwen 
in instituties: het geheel van door mensen bedachte informele beperkingen 
(sancties, taboes, gebruiken, tradities en gedragscodes) en formele regels (wet
ten en regels) met het oog op het behoud van orde en het reduceren van onze
kerheid (North, 1991). Een onderdeel hiervan zijn organisaties met een institu
tionele functie:
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‘[O]rganisaties zijn dus instituties wanneer ze ons gedrag vergaand (kun
nen) beïnvloeden, wanneer ze ons letterlijk “vormen”. Dat doen instituties 
doordat ze normerende en waarderende regels – zowel formeel als infor
meel – hanteren: ze leren ons “hoe dingen zijn” en welk gedrag van ons ver
wacht wordt.’ (Duyvendak & Otto, 2007, p. 16)

Denk bijvoorbeeld aan scholen, de politie of overheidsinstanties. Het onder
scheid tussen vertrouwen in mensen of instituties is niet louter theoretisch 
relevant. In de empirie levert het namelijk verschillende onderzoeksresultaten 
op. Uit metingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt bijvoorbeeld 
dat tussen 2012 en 2017 gemiddeld 59% aangaf in het algemeen andere men
sen wel te vertrouwen (Schmeets, 2018). In diezelfde periode was dit gemiddeld 
voor de politie 69%, het leger 63%, kerken 30% en de Tweede Kamer 36%.

4.3.1 Vertrouwen en zelfredzaamheid bij noodsituaties
Interpersoonlijk en institutioneel vertrouwen kunnen op verschillende 
manieren belangrijk zijn voor zelfredzaamheid bij noodsituaties. Zoals eer
der gesteld bevordert vertrouwen op allerlei manieren de werking en waarde 
van sociale relaties (Six, 2004). Interpersoonlijk vertrouwen is onlosmakelijk 
verbonden met theorieën die gaan over de werking en opbrengst van sociaal 
kapitaal (zie het reeds besproken werk van o.a. Putnam, Coleman en Lin). Put
nam (2000) beschouwt sociaal kapitaal als ‘the principle of generalized reci
procity – I’ll do this for you now, without expecting anything immediately in 
return and perhaps without even knowing you, confident that down the road 
you or someone else will return the favor’ (p. 134). Hoewel er discussie bestaat 
of vertrouwen een onderdeel, effect of antecedent is van sociaal kapitaal, is er 
consensus dat verschillende vormen van vertrouwen relevant zijn voor sociaal 
kapitaal (Lin, 2008). Een ander voorbeeld is de theorie van sociale uitwisse
ling (social exchange theory) (Cropanza & Mitchell, 2005; Cook & Rice, 2003). In 
deze theorie is vertrouwen voorwaardelijk voor sociale uitwisseling, omdat dit 
gebeurt op vrijwillige basis en geen verplichtingen met zich meebrengt. Hea
ney en Israel (2008) refereren bijvoorbeeld aan de ‘natuurlijke helpers’ in een 
sociaal netwerk:

‘Natural helpers are members of social networks to whom other network 
members naturally turn for advice, support, and other types of aid (Israel, 
1985). They are respected and trusted network members who are responsive 
to the needs of others.’ (p. 202)
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Wanneer mensen door vertrouwen elkaar gaan helpen op het gebied van vei
ligheid, wordt vertrouwen van waarde voor zelfredzaamheid. Een voorbeeld 
hiervan blijkt uit de studie van Hausman, Hanlon en Seals (2007). Zij onder
zochten de voorbereiding van mensen op terrorisme en betrokken daarbij de 
rol van vertrouwen. Hausman et al. vonden dat interpersoonlijk vertrouwen 
bijdraagt aan de mate waarin mensen zich voorbereiden. De kanttekening 
hierbij is dat zij vertrouwen onderdeel maakten van een bredere meetschaal 
samen met andere aspecten. Ook Reininger et al. (2013) vonden dat mensen 
met meer interpersoonlijk vertrouwen zich beter voorbereiden in rampgevoe
lige gebieden. Volgens hen kan dit komen doordat dit vertrouwen de mate van 
voorbereiding bevordert. Het kan ook zijn dat mensen met meer interpersoon
lijk vertrouwen zich beter voorbereiden, zodat zij op hun beurt door anderen 
worden vertrouwd, om op die manier relevante hulpbronnen te ontvangen na 
een noodsituatie. Reininger et al. onderzochten niet de werkelijke, maar de 
gepercipieerde voorbereiding. Daarom kan het volgens hen ook zijn dat men
sen niet daadwerkelijk beter voorbereid zijn, maar zich beter voorbereid voe
len, omdat zij op de hulp van anderen vertrouwen tijdens en na een noodsitua
tie. Dat vertrouwen in anderen het veiligheidsgevoel kan vergroten, constateert 
ook Blokland (2009): ‘Vertrouwen in de steun van anderen, je omgeven menen 
door mensen die het voor je op zullen nemen, hangt dus direct met de subjec
tieve veiligheid samen’ (p. 160). Verder is vertrouwen na noodsituaties relevant. 
Wanneer een noodsituatie is gebeurd, kan de aanwezigheid van vertrouwen 
het herstellend vermogen van een gemeenschap versterken (Aldrich, 2008; 
2010; 2012; Nakagawa & Shaw, 2004; ChamleeWright, 2010). ‘Communities 
bound together by norms which share high levels of trust and reciprocity may 
be best able to recover after catastrophe, whether in the Gulf Coast, rural India, 
or the heart of Africa’ (Aldrich, 2011, p. 64). Hommerich (2012) vond bijvoor
beeld dat mensen eerder herstellen van een noodsituatie en trauma’s, omdat 
vertrouwen bevordert dat mensen een positieve kijk hebben op het leven en het 
leven beschouwen als hanteerbaar en betekenisvol.

Naast interpersoonlijk vertrouwen kan ook institutioneel vertrouwen een 
rol spelen bij zelfredzaamheid. Deze vorm van vertrouwen is belangrijk, omdat 
die eraan bijdraagt dat mensen adviezen overnemen van autoriteiten die hun 
veiligheid bevorderen. Naarmate de onzekerheid van de situatie toeneemt en 
mensen daardoor meer afhankelijk zijn van de autoriteiten, neemt dit belang 
ook toe (Paton, 2007). Dit mechanisme werkt voorafgaand aan een noodsitu
atie, wanneer het gaat over voorbereidingsadviezen (Paton & Johnston, 2006; 
Slovic, 1993; Paton, 2003; 2007; 2008; 2013). Een relevante studie in dit kader 
is van Basolo et al. (2009). Zij onderzochten of Amerikaanse inwoners van Los 
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Angeles en New Orleans zich beter of juist minder goed voorbereiden op nood
situaties, afhankelijk van hun vertrouwen in overheidsinstanties en hulpdien
sten die zich daarmee bezighouden. De resultaten lieten zien dat mensen die 
meer vertrouwen hebben in relevante overheidsinstanties hun gepercipieerde 
voorbereiding hoger inschatten. Volgens Basolo et al. komt dit mogelijk door
dat mensen denken dat de overheid de veiligheid voldoende waarborgt, waar
door zij hun zelfredzaamheid hoger percipiëren.

Ook tijdens en na noodsituaties kan institutioneel vertrouwen ervoor zor
gen dat mensen de waarschuwingen van autoriteiten serieus nemen en daad
werkelijk opvolgen (Perry, 1979; Mileti & Sorensen, 1990; Sorensen & Sorensen, 
2007; Schwarz, Seeger & Auer, 2016). Of mensen een waarschuwing serieus 
nemen en een handelings perspectief overnemen, hangt onder meer af van de 
betrouwbaarheid van de afzender. Wanneer mensen op tijd worden gewaar
schuwd voor gevaar en overheidsadviezen overnemen ten gunste van hun vei
ligheid, kan dit ervoor zorgen dat mensen zichzelf en elkaar eerder in veilig
heid weten te brengen. Wanneer een gemeenschap wordt getroffen door een 
noodsituatie, kan institutioneel vertrouwen het herstel versterken of, bij een 
gebrek daaraan, in de weg staan. Hommerich (2012) vond – net zoals bij inter
persoonlijk vertrouwen – een positief effect van institutioneel vertrouwen op 
het herstellend vermogen van mensen na noodsituaties. De gevolgen van een 
gebrek aan institutioneel vertrouwen blijken uit de casusstudie van Joshi en 
Aoki (2013). Zij onderzochten de Indiase gemeenschappen die werden getrof
fen door de Sumatratsunami in 2004. Een gemeenschap herstelde langzamer 
vanwege een gebrek aan vertrouwen in de autoriteiten:

‘[T]hey made a wrong decision that they did not follow the recovery measure 
processed and supported by the government of India because their leader 
was suspicious about and reluctant to following the national policy. As a 
result, the community was isolated and remained the same devastated Oce
anside area alone.’ (p. 8)

Wel was er volgens de onderzoekers sprake van een sociaal cohesieve gemeen
schap. Dit voorbeeld illustreert de eerder besproken schaduwkant van sociale 
cohesie – hechte sociale banden kunnen ook negatief uitpakken.

In dit onderzoek wordt verwacht dat zowel persoonlijk als institutioneel 
vertrouwen positief bijdraagt aan de perceptie van zelfredzaamheid. Het 
mechanisme bij interpersoonlijk vertrouwen kan zijn dat wanneer mensen 
rekenen op de hulp van anderen voor, tijdens en na noodsituaties, zij hier
door hun zelfredzaamheid hoger percipiëren. Een soortgelijk mechanisme is 
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ook te verwachten voor institutioneel vertrouwen, maar dan gaat het erom in 
hoeverre mensen rekenen op de hulp van relevante instituties. Om het effect 
van persoonlijk en institutioneel vertrouwen te onderzoeken, zijn de volgende 
hypothesen geformuleerd:

(H6) Interpersoonlijk vertrouwen: mensen die meer interpersoonlijk ver
trouwen ervaren, ervaren een hogere zelfredzaamheids perceptie.

(H7) Institutioneel vertrouwen: mensen die meer institutioneel vertrouwen 
ervaren, ervaren een hogere zelfredzaamheids perceptie.

4.4 Overige factoren

De hiervoor besproken individueel en sociaal gebonden factoren vormen de 
centrale begrippen in dit onderzoek. Daarnaast is er een aantal andere facto
ren als controlevariabelen betrokken. Deze hebben niet de primaire interesse 
in dit onderzoek, maar zijn wel relevant om rekening mee te houden, omdat 
ze het model mogelijk beïnvloeden. Controlevariabelen in relatie tot de per
soon zijn de ervaring met noodsituaties, religie, geslacht, leeftijd, opleiding, 
herkomst en huisbezit (Perry & Mushkatel, 2008; Tierney, 1989; Fitzpatrick & 
Mileti, 1994; Norris & Elrod, 2006; Bonanno, Galea, Bucciarelli & Vlahov, 2007; 
Lindell & Whitney, 2000; Van ’t Padje & Helsloot, 2010; Tierney et al., 2001; 
Haney, Elliott & Fussell, 2010; Crawford, Wright & Masten, 2006; Mulilis et al., 
2000; Russell et al., 1995; Turner, Nigg & Paz, 1986).

Verder zijn ook twee contextuele factoren betrokken. Dit is de karakteris
tiek van de gemeente waar men woont en de huishoudenssamenstelling. De 
eerste factor is meegenomen omdat een stad en dorp op meerdere aspecten, 
waaronder veiligheidsgevoelens, kunnen verschillen (Oppelaar & Wittebrood, 
2006). Mogelijk levert dit ook verschillen op in de zelfredzaamheids perceptie 
bij noodsituaties. Van de tweede factor is bekend dat dit van invloed is op het 
zelfredzaamheidsgedrag (Turner et al., 1986; Dooley, Catalano, Mishra & Serx
ner, 1992; Russell et al., 1995).
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4.5 Conceptueel model en hypothesen

Figuur 4.1 laat het conceptueel model zien dat in dit onderzoek centraal staat. 
Daarin zijn de individuele factoren uit het vorige hoofdstuk (risicoperceptie, 
eigen verantwoordelijkheid, kennis handelings perspectief) en de sociale fac
toren uit dit hoofdstuk (sociale samenhang, sociaal kapitaal, interpersoon
lijk vertrouwen, institutioneel vertrouwen) opgenomen als onafhankelijke 
variabelen en zelfredzaamheid als afhankelijke variabele. In het model wordt 
rekening gehouden met verschillende controlevariabelen: leeftijd, opleiding, 
geslacht, religie, ervaring met noodsituaties, huishoudenssamenstelling, her
komst, huisbezit en de typologie van de gemeente.

Risicoperceptie

Eigen verantwoordelijkheid

Kennis handelingsperspectief

Sociale samenhang

Sociaal kapitaal

Interpersoonlijk vertrouwen

Institutioneel vertrouwen

Perceptie
zelfredzaamheid
bij noodsituaties

Perceptie
individuele
factoren

Perceptie
sociale factoren

Controlevariabelen: opleiding, leeftijd, geslacht, ervaring noodsituatie,
religie, huishoudenssamenstelling, huisbezit, herkomst, gemeente

Figuur 4.1 Te toetsen conceptueel model
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Tabel 4.1 laat een samenvatting zien van de hypothesen die in dit onderzoek 
worden getoetst.

Tabel 4.1 Centrale hypothesen

Factor Hypothese
(h1) risicoperceptie Mensen met een hogere risicoperceptie ervaren een lagere 

zelfredzaamheids perceptie
(h2) Kennis handelings perspectief Mensen met een hogere perceptie van kennis van 

handelingsperspectieven ervaren een hogere 
zelfredzaamheids perceptie

(h3) Eigen verantwoordelijkheid Mensen met een hogere verantwoordelijkheids perceptie van 
hun eigen veiligheid ervaren een hogere zelfredzaamheids-
perceptie

(h4) Sociale samenhang Mensen die meer sociale samenhang ervaren, ervaren een 
hogere zelfredzaamheids perceptie

(h5) Sociaal kapitaal Mensen die meer sociaal kapitaal ervaren, ervaren een hogere 
zelfredzaamheids perceptie

(h6) Interpersoonlijk vertrouwen Mensen die meer interpersoonlijk vertrouwen ervaren, ervaren 
een hogere zelfredzaamheids perceptie

(h7) Institutioneel vertrouwen Mensen die meer institutioneel vertrouwen ervaren, ervaren 
een hogere zelfredzaamheids perceptie

4.6 Tot besluit

Het sociale perspectief biedt verschillende theoretische aanknopingspunten 
voor het verklaren van zelfredzaamheid bij noodsituaties. De sociale bindin
gen tussen burgers, de hulpbronnen die daarin circuleren en het vertrouwen 
dat onderdeel is van deze sociale relaties kunnen relevant zijn. De verwachting 
is dat naarmate burgers deze sociale factoren sterker ervaren zij hun zelfred
zaamheid hoger percipiëren. Aan het einde van het hoofdstuk is de mogelijke 
werking van zowel de individuele als de sociale factoren in een conceptueel 
model weergegeven, waarin ook controlevariabelen zijn opgenomen. Ook zijn 
de te toetsen hypothesen nog eens in zijn totaliteit weergegeven. Deze hypo
thesen zijn empirisch onderzocht, waarvan de resultaten in hoofdstuk 6 aan 
de orde komen. In hoofdstuk 5 volgt eerst een uiteenzetting en verantwoording 
van het onderzoeksontwerp en de onderzoeksmethoden en technieken.
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Onderzoeksopzet

In tegenstelling tot veel ander Nederlands onderzoek naar zelfredzaamheid 
is dit onderzoek grotendeels gebaseerd op kwantitatieve onderzoeksmetho
den. Maar daarnaast zijn ook kwalitatieve onderzoeksmethoden ingezet. 
Beide methoden van onderzoek hebben specifieke voor en nadelen (John
son & Onwuegbuzie, 2004). Kwalitatief onderzoek is bijvoorbeeld sterk in het 
achterhalen van interpretaties en meningen en het beschrijven van complexe 
fenomenen binnen een aantal cases. Nadelen zijn onder meer de beperkte 
generaliseerbaarheid en dat het moeilijker is om hypothesen en theorieën te 
toetsen. Kwantitatief onderzoek is beter in staat om dit laatste te doen, maar 
heeft onder meer als nadeel dat kennis soms te abstract blijft om toepasbaar te 
maken. Ook bestaat het risico dat onderzoekers relevante fenomenen missen, 
omdat zij zich te veel focussen op het testen van de theorie.

Vanwege de combinatie van methoden is deze studie te typeren als mixed 
methods research: ‘the class of research where the researcher mixes or combi
nes quantitative and qualitative research techniques, methods approaches, 
concepts or languages in a single study’ (Johnson & Onwuegbuzie, 2004, p. 17). 
Voordelen van deze benadering zijn onder meer dat nadelen van kwalitatief 
of kwantitatief onderzoek kunnen worden opgelost, deze de voordelen van 
de beide onderzoeksparadigma’s combineert en krachtiger bewijs kan pro
duceren. Wel vraagt deze benadering bijvoorbeeld meer competenties van de 
onderzoeker, kan deze tijdrovender zijn, of vinden methodologische puris
ten dat kwantitatief en kwalitatief onderzoek gescheiden moeten blijven. De 
gemixte onderzoeksmethode is te beschouwen als een derde methodologische 
stroming, die zich kenmerkt door pragmatisme, waarbij de onderzoeksvraag 
leidend is voor de gekozen onderzoeksmethoden (Teddlie & Tashakkori, 2009). 
In dit hoofdstuk volgt een verdere toelichting op de gekozen onderzoeksopzet 
en de onderzoeksmethoden en technieken.
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5.1 Crosssectioneel ontwerp

Dit onderzoek heeft de opzet van een crosssectioneel ontwerp. Dit betekent dat 
de data op één moment in de tijd worden verzameld en dat analyses of verschil
len tussen groepen daarop zijn gebaseerd (De Vaus, 2001). In dit onderzoek zijn 
deze data verzameld via een digitale vragenlijst onder inwoners van Zwolle en 
OlstWijhe. Voorafgaand is als wijze van vooronderzoek ook een digitale vra
genlijst uitgezet onder professionals van meerdere veiligheidsregio’s. De vol
gende paragrafen lichten de opzet, uitvoering en gemaakte keuzes uitgebrei
der toe.

Het crosssectionele onderzoeksontwerp heeft specifieke voor en nadelen 
(De Vaus, 2001). Dit ontwerp is wereldwijd waarschijnlijk een van de meest 
gebruikte onderzoeksontwerpen in de sociale wetenschappen. Een belangrijk 
voordeel is dat het mogelijk is om relatief snel en goedkoop veel relevante data 
te verzamelen. Verder is het uitermate geschikt voor beschrijvende en correle
rende analyses, kan het indicaties geven waar causale verbanden waarschijn
lijk niet bestaan, en is het vaak sterk in externe validiteit. Omdat dit onderzoek 
statistisch onderbouwde verbanden inzichtelijk wil maken, is dit een belang
rijke reden geweest om voor dit onderzoeksontwerp te kiezen.

Op het gebied van interne validiteit zijn er twee nadelen (De Vaus, 2001). 
Interne validiteit verwijst naar de mate waarin het mogelijk is om eenduidige 
conclusies te trekken op basis van de resultaten. In de eerste plaats is het nooit 
helemaal zeker of geconstateerde verschillen ook daadwerkelijk door een vari
abele worden veroorzaakt. Zo is het bijvoorbeeld nooit zeker of er rekening is 
gehouden met alle relevante factoren die ook van invloed kunnen zijn. Daar
naast is het niet altijd mogelijk om iets te zeggen over de richting van correla
ties, omdat niet altijd is vast te stellen of variabele x eerder aanwezig was dan 
variabele y. Het is daarom belangrijk om geformuleerde hypothesen te ontwik
kelen op basis van theorieën, om vanuit die basis de richting van relaties te 
kunnen beargumenteren. Dat is in dit onderzoek ook op die wijze gedaan. In 
de tweede plaats kan het lastig zijn om betekenis te geven aan de resultaten 
van een crosssectioneel ontwerp. Hoe komt het precies dat variabele x corre
leert met variabele y? In dit onderzoek zijn de resultaten daarom ook bespro
ken in focusgroepen (waarover later meer). Maar ondanks deze nadelen wijst 
De Vaus erop dat het crosssectionele ontwerp minder nadelen voor de interne 
validiteit kent dan bijvoorbeeld het experiment of longitudinaal onderzoek.
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5.2 Keuze onderzoeksgebied

De keuze om data te verzamelen onder inwoners van Zwolle en OlstWijhe heeft 
twee redenen. De eerste reden is dat deze twee gemeenten sterk verschillen 
op het gebied van geografische ligging, aantal inwoners, bevolkingssamen
stelling, karakter (dorp en stad) en mate van sociale samenhang (CBS, 2011b; 
2011c; Hijlkema et al., 2013). Bij aanvang van dit onderzoek was de gedachte 
dat deze kenmerken mogelijk relevant waren voor verschillen in zelfred
zaamheid. De tweede reden is dat tijdens dit onderzoek zelfredzaamheid een 
beleidsprioriteit was bij Veiligheidsregio IJsselland en deze twee gemeenten. 
Hiertoe had Veiligheidsregio IJsselland een beleidsprogramma opgericht met 
als doel om zelfredzaamheid onder inwoners te stimuleren en een werkwijze te 
ontwikkelen die daarbij aansloot (Veiligheidsregio IJsselland, 2011). Een ander 
belangrijk doel van dit programma was kennisontwikkeling over effectieve 
beleidsinterventies: wat konden de veiligheidsregio en gemeenten doen om 
de zelfredzaamheid te bevorderen? Omdat deze twee gemeenten actief aan de 
slag waren met zelfredzaamheid en er behoefte was aan kennisontwikkeling, 
besloten zij mee te werken en als onderzoeksgebied te fungeren. Dit bood de 
kans om grote groepen professionals en inwoners als respondent te betrekken 
– doelgroepen die waarschijnlijk lastiger te bereiken zouden zijn wanneer het 
onderzoek enkel vanuit de universiteit was geïnitieerd.

5.3 Focus op drie noodsituaties en 
de perceptie van zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is contextafhankelijk. Het is daarom zinvol en noodzakelijk 
om daarmee rekening te houden. In dit onderzoek is gekozen voor de context 
van brand, hoogwater/overstroming en extreem winterweer. Bij het bepalen 
van het type en het aantal noodsituaties was het van belang om verschillende 
noodsituaties te selecteren die representatief waren voor het brede begrip 
fysieke veiligheid. Tegelijkertijd was het van belang om oog te houden voor 
het kunnen doen van voldoende valide en betrouwbare statistische bewerkin
gen per noodsituatie. Dit leidde tot de keuze om in totaal drie noodsituaties te 
selecteren.

Deze drie typen noodsituaties kwamen tot stand na een zorgvuldig afwe
gingsproces. Hierbij zijn vier stappen doorlopen. Ten eerste zijn de objectieve 
risico’s van het onderzoeksgebied geïnventariseerd. Dit was van belang om te 
zorgen dat de onderzochte noodsituaties zich daadwerkelijk konden voordoen. 
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De basis hiervoor vormde het risicoprofiel van Veiligheidsregio IJsselland uit 
2010. Ten tweede is gekeken naar de mate waarin risico’s door burgers werden 
beleefd. Een zekere mate van beleving was van belang, zodat mensen eerder 
zouden meedoen met het onderzoek en de gestelde vragen beter aansloten bij 
hun voorstellingsvermogen. De basis hiervoor vormde een praktijkonderzoek 
onder inwoners van Zwolle en OlstWijhe (Hijlkema et al., 2013). Ten derde is 
van noodsituaties een inschatting gemaakt van zelfredzaamheidsmogelijkhe
den voor burgers. Op deze manier werden noodsituaties uitgesloten waaraan 
burgers zelf nauwelijks iets kunnen doen. De basis hiervoor vormden hande
lingsperspectieven die instanties of overheden aanboden aan burgers. Tot slot 
zijn de bevindingen van deze drie stappen integraal afgewogen en is de keuze 
gemaakt voor de drie noodsituaties. Zie bijlage B voor een uitgebreide uitwer
king van deze stappen.

Naast de drie noodsituaties is een andere keuze geweest om de gepercipi
eerde zelfredzaamheid te onderzoeken. Al eerder in dit boek gaf ik de metho
dologische overwegingen hiervoor aan, evenals de relatie tussen de objectieve 
en subjectieve zelfredzaamheid (zie hoofdstuk 1 en 2).

5.4 Methoden

Om de validiteit van het onderzoek te versterken is gebruik gemaakt van tri
angulatie. Dit betekent dat bevindingen uit onderzoek zijn gebaseerd op ver
schillende individuen, data en methoden (Creswell, 2013). Zoals gezegd is in 
dit onderzoek een mix van kwantitatieve en kwalitatieve methoden toegepast. 
Er is gebruik gemaakt van literatuur, vragenlijsten, focusgroepen en docu
mentenanalyses. Per deelvraag zijn verschillende methoden ingezet om deze 
te beantwoorden. Deelvragen 1 en 2 zijn onderzocht met behulp van literatuur, 
vragenlijsten en focusgroepen, deelvraag 3 met behulp van focusgroepen en 
documentenanalyses en deelvraag 4 met behulp van literatuur en focusgroe
pen. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de gehanteerde onderzoeksmethoden 
per deelvraag.
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Tabel 5.1 Gebruikte onderzoeksmethoden per deelvraag

Onderzoeksmethode

Deelvraag Lite ratuur
Vragen lijst 
 burgers

Vragenlijst 
professio-
nals

Focus-
groepen 
professionals

Docu menten-
analyse 

1.  Welke individuele 
 factoren beïnvloeden 
de zelfredzaamheids-
perceptie?

X X X X

2.  Welke sociale 
 factoren beïnvloeden 
de zelfredzaamheids-
perceptie?

X X X X

3.  Hoe verhouden de 
bevindingen zich tot 
het huidige veilig-
heidsbeleid?

X X

4.  Welk toekomst-
perspectief vloeit 
daaruit voort ter 
verbetering van het 
veiligheids beleid?

X X

5.4.1 Vragenlijsten
In dit onderzoek zijn twee vragenlijsten ontwikkeld en afgenomen. Als wijze 
van vooronderzoek is een vragenlijst afgenomen onder 88 professionals van 
veiligheidsregio’s en drie burgers die zijn te beschouwen als ervaringsdes
kundige van een noodsituatie. Vervolgens is een vragenlijst afgenomen onder 
inwoners van Zwolle en OlstWijhe en ingevuld door 2.454 respondenten. Deze 
paragraaf gaat nader in op de opzet en uitvoering van deze vragenlijsten.

Het is bekend dat er voor en nadelen kleven aan het gebruik van een vra
genlijst (Babbie, 2013). Voordelen van een vragenlijst zijn de mogelijkheid tot 
statistische bewerking, het beschrijven van karakteristieken van een grote 
populatie, het hanteerbaar maken van grote steekproeven, het in één keer veel 
kunnen vragen over een onderwerp en het krachtig zijn in algemeenheden. 
Deze voordelen sloten goed aan bij het doel van dit onderzoek en bij het kun
nen ontwikkelen van statistisch onderbouwde kennis over zelfredzaamheid. 
Nadelen van een vragenlijst zijn de potentiële oppervlakkigheid over complexe 
onderwerpen, de moeilijkheid bij het aansluiten van de context op het sociale 
leven, de inflexibiliteit en het stimuleren van ‘kunstmatigheid’. Dit laatste punt 
kan ontstaan wanneer het specifieke onderwerp zich minder leent om te meten 
met vragenlijsten of wanneer een respondent pas gaat nadenken over de vraag 
wanneer deze is gesteld. Om deze nadelen zo beperkt mogelijk te houden, zijn 
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de uitkomsten van de vragenlijst naderhand in focusgroepen met experts uit 
het beroepenveld getoetst, waarover later meer.

5.4.2 Vragenlijst onder professionals 
en ervaringsdeskundigen

Een van de sociale variabelen in dit onderzoek is sociaal kapitaal. In hoofdstuk 
4 is gebleken dat dit verwijst naar de relevante hulpbronnen waarover iemand 
kan beschikken op basis van zijn sociale netwerk. Tijdens het operationalise
ren van dit begrip kwam de vraag op wat precies relevante hulpbronnen zijn bij 
noodsituaties. Anders gezegd: welke kennis, spullen of hulp zijn behulpzaam 
voor iemand in het kader van brand, hoogwater/overstroming of extreem win
terweer? Om hierachter te komen is een vragenlijst uitgezet met open vragen 
onder professionals van meerdere veiligheidsregio’s, aangevuld met vragen 
aan burgers die specifieke ervaring hebben gehad met een noodsituatie. Hier
bij zijn bewust geen antwoordcategorieën aangeboden, om de respondenten 
zo min mogelijk te sturen.

In totaal zijn uit vijf veiligheidsregio’s professionals bevraagd. Veiligheids
regio IJsselland kreeg vragen voorgelegd over sociaal kapitaal in het kader van 
brand, Veiligheidsregio ZuidLimburg in het kader van hoogwater/overstro
ming en Veiligheidsregio’s Noord en OostGelderland, GelderlandMidden en 
GelderlandZuid in het kader van extreem winterweer. Deze veiligheidsregio’s 
zijn enerzijds geselecteerd vanwege bereidheid en beschikbaarheid (conveni
ence sampling) en anderzijds is gekeken naar de ervaring van de veiligheids
regio met de noodsituatie. In totaal beantwoordden 51 professionals vragen 
over brand, 27 over extreem winterweer en 10 over hoogwater/overstroming. 
Dit leverde een goed beeld op van relevant sociaal kapitaal. Alleen was het 
aantal respondenten op het gebied van hoogwater/overstroming wat beperkt. 
Om dit te complementeren zijn vertegenwoordigers van de ZuidLimburgse 
dorpsraden Itteren en Borgharen bevraagd. Hiervoor is gekozen vanwege hun 
ruime ervaring met overstromingen (Frerks & Engel, 2013). In totaal hebben 
drie mensen namens de dorpsraden de vragen beantwoord. Een beperkt aan
tal, maar wel mensen met waardevolle ervaring.

Dit vooronderzoek leverde een gedegen beeld op van wat professionals en 
ervaringsdeskundigen beschouwen als relevant sociaal kapitaal bij de drie 
noodsituaties. Dit heeft de basis gevormd voor de vragen die hierover zijn 
gesteld aan de inwoners van Zwolle en OlstWijhe.
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5.4.3 Vragenlijst onder burgers
In deze subparagraaf volgt een toelichting op de opzet en resultaten van de 
steekproeven, de operationalisatie van begrippen, de schaalconstructies en 
betrouwbaarheid en de statistische analyses die zijn toegepast.

Opzet en resultaten steekproeven
De vragenlijst onder inwoners van Zwolle en OlstWijhe werd eerst als concept 
voorgelegd aan achttien respondenten om te testen. Op basis van deze feed
back is de vragenlijst aangescherpt. Omdat de onderzoekspopulatie bestond 
uit willekeurige burgers was het niet nodig om deze pretest uit te voeren onder 
een specifieke doelgroep. Daarom zijn deze respondenten met ‘convenience 
sampling’ geselecteerd: mensen die het interessant vonden om mee te doen.

Vervolgens is ervoor gekozen om de vragenlijst te digitaliseren en ook op 
die wijze te verspreiden. Een digitale vragenlijst heeft voor en nadelen (Wright, 
2005). Een online vragenlijst vergroot de kans om moeilijk te benaderen perso
nen of groepen te bereiken, kan de respons verhogen, bespaart tijd en kosten. 
Nadelen zijn mogelijke problemen op het gebied van respondentselectie (zoals 
moeilijkheden bij het verkrijgen van emailadressen of steeds dezelfde res
pondenten die meedoen) of bij het verkrijgen van toegang tot bepaalde online 
gemeenschappen voor potentiële respondenten. In dit onderzoek werden deze 
laatstgenoemde nadelen niet verwacht, omdat gebruik kon worden gemaakt 
van de gemeentelijke infrastructuren.

Voor het benaderen van inwoners van de gemeente Zwolle is gebruik 
gemaakt van het burgerpanel. Hierdoor is er sprake van een selecte steekproef. 
In dit burgerpanel zijn meer dan 10.000 inwoners vanaf 18 jaar vertegenwoor
digd. Deze mensen hebben zich vrijwillig aangemeld om door de gemeente te 
mogen worden bevraagd op allerhande onderwerpen. Van de 10.000 burgerpa
nelleden zijn er circa 6.000 benaderd om mee te doen, omdat de verwachting 
was dat met dit aantal een voldoende respons behaald zou worden om uitspra
ken te kunnen doen met 95% betrouwbaarheid. Om de respons te verhogen is 
in de uitnodiging aangegeven dat de burgemeester het waardeerde wanneer 
mensen deze vragenlijst wilden invullen. Via dit burgerpanel was het moge
lijk om op efficiënte wijze veel gemotiveerde respondenten te benaderen. Een 
nadeel van deze methode is dat de samenstelling van het burgerpanel niet 
volledig representatief is ten opzichte van de bevolkingssamenstelling van 
Zwolle, en daarmee de uitkomsten van de vragenlijst zelf ook niet. Maar omdat 
dit onderzoek niet als doel had om te generaliseren onder inwoners van de 
gemeenten zelf was dit nadeel acceptabel. De gemeente OlstWijhe beschikte 
tijdens de periode van dataverzameling niet over een burgerpanel. Daarom is 
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ervoor gekozen om inwoners via een brief te vragen om de digitale vragenlijst 
in te vullen. Om de respons te verhogen is deze brief namens de burgemeester 
verzonden. Bij het selecteren van inwoners is aangesloten bij de manier zoals 
die voor de gemeente gebruikelijk is. Dit betekende dat uit drie gebieden (Olst, 
Wijhe en het buitengebied) mensen zijn geselecteerd. Hierdoor is er sprake van 
een aselecte, gestratificeerde steekproef.

Tabel 5.2 laat de uitkomsten van de steekproeven in Zwolle en OlstWijhe 
zien. De steekproef van Zwolle bestond uit 6.064 personen. Daarvan hebben 
2.057 personen de vragenlijst volledig ingevuld (een respons van 34%). Dit 
levert een betrouwbaarheidsinterval op van 99% en een foutmarge van 3%. De 
steekproef van OlstWijhe was 3.500 personen. Daarvan hebben 397 personen 
de vragenlijst volledig ingevuld (een respons van 11%). Dit levert een betrouw
baarheidsinterval op van 95% en een foutmarge van 5%. In totaal hebben dus 
2.454 respondenten de vragenlijst ingevuld. Niet alle respondenten kregen 
alle vragen aangeboden. De vragenlijst is zo opgebouwd dat iedere respondent 
over twee noodsituaties vragen heeft beantwoord. Hiervoor is gekozen om de 
tijdsduur die nodig was voor het invullen van de vragenlijst voor de respondent 
acceptabel te houden. Respondenten kregen deze vragen op basis van toeval 
toegewezen, maar wel op zo’n manier dat de zij evenredig over de noodsitu
aties werden verdeeld (zie ook figuur 5.1). In de steekproef van Zwolle beant
woordden 1.370 personen vragen over brand (respons 23%), 1.353 personen 
vragen over hoogwater/overstroming (respons 22%) en 1.391 personen vragen 
over extreem winterweer (respons 23%). Dit levert in alle gevallen een betrouw
baarheidsinterval op van 97% en een foutmarge van 3%. In de steekproef van 
OlstWijhe beantwoordden 271 personen vragen over brand (respons 8%), 252 
personen vragen over hoogwater/overstroming (7%) en 271 personen vragen 
over extreem winterweer (8%). Dit betekent in alle gevallen een betrouwbaar
heidsinterval van 95% en een foutmarge van 6%. Zie ook tabel 5.2.
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respondenten
(N = 2.454)

groep 1 (N = 792)

vragen brand

vragen water

groep 2 (N = 813)

vragen water

vragen weer

groep 3 (N = 849)

vragen brand

vragen weer

respondenten
totaal (N = 2.454)

vragen achtergrond

vragen noodsituatie generiek

Figuur 5.1 Een overzicht van de toegepaste vragenroutering voor respondenten

Tabel 5.2 Kenmerken steekproeven Zwolle en Olst-wijhe

Kenmerk Zwolle Olst-Wijhe
Onderzoekspopulatie 123.159a 17.770a 
Steekproefgrootte 6.064 3.500
respons 2.057 (33,92%) 397 (11,34%)
Betrouwbaarheidsinterval 99% 95%
Foutmarge 3% 5%

Vragen over brand
respons 1.370 (22,59%) 271 (7,7%)
Betrouwbaarheidsinterval 97% 95%
Foutmarge 3% 5,9%

Vragen over hoogwater/overstroming
respons 1.353 (22,31%) 252 (7,2%)
Betrouwbaarheidsinterval 97% 95%
Foutmarge 3% 6,2%

Vragen over extreem winterweer
respons 1.391 (22,94%) 271 (7,7%)
Betrouwbaarheidsinterval 97% 95%
Foutmarge 3% 5,9%
a Gebaseerd op cijfers van het CBS (2014). 
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De steekproef bleek volgens verwachting niet representatief te zijn voor de 
bevolking van Zwolle en OlstWijhe. Daarbij is gekeken naar kenmerken als 
geslacht, opleidingsniveau, leeftijd en herkomst. In de steekproef van Zwolle 
(bijlage C, tabel C.1) zijn ten opzichte van de onderzoekspopulatie oververte
genwoordigd: mannen (+5%), middelbaar en hoger opgeleiden (+3% en +30%), 
mensen in de leeftijdscategorieën 2574 (variërend van +1% tot +10%) en autoch
tonen (+10%). Ondervertegenwoordigd zijn: vrouwen (5%), lager opgeleiden 
(7%), middelbaar opgeleiden (9%), mensen in de leeftijdscategorieën 1824 
(6%) en 75 jaar en ouder (1%) en allochtonen (11%). In de steekproef van Olst
Wijhe (bijlage C, tabel C.2) zijn ten opzichte van de onderzoekspopulatie over
vertegenwoordigd: vrouwen (+5%), lager, middelbaar en hoger opgeleiden (+6%, 
+7% en +13%), mensen in de leeftijdscategorieën 4574 (variërend van +6% tot 
+14%) en autochtonen (+4%). Ondervertegenwoordigd zijn: mannen (5%), lager 
opgeleiden (5%), middelbaar opgeleiden (4%), mensen in de leeftijdscatego
rieën 1844 en 75 jaar en ouder (variërend van 1% tot 5%) en allochtonen (5%). 
Al deze verschillen zijn significant op basis van de chikwadraattoets (p < ,05). 
Omdat dit onderzoek theorievorming als doel heeft, en niet om generalise
rende uitspraken te doen over de onderzoekspopulatie, zijn er geen interven
ties ondernomen om de representativiteit van de steekproef te verbeteren.

Operationalisatie begrippen
Op basis van het conceptueel model stonden de volgende begrippen centraal 
in de vragenlijst:
– perceptie zelfredzaamheid bij noodsituaties;
– perceptie risico;
– perceptie kennis van handelingsperspectieven;
– perceptie verantwoordelijkheid;
– perceptie sociaal kapitaal;
– perceptie interpersoonlijk vertrouwen;
– perceptie institutioneel vertrouwen;
– perceptie sociale samenhang.

Tabel 5.3 geeft een overzicht van de wijze waarop de theoretische concepten 
zijn geïnterpreteerd en geoperationaliseerd in dit onderzoek. Voor de percep
tie van zelfredzaamheid is een eigenstandige schaal ontwikkeld die bestaat uit 
vragen over de ingeschatte handelingen van mensen voor, tijdens en na een 
noodsituatie. Op deze manier is recht gedaan aan alle fasen van een nood
situatie waarin mensen zelfredzaam kunnen zijn. Wel is inspiratie opgedaan 
bij eerder onderzoek van Hijlkema et al. (2013). Het meten van risicoperceptie 
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is gebaseerd op Terpstra (2009) en bestaat uit items over de ingeschatte kans 
van een risico, de ingeschatte gevolgen van een risico en de vreesgevoelens dat 
een persoon heeft voor een risico. In dit onderzoek is ervoor gekozen om deze 
items samen als één schaal te behandelen. De perceptie van (toegang tot) han
delingsperspectieven bestaat uit een eigenstandige schaal waarin vragen zijn 
opgenomen of mensen een bepaald aantal handelingsperspectieven kennen 
of hierover informatie kunnen vinden. De perceptie van eigen verantwoorde
lijkheid bestaat uit een schaal die gedeeltelijk is overgenomen van Terpstra 
(2009). De schaal van Terpstra is oorspronkelijk gemaakt voor hoogwater/over
stroming. Daarom is deze vertaald naar brand en extreem winterweer. Ook 
zijn extra vragen toegevoegd, zodat alle fasen van zelfredzaamheid aan bod 
kwamen.

De wijze waarop de perceptie van sociaal kapitaal is geoperationaliseerd, 
vraagt wat meer uitleg. Dit is in dit onderzoek gebeurd door te vragen of res
pondenten toegang hebben tot bepaalde sociale hulpbronnen. Van der Gaag 
en Webber (2008) geven aan dat dit altijd hypothetisch blijft. Bij het meten van 
toegang kunnen zich problemen voordoen op het gebied van betrouwbaarheid 
en sociale wenselijkheid. Mensen onthouden vaak beter benut dan onbenut 
sociaal kapitaal en weten vaak niet welke hulpbronnen zij in hun netwerk bezit
ten, omdat die contextspecifiek zijn, of omdat kennis hiervan zich beperkt tot 
vertrouwelingen in het netwerk. Ook zorgt het meten van alleen de toegang 
tot hulpbronnen voor problemen bij verklarende analyses over productiviteit 
en doelspecificiteit, omdat veel van de toegankelijke hulpbronnen uiteindelijk 
nooit worden gebruikt. Er doen zich echter andere, meer serieuze problemen 
voor wanneer gevraagd wordt naar de aanwending van sociale hulpbronnen 
(Van der Gaag & Webber, 2008). Vragen over het gebruik van hulpbronnen moe
ten per definitie over het verleden worden gesteld. Hierdoor is het nodig om 
een specifieke tijdsperiode (bijv. gebruik in de laatste drie tot zes maanden) 
te bepalen waarin iemand aangeeft of hij in die periode een hulpbron heeft 
gebruikt. Dit levert problemen op vanwege geheugeneffecten. Verder is het 
aanwenden van hulpbronnen de uitkomst van een beslissingsproces dat wordt 
beïnvloed door persoonlijke welvaart, individuele behoefte aan hulp, iemands 
persoonlijkheid en de neiging om hulp te vragen. Van der Gaag en Webber 
adviseren daarom het perspectief van toegang te gebruiken, omdat het meten 
van de aanwending van sociaal kapitaal voor meer problemen zorgt dan het 
meten van de toegang (zie ook Van der Gaag & Snijders, 2004).

Om de toegang tot sociale hulpbronnen te meten is grotendeels aangeslo
ten bij de bronnengenerator van Van der Gaag en Webber (2008). Dit instru
ment meet sociaal kapitaal door het totaal aan hulpbronnen waarover iemand 
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beschikt te inventariseren. Ook meet het instrument of iemand de hulpbron 
zelf bezit, en of er sprake is van ‘bonding’ (vrienden, familie) of ‘bridging’ (ken
nissen, collega’s) sociaal kapitaal. In dit onderzoek is niet gevraagd of perso
nen de hulpbron ook zelf bezitten, omdat het niet als doel heeft om relaties te 
leggen tussen het eigen ervaren bezit van een hulpbron en het daadwerkelijk 
aanwenden daarvan. In dit onderzoek gaat het om het mogelijke effect van het 
ervaren sociaal kapitaal op de ervaren zelfredzaamheid. Daarnaast is de bron
nengenerator aangevuld met een specifieke vraag naar linking sociaal kapi
taal. In dit onderzoek is dat zo geïnterpreteerd dat diegene iemand kent bij de 
overheid en over een nuttige hulpbron beschikt.

Bij het meten van vertrouwen is rekening gehouden met verschillende 
aspecten. Vertrouwen is gebaseerd op de gepercipieerde competenties en 
intenties van de ander in specifieke omstandigheden (Nooteboom, 2002; Six, 
2004). In dit onderzoek is hiermee expliciet rekening gehouden. In de eerste 
plaats kregen respondenten vragen over vertrouwen in relatie tot een speci
fieke nood situatie en in relatie tot hun zelfredzaamheid. In de tweede plaats is 
onderscheid gemaakt tussen het vertrouwen in personen (interpersoonlijk) en 
in organisaties (institutioneel). In de derde plaats zijn vragen gesteld over zowel 
competenties als intenties. Bij competenties ging het om de vraag of responden
ten dachten dat anderen of overheidsinstanties hen zouden kunnen helpen bij 
het zelfredzaam zijn. Bij intenties ging het om de vraag of respondenten dach
ten dat zij hierbij met de beste bedoelingen handelden. Bij overheids instanties 
ging het ook om de vraag of respondenten dachten dat zij eerlijk waren over 
hun (on)mogelijkheden om deze hulp te bieden. De schaal van institutioneel 
vertrouwen is geïnspireerd door eerder onderzoek van Terpstra (2009).

Om sociale samenhang te meten is de schaal van Hoijtink et al. (2011) 
gebruikt, die weer grotendeels is gebaseerd op het werk van Frieling (2008). 
Deze schaal bestaat uit vragen over samenwerking, solidariteit en betrokken
heid tussen mensen. Een belangrijke aanpassing die Hoijtink et al. doorvoer
den, was dat de vragen niet meer alleen betrekking hadden op de buurt, maar 
op de gehele sociale omgeving van een persoon. Deze wijziging is in dit onder
zoek overgenomen, want de sociale hulp die mensen kunnen ontvangen bij 
zelfredzaamheid wordt niet begrensd door de buurt.

Bijlage A geeft een precieze weergave van de vragen die zijn voorgelegd aan 
de respondenten en van de items waaruit de schalen bestaan.
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Tabel 5.3 Operationalisatie theoretische concepten

Theoretisch  concept Definitie in dit  onderzoek Operationalisatie Bron en  toelichting
Zelfredzaamheids-
perceptie bij nood-
situaties

Alles wat burgers in hun 
beleving doen voor de 
veiligheid van zichzelf en 
anderen voor, tijdens en 
na een noodsituatie

– Mate waarin iemand denkt een 
noodsituatie te voorkomen

– Mate waarin iemand denkt zich 
voor te bereiden op een noodsi-
tuatie

– Mate waarin iemand denkt 
te kunnen bijdragen aan het 
bestrijden tijdens een noodsitu-
atie

– Mate waarin iemand denkt 
zichzelf, zijn gezin en anderen 
te kunnen redden tijdens een 
noodsituatie

– Mate waarin iemand denkt de 
situatie te kunnen herstellen na 
een noodsituatie

Eigenstandig 
samengesteld; 
deels geïnspireerd 
door hijlkema et 
al. (2013)

risicoperceptie de mate waarin mensen 
risico’s beleven

– Mate van de ingeschatte kans 
van het risico

– Mate van de ingeschatte gevol-
gen van het risicoa

– Mate van de ervaren vrees die 
iemand heeft voor het risico

Gebaseerd op 
Terpstra (2009); 
vertaald naar 
de onderzochte 
noodsituaties

Perceptie (toe-
gang tot) kennis 
handelings-
perspectieven 

de mate waarin 
iemand in zijn beleving 
kennis heeft van 
handelingsperspectieven 
bij noodsituaties of die 
informatie vinden kan

– Mate van ingeschatte kennis van 
handelingsperspectieven of die 
informatie weten te vinden

Eigenstandig 
samengesteld

Perceptie 
verantwoordelijkheid 
eigen 
zelfredzaamheid

de mate waarin iemand 
vindt dat een bepaalde 
handeling zijn eigen 
verantwoordelijkheid is; 
denk aan het voorkomen 
dat brand ontstaat of 
dat hoogwater schade 
toebrengt aan de woning

– Mate van verantwoordelijkheid 
voor zelfredzaamheid voor een 
noodsituatie

– Mate van verantwoordelijkheid 
voor zelfredzaamheid tijdens 
een noodsituatie

– Mate van verantwoordelijkheid 
voor zelfredzaamheid na een 
noodsituatie

deels gebaseerd 
op Terpstra (2009); 
vertaald naar 
de onderzochte 
noodsituaties; 
extra items 
toegevoegd

Perceptie sociaal 
kapitaal

hulpbronnen die zijn 
ingebed in een netwerk, 
toegankelijk zijn en/
of worden ingezet voor 
doelgerichte acties 

– Mate van aanwezigheid van 
hulpbronnen per noodsituatie 
voor, tijdens en na een noodsitu-
atie

Geïnspireerd 
door de ‘bronnen-
gerenator’ van Van 
der Gaag en web-
ber (2008)

Perceptie 
interpersoonlijk 
vertrouwen 

Vertrouwen van mensen 
in anderen om hen te 
helpen voor, tijdens en na 
een noodsituatie 

– Mate van vertrouwen in de 
intenties en competenties van 
anderen waarin zij kunnen 
helpen bij het voorkomen van 
noodsituaties, het voorbereiden 
daarop, het in veiligheid kun-
nen brengen en het naderhand 
kunnen herstellen 

Eigenstandig 
samengesteld; 
geïnspireerd door 
Terpstra (2009) 
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Perceptie 
institutioneel 
vertrouwen 

Vertrouwen van mensen 
in instituties om hen te 
helpen voor, tijdens en na 
een noodsituatie 

– Mate van vertrouwen in de 
intenties van hulpdiensten dat 
zij het beste voorhebben en eer-
lijk zijn over hun mogelijkheden 
om hen te redden tijdens een 
noodsituatie

– Mate van vertrouwen in de 
competenties van hulpdiensten 
waarin zij kunnen helpen bij het 
zelfredzaam zijn voor, tijdens en 
na een noodsituatie

Eigenstandig 
samengesteld; 
geïnspireerd door 
Terpstra (2009)

Perceptie sociale 
samenhang 

de interne binding van 
een sociaal systeem 

– Mate van gevoelens van samen-
werking, solidariteit en betrok-
kenheid in de sociale omgeving 

Gebaseerd op 
Frieling (2008) 
en hoijtink et al. 
(2011) 

a Bij extreem winterweer zijn respondenten niet bevraagd op de ingeschatte gevolgen. deze items zijn 
per abuis weggevallen tijdens het digitaliseringsproces van de vragenlijst.

Schaalconstructies en -betrouwbaarheid
Voor bijna alle concepten in dit onderzoek zijn nieuwe schalen ontwikkeld, met 
uitzondering van sociale samenhang. Dit was nodig, omdat voor veel concep
ten geen geschikte gevalideerde schalen bestonden. Dit illustreert te meer het 
pionierende karakter van dit onderzoek. Waar mogelijk zijn de nieuwe schalen 
wel geïnspireerd door eerder onderzoek. In totaal zijn zeventien nieuwe scha
len ontwikkeld:
– perceptie zelfredzaamheid bij brand (1), bij water (2), bij weer (3);
– perceptie verantwoordelijkheid bij brand (4), bij water (5), bij weer (6);
– perceptie risico’s bij brand (7), bij water (8), bij weer (9);
– interpersoonlijk vertrouwen bij brand (10), bij water (11), bij weer (12);
– institutioneel vertrouwen bij brand (13), bij water (14), bij weer (15);
– kennis van handelings perspectief generiek bij noodsituaties (16);
– sociaal kapitaal generiek bij noodsituaties (17).

Voor deze nieuwe schalen zijn factoranalyses uitgevoerd om te bepalen welke 
items het beste een schaal vormden. De resultaten staan in bijlage D. Met de 
KaiserMeyerOlkinanalyse (KMO) is getest of de data zich leenden voor facto
ranalyse. Met waardes tussen de ,70 en ,90 was dit het geval (Hutcheson & Sof
roniou, 1999; Field, 2013). Vervolgens is de factoranalyse uitgevoerd met een 
Principal Axis Factor (PFA) en een Direct Obliminrotatie.

In de schalen perceptie van zelfredzaamheid en perceptie van risico’s 
laadden de items zoals werd verwacht. Die schalen zijn daarom ongewijzigd 
gebleven. Dit geldt ook voor de schaal van perceptie van verantwoordelijk
heid, ondanks dat sommige items wel op meerdere noodsituaties laadden. Dit 
kwam voor bij de vergelijking tussen extreem winterweer en hoogwater/over
stroming. Mogelijk laadden deze items op elkaar omdat de noodsituaties meer 
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vergelijkbaar zijn met elkaar dan met brand. Omdat dit effect niet optrad wan
neer werd vergeleken met brand, en omdat het gaat om verantwoordelijkheid 
bij verschillende noodsituaties, is ervoor gekozen om de samenstelling van de 
schaal niet te wijzigen. Voor persoonlijk en institutioneel vertrouwen waren 
verschillende schalen ontwikkeld met onderscheid tussen intenties en com
petenties. De factoranalyse liet echter zien dat deze items samengevoegd kon
den worden tot één schaal. Ook bij institutioneel vertrouwen bleek het onder
scheid tussen intenties en competenties niet altijd relevant. Deze zijn daarom 
ook samengevoegd tot één schaal. Voor kennis van handelings perspectief en 
sociaal kapitaal was aanvankelijk per noodsituatie een schaal ontwikkeld, 
plus een schaal die relevant was bij alle noodsituaties. De resultaten van de 
factoranalyse lieten in beide gevallen zien dat de items die nu waren verdeeld 
over meerdere schalen het beste als één schaal gehanteerd konden worden. 
De items van kennis van handelings perspectief zijn daarom samengebracht 
in één schaal. Hetzelfde is gedaan voor sociaal kapitaal. Uit de factoranalyse 
bleek er sprake te zijn van één factor, waardoor er geen factorladingen in de 
bijlage zijn gepresenteerd.

De definitieve schalen zijn vervolgens geanalyseerd op hun betrouwbaar
heid met behulp van Cronbach’s alpha (α). Vaak worden richtlijnen gehanteerd 
die bepalen wanneer een schaal betrouwbaar genoeg is (Field, 2013). Waar 
voor het ene type onderzoek een minimale waarde van α = ,80 nodig is, stelt het 
andere dat een waarde van α = ,50 al voldoende is. Dit laatste kan het geval zijn 
wanneer het bijvoorbeeld gaat om psychologische constructen, of wanneer een 
type onderzoek zich in de beginfase bevindt. In dit onderzoek is dit allebei van 
toepassing. Het belangrijkste is om richtlijnen ook als zodanig te gebruiken 
en vooral de waarden betekenis te geven in de context van het onderzoek zelf. 
De schalen in dit onderzoek kennen een α tussen de ,61 en ,97. In geen enkele 
schaal zijn items verwijderd, omdat de betrouwbaarheid hierdoor niet of nau
welijks toenam. Vanwege de inhoudsvaliditeit is er daarom voor gekozen om 
geen items te verwijderen. Zie bijlage D (tabel D.11) voor een overzicht van de 
resultaten van de betrouwbaarheidsanalyses.

Uiteindelijk zijn met de volgende schalen en items vervolganalyses uitgevoerd:
1. enkelvoudige items: leeftijd; geslacht; religie; ervaring met noodsituatie bij 

brand, bij hoogwater/overstroming, bij extreem winterweer; huishoudens
samenstelling; herkomst; opleidingsniveau; huiseigenaar; dagbesteding; 
woongemeente;

2. schalen: perceptie zelfredzaamheid bij brand, hoogwater/overstroming, 
extreem winterweer; perceptie verantwoordelijkheid bij brand, hoogwater/
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overstroming, extreem winterweer; perceptie risico bij brand, hoogwater/
overstroming, extreem winterweer; perceptie interpersoonlijk vertrouwen 
bij brand, hoogwater/overstroming, extreem winterweer; perceptie insti
tutioneel vertrouwen bij brand, hoogwater/overstroming, extreem winter
weer; perceptie kennis van handelings perspectief bij noodsituaties; per
ceptie sociaal kapitaal bij noodsituaties; sociale samenhang.

Overige analyses
Naast de factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse zijn drie andere analyses 
uitgevoerd.

Verschillen tussen gemiddelden zijn gemeten met een gepaarde ttoets, cor
relaties zijn gemeten met de Pearsons productmomentcorrelatiecoëfficiënt 
(PPMCC), en voorspellende modellen zijn ontwikkeld door het uitvoeren van 
meerdere multipele regressies. Hierbij is gekozen voor de geforceerde invoer 
(entermethode), omdat deze goed geschikt is voor het testen van een theorie 
(Field, 2013).

5.5 Focusgroepen

Op basis van de data en uitgevoerde analyses is per noodsituatie een model 
ontwikkeld met de factoren die de mate van de zelfredzaamheids perceptie 
voorspellen. Vervolgens is per noodsituatie een focusgroep met professionals 
georganiseerd. Een focusgroep is een zorgvuldig voorbereide groepsdiscussie, 
met als doel om de percepties te bespreken rondom een gezamenlijk thema 
met zo’n vijf à tien personen tegelijk (Krueger & Casey, 2015). Een dergelijke 
groep kenmerkt zich door een beperkt aantal personen met gemeenschappe
lijke karakteristieken, die kwalitatieve data genereren in een gerichte discus
sie, en die helpen om het onderwerp te begrijpen ( Krueger & Casey, 2015).

Het doel van de focusgroepen was drieledig. Ten eerste werd beoogd om 
een zekere validatie van het model te realiseren door de praktijk: hoe denken 
professionals over de relevantie van de factoren die in het model zijn opgeno
men, en hoe kijken zij aan tegen de wijze waarop deze in verband zijn gebracht 
met zelfredzaamheid? Ten tweede werd beoogd om het model beter te begrij
pen. Welke logica zien professionals in de verbanden, en hoe zien zij die in de 
praktijk terug? Tot slot werd beoogd om te achterhalen welke beleidsimplica
ties professionals zien voor de overheid. Wat kunnen de verbanden betekenen 
voor overheden die zelfredzaamheid proberen te beïnvloeden?
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Om de validiteit van focusgroepen te bevorderen wordt geadviseerd om niet 
één, maar meerdere focusgroepen te beleggen per doelgroep. Sommigen han
teren als vuistregel een minimum van drie (Krueger & Casey, 2015), anderen 
spreken over vier tot zes groepen (Morgan, 1996). Feitelijk gaat het niet om de 
precieze aantallen, maar dat het punt van ‘verzadiging’ wordt bereikt. Hiermee 
wordt bedoeld dat een nieuwe groep geen nieuwe informatie meer genereert 
(Krueger & Casey, 2015; Morgan, 1996). Hoe homogener de groep is samen
gesteld, hoe minder groepen nodig zijn om dit te bereiken (Freitas, Oliveira, 
Jenkins & Popjoy, 1998).

Voor dit onderzoek zijn in totaal drie focusgroepen georganiseerd. Met 
dit aantal werd verwacht dat de voorgenomen doelen konden worden bereikt 
(praktijkvalidatie van het model, extra inzicht in de werking van het model, 
een inschatting van de beleidsimplicaties van het model). Tijdens iedere 
focusgroep stond één noodsituatie centraal: brand, hoogwater/overstroming 
of extreem winterweer. Voor de selectie van professionals is in eerste instan
tie gekeken naar veiligheidsregio’s, omdat deze een expliciete rol spelen bij 
de drie noodsituaties en zelfredzaamheid hebben geprioriteerd. Via een uit
vraagronde onder veiligheidsregio’s, waarbij is gelet op ervaring met het nood
type en affiniteit met het thema zelfredzaamheid, zijn drie regio’s geselec
teerd. Dit waren IJsselland voor brand, Zaanstreek Waterland voor hoogwater/
overstroming en Noord en OostGelderland voor extreem winterweer.

Aanvullend op de veiligheidsregio’s zijn ook belangrijke samenwerkings
partners benaderd wanneer werd verwacht dat dit meerwaarde zou opleveren. 
Bij alle groepen is daarom het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) extra aange
sloten. Dit is de landelijke opleidings en kennisinstelling van de overheid voor 
fysieke veiligheid, waar onder meer zelfredzaamheid een aandachtsgebied is. 
Zij namen niet alleen deel, maar ondersteunden ook in de verslaglegging. Aan 
de groep van extreem winterweer namen aanvullend het Rode Kruis en het 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) deel. Bij de groep van 
hoogwater/overstroming namen ook Rijkswaterstaat en het waterschap Hoog
heemraadschap Hollands Noorderkwartier deel, alsmede professionals van 
andere regio’s en een gemeente die met elkaar samenwerkten in een landelijk 
project op het gebied van overstromingen. Uiteindelijk bestonden de focus
groepen uit zeven professionals voor brand, acht voor hoogwater/overstroming 
en zeven voor extreem winterweer. Zie bijlage E voor een weergave van de deel
nemende organisaties en professionals aan de focusgroepen.

Voorafgaand aan de focusgroepen ontvingen de deelnemers een flyer 
waarin de context van het onderzoek werd geschetst. Ook ontvingen zij een 
praktijkartikel waarin enkele bevindingen van het onderzoek waren beschre
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ven. Hierdoor was er tijdens de focusgroep minder tijd nodig om de context van 
het onderzoek te duiden en kon deze vooral worden benut om de deelnemers 
aan het woord te laten. Tijdens de eerste focusgroep stond de noodsituatie 
brand centraal. Dit gesprek verliep langs de lijn: (1) voorstelronde, (2) introduc
tie van het onderzoek, (3) bespreken factoren en het model, en (4) bespreken 
beleidsimplicaties van het model. Tijdens deze focusgroep reflecteerden de 
professionals op het model door dit aan hen voor te leggen. Deze reflectie was 
waardevol en leverde een nuttige discussie op. Een nadeel was dat de profes
sionals minder werden uitgedaagd om zelf de factoren van het model in ver
band te brengen met zelfredzaamheid. De wijze waarop dit werd gedaan in het 
model was voor hen aannemelijk en sloot aan bij hun praktijkervaring. Om de 
professionals meer te laten reflecteren vanuit hun eigen praktijkervaringen is 
daarom in de volgende twee focusgroepen de opzet gewijzigd. In plaats van 
het model direct te laten zien en daarop te reflecteren, is hiermee gewacht en 
eerst aan de professionals gevraagd of, en zo ja hoe, zij dachten dat de facto
ren verband hielden met zelfredzaamheid. Pas daarna kregen zij het model 
onder ogen ter bespreking. Deze wijziging had tot gevolg dat de professionals 
meer tot nadenken werden aangezet, zich meer een eigen mening vormden en 
op andere wijze reflecteerden op het model toen zij dit voor ogen kregen. Van 
iedere focusgroep is een verslag opgesteld. Dit gebeurde onder andere op basis 
van de bevindingen van de aanwezige onderzoeker van het IFV, die tijdens het 
gesprek aantekeningen maakte. Dit verslag is aan alle deelnemers toegezon
den, waarop zij konden reageren. Na het verwerken van de reacties is het defi
nitieve verslag vastgesteld en gedeeld met alle deelnemers.

5.6 Tot besluit

Nederlands onderzoek naar zelfredzaamheid is veelal kwalitatief, enkele uit
zonderingen daargelaten. De resultaten van dit onderzoek baseren zich daar
entegen voor een groot gedeelte op kwantitatieve methoden, vooral omdat 
een van de doelen was om mogelijke verbanden statistisch te kunnen toetsen. 
Aanvullend zijn wel kwalitatieve methoden toegepast. Hierdoor is er sprake 
van ‘mixed methods research’. Er is sprake van een crosssectioneel onderzoek
sontwerp, omdat de data op één moment in de tijd onder respondenten zijn 
verzameld. In deze studie zijn dat inwoners van de gemeenten Zwolle en Olst
Wijhe. De gemaakte keuzes zijn in dit hoofdstuk uitvoerig toegelicht. In hoofd
stuk 6 volgt een bespreking van de empirische resultaten.
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Het model van 
zelfredzaamheid

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de vragenlijst onder bur
gers en de focusgroepen met professionals. Hierbij is aandacht voor de mate 
waarin respondenten de onderzochte factoren ervaren, hoe deze verband hou
den met elkaar en met zelfredzaamheids perceptie, en hoe professionals deze 
verbanden duiden. Ook worden de eerder geformuleerde hypothesen getoetst. 
Om de resultaten eenvoudiger te kunnen vergelijken zijn deze getransformeerd 
naar een waarde tussen de 0 en 100. Wanneer iemand een 0 scoort, percipieert 
diegene de factor minimaal. Met een score van 100 is dit maximaal.

6.1 Scores per factor

Tabel 6.1 geeft een overzicht van de gemiddelden en de standaarddeviatie van 
de verschillende dimensies van zelfredzaamheids perceptie, per noodsituatie. 
Bij brand percipiëren respondenten hun zelfredzaamheid het hoogst bij het 
bewust voorkomen van brand (M = 91,5, SD = 15) en het laagst bij het voorberei
den op brand (M = 66,5, SD = 25,5). Dit is een significant verschil (t = 42,02; df = 
1640; p < ,00). Bij hoogwater/overstroming percipiëren respondenten de hoog
ste zelfredzaamheid bij het waarborgen van de eigen veiligheid tijdens hoog
water/overstroming (M = 64,75, SD = 24,75) en het laagst bij het voorbereiden op 
hoogwater/overstroming (M = 40,5, SD = 28,29). Ook dit verschil is significant 
(t = 29,34; df = 1604; p < ,00). Bij extreem winterweer percipiëren respondenten 
hun zelfredzaamheid het hoogst bij het kunnen waarborgen van de eigen vei
ligheid tijdens extreem winterweer (M = 77,75, SD = 17,50) en het laagst bij het 
kunnen bestrijden van extreem winterweer (M = 73,5, SD = 21,75). Wederom is 
dit een significant verschil (t = 10,63; df = 1661; p < ,00).
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Tabel 6.1 Gemiddelde en standaarddeviatie van zelfredzaamheids perceptiea

Brand

(N = 1.641)

Hoogwater/
overstroming
(N = 1.605)

Extreem winterweer 

(N = 1.662)
Variabele M SD M SD M SD

Voor: voorkomenb 91,50 15,00
Voor: voorbereiden 66,50 25,50 40,5 28,29 75,00 20,75
Tijdens: bestrijden 77,25 19,75 62,25 27,00 73,50 21,75
Tijdens: veiligheid waarborgen 74,00 21,00 64,75 24,75 77,75 17,50
na: herstellen/nazorg 80,75 18,00 61,5 25,25 75,50 18,75
a Alle resultaten zijn getransformeerd naar een waarde tussen 0 en 100.
b de dimensie van voorkomen is niet bevraagd bij hoogwater/overstroming en extreem winterweer, 

omdat burgers hieraan niet zelf kunnen bijdragen. 

Figuur 6.1 laat per noodsituatie zien hoeveel respondenten hun totale zelfred
zaamheid (zeer) laag, redelijk of hoog percipiëren. De scores zijn ingedeeld in 
de volgende categorieën:1 025: zeer laag; 2650: laag; 5175: redelijk; 76100: 
hoog. Bij brand en extreem winterweer percipiëren de meeste responden
ten hun zelfredzaamheid als redelijk of hoog. Deze twee categorieën samen 
bestaan bij brand uit 97% van de respondenten. Bij extreem winterweer is dit 
92%. Bij hoogwater/overstroming zijn de categorieën meer verdeeld. Daarin 
percipieert 60% van de respondenten hun zelfredzaamheid als redelijk of hoog. 
34% percipieert de zelfredzaamheid als redelijk en 6% als weinig.
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Figuur 6.1 Categorieën van mate van zelfredzaamheids perceptie per noodsituatie

1 Voor deze categorieën bestaat geen standaard. Hierdoor zijn de resultaten niet een
opeen te vergelijken met ander onderzoek.
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Tabel 6.2 geeft een overzicht per noodsituatie van het gemiddelde en de 
standaarddeviatie van de zelfredzaamheids perceptie als totaal, de indivi
duele factoren (risicoperceptie, verantwoordelijkheids perceptie, kennis van 
handelings perspectief) en de sociale factoren (sociale samenhang, sociaal 
kapitaal, interpersoonlijk vertrouwen, institutioneel vertrouwen).

Ten eerste blijkt dat de factoren contextafhankelijk zijn, want de respon
denten ervaren de factoren per noodsituatie verschillend. Respondenten per
cipiëren bijvoorbeeld gemiddeld een hoge zelfredzaamheid bij brand (M = 78, 
SD = 13), maar dit doen zij in redelijke mate bij hoogwater/overstroming 
(M = 57, SD = 18) en extreem winterweer (M = 75, SD = 15). Dit zijn significante 
verschillen (brand en water: t = 28,82; df = 791; p < ,00; brand en weer: t = 2,69; 
df = 848; p < ,01; water en weer: t = 27,68; df = 812; p < ,00). Een ander voorbeeld 
is de eigen verantwoordelijkheid. Deze percipiëren respondenten bij brand en 
extreem winterweer redelijk (respectievelijk M = 69, SD = 13; M = 57, SD = 15), 
maar bij hoogwater/overstroming weinig (M = 44, SD = 16). Ook deze verschil
len zijn significant (brand en water: t = 39,35; df = 791; p < ,00; brand en weer: 
t = 15,47; df = 848; p < ,00; water en weer: t = 18,59; df = 812; p < ,00). Tevens ble
ken de verschillen van andere factoren tussen noodsituaties significant te zijn, 
behalve bij het institutioneel vertrouwen bij brand (M = 66, SD = 16) en extreem 
winterweer (M = 66, SD = 18).

Ten tweede blijkt dat respondenten de meeste factoren gemiddeld redelijk 
of hoog percipiëren bij alle noodsituaties. Er is dus geen sprake van het geheel 
ontbreken van enige mate van zelfredzaamheid of van de andere onderzochte 
factoren. Een uitzondering hierop vormt de verantwoordelijkheids perceptie. 
Deze percipiëren respondenten bij hoogwater/overstroming laag (M = 44, 
SD = 16). Ook de risicoperceptie wordt bij twee noodsituaties laag gepercipi
eerd, maar dit betekent juist dat respondenten dat risico minder sterk beleven.



EIGEN REDDER IN DE NOOD120

Tabel 6.2 Gemiddelde en standaarddeviatie van zelfredzaamheids perceptie, individuele en 
sociale factorena

Brand

(N = 1.641)

Hoogwater/
over stroming 

(N = 1.605)

Extreem 
winterweer

(N = 1.662)

Generiek bij 
noodsituaties/ 
algemeen
(N = 2.454)

Variabele M SD M SD M SD M SD

Zelfredzaamheids perceptie 77,96 13,05 57,32 17,93 75,40 15,13
risicoperceptie 58,70 15,38 48,82 17,33 32,86 17,49
Verantwoordelijkheids perceptie 69,26 12,81 44,21 15,65 57,45 15,19
Kennis handelings perspectief 68,18 18,97
Sociale samenhang 71,31 19,80
Sociaal kapitaal 74,92 13,65
Interpersoonlijk vertrouwen 69,31 18,50 65,02 20,97 72,85 18,91
Institutioneel vertrouwen 66,29 15,82 67,70 16,64 66,04 18,12
a Alle resultaten zijn getransformeerd naar een waarde tussen 0 en 100.

6.2 Regressiemodellen

De invloed van de individuele en sociale factoren op de zelfredzaamheids
perceptie is per noodsituatie getoetst in een multipel regressiemodel. Hierbij 
is rekening gehouden met de controlevariabelen. Hieraan voorafgaand zijn 
per noodsituatie correlaties gemeten tussen zelfredzaamheid en afhankelijke 
variabelen aan de hand van de Pearsons productmomentcorrelatiecoëffici
ent (r). Voor het interpreteren van r zijn de richtlijnen van Cohen (1988; 1992) 
gehanteerd: r = ,10 betekent een zwak verband, r = ,30 een gemiddeld verband 
en r = ,50 een sterk verband. De resultaten laten zien dat alle controlevariabe
len zwak tot gemiddeld significant correleren met zelfredzaamheids perceptie 
bij een of meer noodsituaties. Verder blijkt dat alle individuele en sociale facto
ren in elke noodsituatie significant correleren met zelfredzaamheid. De rich
ting van deze factoren is in alle noodsituaties positief, met uitzondering van 
risicoperceptie. Ook blijkt dat het per noodsituatie verschilt of een factor sterk, 
zwak of matig correleert volgens de richtlijnen van Cohen. Van de individuele 
factoren correleert de kennis van handelings perspectief in alle noodsituaties 
het sterkst. Dit varieert van een matig tot sterk verband (bij brand r = ,37; bij 
hoogwater/overstroming r = ,46; bij extreem winterweer r = ,32). Van de sociale 
factoren correleert het interpersoonlijk vertrouwen in alle noodsituaties het 
sterkst. Ook dit varieert van een matig tot sterk verband (bij brand r = ,24; bij 
hoogwater/overstroming r = ,41; bij extreem winterweer r = ,38). Alle resultaten 
van de correlaties zijn te vinden in bijlage F.
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Regressies per noodsituatie
De tabellen 6.3 t/m 6.5 presenteren de resultaten van regressies bij respectieve
lijk brand, hoogwater/overstroming en extreem winterweer. Per noodsituatie 
zijn drie regressiemodellen getoetst: model 1 omvat enkel de controlevariabe
len, model 2 omvat aanvullend ook de individuele factoren, en model 3 omvat 
aanvullend ook de sociale factoren. Het derde regressiemodel omvat dus alle 
factoren van het conceptueel model. Verderop in deze paragraaf worden de 
drie regressiemodellen per noodsituatie gezamenlijk gepresenteerd.

Bij brand (tabel 6.3) verklaart het eerste model 7%, het tweede model 18% 
en het derde model 21% van de variantie in de zelfredzaamheids perceptie. De 
grootste toename van verklaarde variantie ontstaat tussen model 1 en 2: hier 
is een toename van 11% te constateren. Van model 2 naar model 3 is de toe
name 3%. Van de individuele factoren is te zien dat deze allemaal significant 
van invloed zijn in model 2 en 3. De invloed van de sociale factoren is terug te 
zien in het derde model. Hieruit blijkt dat sociale samenhang en het sociaal 
kapitaal niet significant van invloed zijn. Interpersoonlijk vertrouwen en het 
institutioneel vertrouwen zijn dit wel.

Bij hoogwater/overstroming (tabel 6.4) verklaart het eerste model 2%, het 
tweede model 24% en het derde model 31% van de variantie in de zelfred zaam
heids perceptie. Net als bij brand ontstaat de grootste toename van verklaarde 
variantie tussen het eerste en tweede model, namelijk met 22%. Van model 
2 naar model 3 is de toename 6%. Van de individuele factoren is te zien dat 
deze allemaal significant van invloed zijn in model 2 en 3. In model 3 is te zien 
dat interpersoonlijk vertrouwen de enige sociale factor is die significant van 
invloed is.

Bij extreem winterweer (tabel 6.5) verklaart het eerste model 7%, het tweede 
model 16% en het derde model 23% van de variantie in de zelfredzaamheids
perceptie. Ook hier geldt weer dat de verklaarde variantie het meeste toeneemt 
van model 1 naar model 2: een toename met 9%. Van het tweede naar het derde 
model is dit met 7%. In tegenstelling tot brand en hoogwater/overstroming is 
de risicoperceptie bij extreem winterweer niet significant van invloed op de 
zelfredzaamheids perceptie. De andere twee individuele factoren, kennis van 
handelings perspectief en verantwoordelijkheid, zijn dit wel. Van de sociale 
factoren is zowel interpersoonlijk vertrouwen als het institutioneel vertrouwen 
significant van invloed.
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Tabel 6.3 de invloed van individuele, sociale en overige factoren op zelfredzaamheids-
perceptie bij branda

Model 1 Model 2 Model 3
Categorie Variabele b SE B ß b SE B ß b SE B ß

Individuele 
factoren

Verantwoordelijkheids-
perceptie brand

0,07 0,02 ,07** 0,06 0,02 ,06**

Kennis handelings-
perspectief 

0,22 0,16 ,32*** 0,19 0,02 ,28***

risicoperceptie brand -0,06 0,02 -,07** -0,05 0,02 -,06*
Sociale 
factoren

Sociale samenhang -0,04 ,03 -,04
Sociaal kapitaal 0,00 0,02 ,00
Interpersoonlijk vertrouwen 
brand

0,10 0,02 ,15***

Institutioneel vertrouwen 
brand

0,06 0,02 ,08**

Controle-
variabelen 

Leeftijd  
(0 = 18-64, 1 = 65+)

0,01 0,01 ,04 0,02 0,01 ,06* 0,02 0,01 ,07**

Geslacht 
(0 = man, 1 = vrouw)

-0,04 0,01 -,17*** -0,02 0,01 -,09*** -0,03 0,01 -,11***

Opleidingsniveau 
(0 = hoog, 1 = gem./laag)

0,02 0,01 ,08** 0,03 0,01 ,10*** 0,02 0,01 ,09***

Ervaring met noodsituatie 
(0 = niet, 1 = wel)

0,03 0,01 ,10*** 0,02 0,01 ,06** 0,02 0,01 ,07**

huishoudenssamen stelling 
(0 = alleen, 
1 = samen met anderen)

0,03 0,01 ,08** 0,03 0,01 ,08*** 0,02 0,01 ,07**

herkomst 
(0 = nL-achtergrond, 
1 = migratieachtergrond)

-0,01 0,01 -,03 -0,00 0,01 -,01 0,00 0,01 ,01

religie (0 = niet religieus,  
1 = wel religieus)

-0,00 0,01 -,00 0,00 0,01 ,00 -0,00 0,01 -,00

huiseigenaar 
(0 = wel, 1 = niet) 

-0,03 0,01 -,08*** -0,02 0,01 -,05* -0,02 0,01 -,06*

Gemeente (0 = stedelijk, 
1 = landelijk)

0,01 0,01 ,03 0,00 0,01 ,01 0,00 0,01 ,01

Constante ,76 ,01 0,59 0,03 0,53 0,03
R2 ,07 ,19 ,22
∆R2 ,07 ,18 ,21
∆R2 verandering ,11 ,03

a N = 1.641
* p ≤ ,05; ** p ≤ ,01; *** p ≤ ,001
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Tabel 6.4 de invloed van individuele, sociale en overige factoren op zelfredzaamheids-
perceptie bij hoogwater/overstrominga

Model 1 Model 2 Model 3
Categorie Variabele b SE B ß b SE B ß b SE B ß

Individuele 
factoren

Verantwoordelijkheids-
perceptie water

0,15 ,03 ,13*** 0,10 0,03 ,09***

Kennis handelings-
perspectief 

0,38 ,02 ,40*** 0,29 0,02 ,31***

risicoperceptie water -0,13 ,02 -,13*** -0,10 0,02 -,10***
Sociale 
factoren

Sociale samenhang -0,05 0,03 -,04
Sociaal kapitaal 0,03 0,03 ,03
Interpersoonlijk vertrouwen 
water

0,23 0,02 ,27***

Institutioneel vertrouwen 
water 

0,01 0,03 ,01

Controle-
variabelen 

Leeftijd  
(0 = 18-64, 1 = 65+)

-0,02 0,01 -,04 -0,00 ,01 -,01 0,00 0,01 ,01

Geslacht 
(0 = man, 1 = vrouw)

-0,05 0,01 -,13*** -0,01 ,01 -,03 -0,03 0,01 -,08**

Opleidingsniveau 
(0 = hoog, 1 = gem./laag)

0,00 0,01 ,01 0,02 ,01 ,04* 0,01 0,01 ,01

Ervaring met noodsituatie 
(0 = niet, 1 = wel)

0,03 0,01 ,05* 0,01 ,01 ,01 0,01 0,01 ,01

huishoudenssamen stelling 
(0 = alleen, 
1 = samen met anderen)

-0,00 0,01 -,01 -0,01 ,01 -,02 -0,01 0,01 -,02

herkomst 
(0 = nL-achtergrond, 
1 = migratieachtergrond)

-0,03 0,02 -,04 -0,01 ,02 -,02 0,00 0,02 0,00

religie (0 = niet religieus,  
1 = wel religieus)

0,01 0,01 ,04 0,01 ,01 ,04 0,01 0,01 ,03

huiseigenaar 
(0 = wel, 1 = niet) 

-0,00 0,01 -,03 -0,01 ,01 -,03 -0,00 0,01 -,00

Gemeente (0 = stedelijk, 
1 = landelijk)

0,02 0,01 ,04 0,02 ,01 ,03 0,02 0,01 ,05*

Constante 0,59 0,01 0,33 0,03 0,25 0,03
R2 ,03 ,25 ,31
∆R2 ,02 ,24 ,31
∆R2 verandering ,22 ,06

a N = 1.605
* p ≤ ,05; ** p ≤ ,01; *** p ≤ ,001 
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Tabel 6.5 de invloed van individuele, sociale en overige factoren op zelfredzaamheids-
perceptie bij extreem winterweera

Model 1 Model 2 Model 3
Categorie Variabele b SE B ß b SE B ß b SE B ß

Individuele 
factoren

Verantwoordelijkheids-
perceptie extreem winter-
weer

0,12 0,02 ,12*** 0,08 0,02 ,08***

Kennis handelings-
perspectief generiek

0,21 0,02 ,25*** 0,13 0,02 ,16***

risicoperceptie extreem 
winterweer

-0,04 0,02 -,04 -0,03 0,02 -,03

Sociale 
factoren

Sociale samenhang 0,03 0,03 ,03
Sociaal kapitaal 0,02 0,02 ,03
Interpersoonlijk vertrouwen 
extreem winterweer

0,16 0,03 ,21***

Institutioneel vertrouwen 
extreem winterweer

0,09 0,02 ,11***

Controle-
variabele 

Leeftijd 
(0 = 18-64, 1 = 65+)

-0,02 0,01 -,06* -0,01 0,01 -,03 0,00 0,01 ,00

Geslacht  
(0 = man, 1 = vrouw)

-0,01 0,01 -,03 0,01 0,01 ,02 0,00 0,01 ,00

Opleidingsniveau 
(0 = hoog, 1 = gem./laag)

0,01 0,01 ,02 0,01 0,01 ,04 0,02 0,01 ,06*

Ervaring met noodsituatie 
(0 = niet, 1 = wel)

0,04 0,01 ,12*** 0,03 0,01 ,09*** 0,03 0,01 ,09***

huishoudenssamenstelling 
(0 = alleen,  
1 = samen met anderen)

0,06 0,01 ,16*** 0,06 0,01 ,16*** 0,04 0,01 ,12***

herkomst 
(0 = nL-achtergrond, 
1 = migratieachtergrond)

-0,03 0,02 -,05* -0,03 0,02 -,04 -0,01 0,01 -,01

religie (0 = niet religieus,  
1 = wel religieus)

0,01 0,01 ,04 0,02 0,01 ,05* 0,01 0,01 ,05*

huiseigenaar 
(0 = wel, 1 = niet) 

-0,04 0,01 -,10*** -0,03 0,01 -,08*** -0,03 0,01 -,07**

Gemeente (0 = stedelijk,  
1 = landelijk)

-0,02 0,01 -,05* -0,02 0,01 -,05* -0,02 0,01 -,04

Constante 0,69 0,01 0,48 0,02 0,34 0,03
R2 ,07 ,16 ,24
∆R2 ,07 ,16 ,23
∆R2 verandering ,09 ,07

a N = 1.662
* p ≤ ,05; ** p ≤ ,01; *** p ≤ ,001 
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Regressies per noodsituatie vergeleken
Tabel 6.6 laat een vergelijking zien tussen de drie noodsituaties en de bevin
dingen van het derde regressiemodel. Daaruit blijkt dat het model bij hoog
water/overstroming de meeste verklaringskracht heeft met een verklaarde 
variantie van 31%. De verklaringskracht bij brand en extreem winterweer is 
iets minder: respectievelijk 22% en 24%. Van de individuele factoren blijken de 
eigen verantwoordelijkheid (brand: β = ,06; hoogwater/overstroming: β = ,09; 
extreem winterweer: β = ,08) en kennis van handelings perspectief (brand: β = 
,28; hoogwater/overstroming: β = ,31; extreem winterweer: β = ,16) in alle nood
situaties significant van invloed te zijn. Voor risicoperceptie is dit wel het geval 
bij brand (β = ,06) en hoogwater/overstroming (β = ,10), maar niet bij extreem 
winterweer. Van de sociale factoren blijkt interpersoonlijk vertrouwen in alle 
noodsituaties significant van invloed te zijn (brand: β = ,15; hoogwater/over
stroming: β = ,27; extreem winterweer: β = ,21). Voor institutioneel vertrouwen 
is dit wel het geval bij brand (β = ,08) en extreem winterweer (β = ,11), maar 
niet bij hoogwater/overstroming. Sociale samenhang en sociaal kapitaal zijn 
bij geen enkele noodsituatie significant van invloed op de zelfredzaamheids
perceptie.

Van de controlevariabelen blijken bij brand de volgende significant te zijn: 
leeftijd (β = ,07), geslacht (vrouw zijn heeft negatief effect) (β = ,11), opleidings
niveau (β = ,09), ervaring (wel ervaring heeft positief effect) (β = ,07), huishou
denssamenstelling (meerpersoonshuishouden heeft positief effect) (β = ,07) 
en huisbezit (geen bezit heeft negatief effect) (β = ,06). Bij hoogwater/overstro
ming zijn dit: geslacht (vrouw zijn heeft negatief effect) (β = ,08) en gemeente 
(landelijk heeft positief effect) (β = ,05). Bij extreem winterweer zijn dit: oplei
dingsniveau (β = ,06), ervaring (wel ervaring heeft positief effect) (β = ,09), 
huishoudenssamenstelling (meerpersoonshuishouden heeft positief effect) 
(β = ,12), religie (wel religieus heeft positief effect) (β = ,05) en huisbezit (geen 
bezit heeft negatief effect) (β = ,07).

In figuur 6.2 zijn de gestandaardiseerde beta’s van de onderzoeksvariabe
len van de drie noodsituaties schematisch weergegeven.
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Tabel 6.6 de invloed van individuele, sociale en overige factoren op zelfredzaamheids-
perceptie per noodsituatie vergelekena

Model 3
brand

Model 3
hoog water/
overstroming

Model 3
extreem winterweer

Categorie Variabele b SE B ß b SE B ß b SE B ß

Individuele 
factoren

Verantwoordelijkheids-
perceptie

0,06 0,02 ,06** 0,10 0,03 ,09*** 0,08 0,02 ,08***

Kennis handelings-
perspectief 

0,19 0,02 ,28*** 0,29 0,02 ,31*** 0,13 0,02 ,16***

risicoperceptie -0,05 0,02 -,06* -0,10 0,02 -,10*** -0,03 0,02 -,03
Sociale 
factoren

Sociale samenhang -0,04 ,03 -,04 -0,05 0,03 -,04 0,03 0,03 ,03
Sociaal kapitaal 0,00 0,02 ,00 0,03 0,03 ,03 0,02 0,02 ,03
Interpersoonlijk vertrouwen 0,10 0,02 ,15*** 0,23 0,02 ,27*** 0,16 0,03 ,21***
Institutioneel vertrouwen 0,06 0,02 ,08** 0,01 0,03 ,01 0,09 0,02 ,11***

Controle Leeftijd 
(0 = 18-64, 1 = 65+)

0,02 0,01 ,07** 0,00 0,01 ,01 0,00 0,01 ,00

Geslacht 
(0 = man, 1 = vrouw)

-0,03 0,01 -,11*** -0,03 0,01 -,08** 0,00 0,01 ,00

Opleidingsniveau 
(0 = hoog, 1 = gem./laag)

0,02 0,01 ,09*** 0,01 0,01 ,01 0,02 0,01 ,06*

Ervaring met noodsituatie 
(0 = niet, 1 = wel)

0,02 0,01 ,07** 0,01 0,01 ,01 0,03 0,01 ,09***

huishoudenssamenstelling 
(0 = alleen,  
1 = samen met anderen)

0,02 0,01 ,07** -0,01 0,01 -,02 0,04 0,01 ,12***

herkomst 
(0 = nL-achtergrond, 
1 = migratieachtergrond)

0,00 0,01 ,01 0,00 0,02 ,00 -0,01 0,01 -,01

religie (0 = niet religieus, 
1 = wel religieus)

-0,00 0,01 -,00 0,01 0,01 ,03 0,01 0,01 ,05*

huiseigenaar 
(0 = wel, 1 = niet) 

-0,02 0,01 -,06* -0,00 0,01 -,00 -0,03 0,01 -,07**

Gemeente (0 = stedelijk, 
1 = landelijk)

0,00 0,01 ,01 0,02 0,01 ,05* -0,02 0,01 -,04

Constante 0,53 0,03 0,25 0,03 0,34 0,03
R2 ,22 ,31 ,24
∆R2 ,21 ,31 ,23

a Brand: n = 1.605; hoogwater/overstroming: n = 1.605; extreem winterweer: n = 1.662
* p ≤ ,05; ** p ≤ ,01; *** p ≤ ,001 
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Figuur 6.2 Conceptueel model van zelfredzaamheid bij brand, hoogwater/overstroming en 
extreem winterweer (het model presenteert de gestandaardiseerde beta’s 
(* p ≤ ,05; ** p ≤ ,01; *** p ≤ ,001) op basis van tabel 6.6)
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Een alternatief model
Sociale samenhang en sociaal kapitaal blijken niet rechtstreeks van invloed te 
zijn op de zelfredzaamheids perceptie. Toch geeft de theorie voldoende indi
catie dat deze concepten op enige manier verband houden met de factoren in 
het model. Interpersoonlijk vertrouwen is onlosmakelijk verbonden met theo
rieën van sociale samenhang en sociaal kapitaal. Daarom is gekozen om deze 
factoren met elkaar in verband te brengen, waarbij is getoetst of de percepties 
van sociale samenhang en sociaal kapitaal de mate van interpersoonlijk ver
trouwen kunnen voorspellen. Tabel 6.7 toont de resultaten van de multipele 
regressie waarin interpersoonlijk vertrouwen per noodsituatie is beschouwd 
als de afhankelijke variabele. Daaruit blijkt dat sociale samenhang (brand: 
β = ,25; hoogwater/overstroming: β = ,17; extreem winterweer: β = ,26) en sociaal 
kapitaal (brand: β = ,19; hoogwater/overstroming: β = ,29; extreem winterweer: 
β = ,23) inderdaad in alle noodsituaties significant van invloed zijn op het inter
persoonlijk vertrouwen.
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Tabel 6.7 de invloed van individuele, sociale en overige factoren op inter persoonlijk 
vertrouwen bij noodsituatiesa

Brand Hoogwater/overstro-
ming

Extreem winterweer

Categorie Variabele b SE B ß b SE B ß b SE B ß

Individuele 
factoren

Verantwoordelijkheids-
perceptie

0,07 0,03 ,05* 0,07 0,03 ,05** 0,08 0,02 ,07***

Kennis handelings-
perspectief 

-0,02 0,02 -,02 0,02 0,03 ,02 0,02 0,02 ,02

risicoperceptie -0,07 0,02 -,06** -0,05 0,02 -,05* -0,05 0,02 -,05**
Zelfredzaamheids perceptie 0,15 0,03 ,10*** 0,26 0,03 ,22*** 0,16 0,02 ,13***

Sociale 
factoren

Sociale samenhang 0,35 0,03 ,25*** 0,26 0,03 ,17*** 0,35 0,03 ,26***
Sociaal kapitaal 0,18 0,02 ,19*** 0,31 0,03 ,29*** 0,22 0,02 ,23***
Institutioneel vertrouwen 0,47 0,02 ,40*** 0,35 0,03 ,28*** 0,38 0,02 ,37***

Controle Leeftijd (0 = 18-64, 1 = 65+) -0,02 0,01 -,05** -0,03 0,01 -,05** -0,03 0,01 -,06**
Geslacht 
(0 = man, 1 = vrouw)

0,02 0,01 ,05* 0,01 0,01 ,03 -0,01 0,01 -,02

Opleidingsniveau 
(0 = hoog, 1 = gem./laag)

-0,01 0,01 -,03 0,00 0,00 ,01 -0,00 0,01 -,01

Ervaring met noodsituatie 
(0 = niet, 1 = wel)

-0,01 0,01 -,02 -0,01 0,01 -,02 -0,02 0,01 -,04*

huishoudenssamenstelling 
(0 = alleen, 1 = samen met 
anderen)

0,00 0,01 ,01 -0,00 0,01 -,00 0,01 0,01 ,01

herkomst (0 = nL- achter-
grond, 1 = migratie achter-
grond)

-0,03 0,02 -,03 -0,01 0,02 -,01 -0,02 0,01 -,03

religie (0 = niet religieus, 1 = 
wel religieus)

0,01 0,01 ,02 -0,00 0,01 -,01 -0,01 0,01 -,03

huiseigenaar (0 = wel, 1 = 
niet) 

-0,01 0,01 -,01 0,00 0,01 ,00 0,01 0,01 ,02

Gemeente (0 = stedelijk, 1 = 
landelijk)

-0,01 0,01 -,02 -0,02 0,01 -,04 -0,01 0,01 -,03

Constante -0,12 0,04 -0,15 0,03 -0,08 0,03
R2 ,44 ,45 ,52
∆R2 ,43 ,44 ,52

a Brand: N = 1.641; hoogwater/overstroming: N = 1.605; extreem winterweer: N = 1.662
* p ≤ ,05; ** p ≤ ,01; *** p ≤ ,001 

Op basis van de voorgaande regressiemodellen is een aangepast model 
gemaakt van het conceptueel model uit hoofdstuk 4. In dit aangepaste model 
is ervoor gekozen om sociaal kapitaal en sociale samenhang niet meer recht
streeks in verband te brengen met zelfredzaamheids perceptie, omdat de data 
dit verband niet ondersteunen. Een plausibeler verband is dat van sociaal kapi
taal en sociale samenhang met interpersoonlijk vertrouwen, wat ook wordt 
ondersteund door de data. Zie figuur 6.3 voor een schematische weergave van 
de gestandaardiseerde beta’s bij brand, hoogwater/overstroming en extreem 
winterweer.
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Figuur 6.3 Aangepast conceptueel model van zelfredzaamheid bij brand, hoogwater/over-
stroming en extreem winterweer (het model presenteert de gestandaardiseerde 
beta’s (* p ≤ ,05; ** p ≤ ,01; *** p ≤ ,001) op basis van tabel 6.6 en 6.7)
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6.3 Duiding door professionals

De modellen uit paragraaf 6.2 zijn besproken in drie verschillende focus
groepen. Deze bestonden uit professionals die zich in de dagelijkse praktijk 
bezighouden met brand, hoogwater/overstroming of extreem winterweer (zie 
hoofdstuk 5 voor achtergrondinformatie). In iedere focusgroep stond één type 
noodsituatie centraal. Met de professionals is gesproken over de factoren in 
het model en hoe zij denken dat deze verband houden met elkaar. Daarnaast is 
gesproken over de betekenis die dit volgens hen voor beleid kan hebben.

6.3.1 Reflectie op de factoren
In de focusgroepen zijn allereerst de factoren voorgelegd aan de professionals 
en is hun gevraagd of deze volgens hen relevant zijn voor de zelfredzaamheids
perceptie. In alle focusgroepen konden de professionals de werking van de fac
toren op de gepresenteerde wijze voorstellen en herkenden zij dit in hun prak
tijk. In de volgende alinea’s wordt dit nader toegelicht.

Risicoperceptie is volgens de professionals van belang, omdat zij denken dat 
wanneer burgers zich totaal niet bedreigd voelen door een risico, zij niet over
gaan tot het nemen van maatregelen. Een deelnemer stelt dat zonder risicoper
ceptie iemand niet zelfredzaam kan zijn: ‘Het begint met het risicogevoel. Als 
je dat niet hebt, kan je ook niet zelfredzaamheid zijn.’ De professionals wijzen 
erop dat de risicoperceptie per noodsituatie kan verschillen. Volgens hen kan 
de mate waarin burgers denken dat de overheid in staat is om (de gevolgen van) 
een risico te beheersen daarop van invloed zijn.

Verantwoordelijkheids perceptie achten de professionals ook relevant. Zij 
vinden het van belang om te kijken wat de overheid kan doen en wat er van bur
gers zelf wordt verwacht. Bij de verantwoordelijkheids perceptie gaat het erom 
‘welk handelings perspectief burgers zichzelf toedichten’, aldus een deelnemer. 
Een andere deelnemer refereert aan de ontwikkeling van de verzorgingsstaat, 
waarin de overheid steeds meer verantwoordelijkheden van burgers overnam. 
Hij is van mening dat burgers nu vooral naar de overheid kijken voor oplossin
gen van allerhande problemen.

De kennis van handelingsperspectieven kunnen burgers volgens de professio
nals benutten om zelfredzaam te kunnen zijn. Wanneer burgers deze niet ken
nen, kunnen zij ook niet hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Ter sprake 
komt het voorbeeld van de uitval van gas tijdens de winterperiode. Burgers 
kunnen zich dan redelijk redden, mits zij een duidelijk handelings perspectief 
hebben. De professionals geven aan dat er tegenwoordig steeds meer specia
listische kennis nodig is, bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen. 
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Als voorbeeld wordt gegeven dat een probleem, zoals een brand, met een elek
trisch aangedreven auto een ander handelings perspectief vraagt dan bij een 
auto met een benzinemotor. Verder komt ter sprake dat burgers tegenwoordig 
veel informatie op internet kunnen vinden die zij kunnen benutten voor hun 
handelings perspectief. Het is daarbij wel van belang om te beseffen dat online 
ook informatie beschikbaar is die niet klopt. Een risico kan zijn dat burgers 
door verkeerde informatie overgaan tot een verkeerd handelings perspectief. 
Tot slot komt ter sprake dat de overheid tegenwoordig veel aandacht heeft voor 
het verstrekken van handelingsperspectieven. Hierbij geven de professionals 
aan dat het soms wel zoeken is naar een goede balans tussen welke informatie 
wordt verstrekt en op welk moment in de tijd. Als voorbeeld wordt gegeven dat 
burgers werden geïnformeerd over de risico’s van barbecueën in de woning. 
Sommige burgers vonden dit onzin, maar later bleek het binnenshuis barbe
cueën in de praktijk wel tot gevaarlijke situaties te leiden.

De professionals denken verschillend over de rol die sociale samenhang 
kan hebben voor het zelfredzaam zijn. Sommige denken dat sociale samen
hang een rol kan spelen bij zelfredzaamheid, omdat die kan bevorderen dat 
burgers elkaar helpen, of dat het ontbreken van sociale samenhang de onder
linge hulp in de weg kan staan. Maar er zijn ook professionals die denken dat 
dat niet per se zo hoeft te zijn: ‘Sommige burgers hebben minder behoefte aan 
een sociaal netwerk. Zij zullen dit ook niet als gemis ervaren voor hun eigen 
zelfredzaamheid.’ Andere professionals denken dat sociale samenhang eerder 
een rol van betekenis speelt in plattelandsgebieden dan in stedelijke gebieden. 
Eén professional refereert in deze context aan het begrip ‘noaberschap’, dat 
volgens hem sterk aanwezig is in plattelandsgebieden (noaberschap verwijst 
naar een culturele traditie in het oosten van Nederland waarbij het de norm 
is dat buren elkaar helpen (zie Hospers & Van Lochem, 2002)). Ook geven de 
professionals aan dat een noodsituatie juist sociale samenhang kan creëren. 
Tot slot komt ter sprake dat wanneer zowel de hulpbehoevende als potentieel 
hulpverlenende groep wordt bedreigd, burgers waarschijnlijk eerst voor hun 
eigenbelang gaan om te overleven. Een deelnemer typeert dit als het effect van 
‘survival of the fittest’. Volgens hem zal in dat geval de sociale binding onder
geschikt zijn aan de behoefte van overleven.

Sociaal kapitaal vinden de professionals relevant voor zelfredzaamheid. 
Het beschikbaar stellen van kennis of relevante spullen is iets wat zij in de 
praktijk ook terugzien. Burgers weten ook wie ze in hun netwerk goed kun
nen benutten. Een deelnemer noemt het voorbeeld van zijn buurman die bij de 
ANWB werkt. Diegene heeft de kennis, spullen en bereidheid om te helpen bij 
autogerelateerde problemen. De professionals zeggen ook dat hulpverleners in 
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hun vrije tijd het sociaal kapitaal van de omgeving zijn: burgers die werken in 
de zorg of bij de hulpdiensten kunnen ook buiten werktijd van grote waarde 
zijn bij noodsituaties. Hierbij komt ook de Bescherming Bevolking ter sprake. 
Er waren vroeger zogenoemde ‘blokhoofden’ in de buurt herkenbaar aanwe
zig, die dienstbaar waren bij noodsituaties. Tegenwoordig wordt sociaal kapi
taal op moderne manieren gemobiliseerd, bijvoorbeeld via whatsappgroepen. 
Sommige professionals geven aan dat sociaal kapitaal tijdens noodsituaties 
vooral afhangt van de context. Volgens hen is sociaal kapitaal meer relevant 
wanneer een potentiële noodsituatie zich langzamer ontwikkelt (bijv. bij lang
zaam opkomend hoogwater) dan bij acuut gevaar. In dat laatste geval refereren 
zij wederom aan het concept van ‘survival of the fittest’.

De professionals denken dat interpersoonlijk vertrouwen ervoor kan zor
gen dat iemand zich zelfredzamer voelt, omdat diegene rekent op hulp van 
zijn omgeving. Het zal volgens hen wel sterk van de sociale omgeving afhan
gen in hoeverre burgers dit vertrouwen hebben. Wanneer burgers niet ver
trouwen op hulp van hun omgeving, kan dit een negatief effect hebben op de 
zelfredzaamheids perceptie. Een deelnemer noemt in dit kader het voorbeeld 
van iemand die ging wonen in een appartementencomplex. Diegene merkte 
dat de bewoners haar liever kwijt dan rijk waren, om discriminerende redenen. 
De persoon in kwestie voelde zich weinig gesteund door haar directe sociale 
omgeving wanneer de nood aan de man zou zijn. Verder geven sommige pro
fessionals aan dat interpersoonlijk vertrouwen een positief effect kan hebben 
op de zelfredzaamheids perceptie, maar juist een negatief effect op de objec
tieve zelfredzaamheid. Dit kan komen doordat burgers zich minder gaan voor
bereiden op een noodsituatie, omdat ze vertrouwen op de hulp van hun sociale 
omgeving. Tot slot komt ter sprake dat interpersoonlijk vertrouwen met name 
voor verminderdzelfredzamen relevant is, omdat zij vaak afhankelijk zijn van 
anderen bij noodsituaties.

Institutioneel vertrouwen kan volgens de professionals op verschillende 
manieren relevant zijn voor zelfredzaamheid. Het kan er onder meer voor 
zorgen dat burgers eerder adviezen overnemen van de overheid. Een andere 
werking die professionals noemen, is dat institutioneel vertrouwen de risico
perceptie van burgers kan beïnvloeden. Zolang burgers nog denken dat de 
overheid de veiligheid voor honderd procent kan garanderen, zullen zij niet 
gemotiveerd raken om zelf iets te ondernemen voor hun eigen veiligheid.

Na de algemene bespreking van de factoren in het model is vervolgens 
ook per focusgroep gesproken over de verbanden van de factoren met de 
zelfredzaamheids perceptie. Ten aanzien van brand herkenden de professio
nals de wijze waarop factoren verband hielden met zelfredzaamheid. Het model 
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kwam op hen logisch over. In de focusgroep over hoogwater/overstroming was 
dit beeld vergelijkbaar. Daarbij merkten de professionals wel op dat institutio
neel vertrouwen op basis van de resultaten van dit onderzoek weliswaar geen 
rechtstreekse relatie heeft met zelfredzaamheids perceptie, maar dat dit dan 
waarschijnlijk op een andere manier van invloed is op de zelfredzaamheids
perceptie. Volgens hen is institutioneel vertrouwen zeker relevant voor zelfred
zaamheid. In de focusgroep over extreem winterweer was dit hetzelfde. Ook 
hier herkenden de professionals de verbanden in het model, en gaven zij aan 
dat hoewel risicoperceptie in dit onderzoek geen rechtstreekse relatie heeft 
met zelfredzaamheid, zij volgens hen wel degelijk relevant is.

6.3.2 Beleidsimplicaties volgens professionals
Tijdens de focusgroepen is ook stilgestaan bij de beleidsimplicaties die de 
resultaten mogelijk kunnen hebben. Op basis daarvan zijn hoofdzakelijk twee 
beleidsimplicaties te onderscheiden, die in alle focusgroepen zijn genoemd – 
hierbij was sprake van het eerdergenoemde aspect van ‘verzadiging’ (zie hoofd
stuk 5).

De eerste beleidsimplicatie is dat huidig of nieuw beleid kan worden 
getoetst aan de werkzame factoren van het model. De professionals geven aan 
dat er weinig kennis beschikbaar is over wat wel en niet werkt in het stimuleren 
van zelfredzaamheid. Hierdoor baseren zij hun aanpak vooral op praktijkken
nis en aannames. Door de werkzame factoren te betrekken in beleid wint dit 
aan doelmatigheid en doelgerichtheid. Het betrekken van de factoren in beleid 
kan tot beleidswijzigingen leiden of als richtsnoer dienen voor nieuw beleid.

De tweede beleidsimplicatie is min of meer een uitvloeisel van de eerste. 
De professionals geven aan dat wanneer de werkzame factoren worden betrok
ken in beleid, dit tot gevolg heeft dat daarin expliciet aandacht komt voor het 
sociale perspectief. Tot op heden is er vooral aandacht voor de factoren van 
het individuele perspectief (risicoperceptie, eigen verantwoordelijkheid, ken
nis handelings perspectief). De factoren van het sociale perspectief (sociale 
samenhang, sociaal kapitaal, vertrouwen) worden vaak niet betrokken. Soms 
is er wel aandacht voor, maar meestal niet bewust en niet als onderdeel van een 
structurele aanpak. Er zijn ook professionals die aangeven dat er in hun regio 
wel aandacht is voor de sociale omgeving, maar dat het hun aan inzicht ont
breekt welke factoren daarin relevant zijn. Institutioneel vertrouwen – in dit 
onderzoek onderdeel van het sociale perspectief – lijkt hierop een uitzondering 
te vormen. De professionals geven aan dat hiervoor in de praktijk aandacht is 
in de vorm van betrouwbare communicatie of door bijvoorbeeld specifiek te 
communiceren over wat de overheid wel of niet kan doen bij een noodsituatie.
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In alle focusgroepen ontstond bij deze beleidsimplicatie een gesprek over 
de rolneming van de overheid. De professionals zeggen bijvoorbeeld dat de 
overheid kan aansluiten bij wijk en buurtgebonden netwerken, actiever kan 
zijn in (digitale) sociale netwerken, of activiteiten kan ontplooien die het soci
ale netwerk van burgers versterken. Veel professionals vragen zich hierbij wel 
af hoe de overheid dit zou kunnen doen, en welke rol zij daarin zou moeten 
spelen: ‘Hoever moet je als overheid daarin gaan om dit te stimuleren? In hoe
verre is dat je verantwoordelijkheid? Moet je dat als organisatie zelf initiëren, 
of moet je vooral anderen mobiliseren?’ Sommige professionals geven aan dat 
de overheid lokale netwerken zou kunnen faciliteren en stimuleren, maar dat 
je moet oppassen dat je het niet ‘kapot organiseert’. Ten slotte zijn er professi
onals die zeggen dat vooral de gemeente belangrijk is voor de aansluiting bij 
de sociale omgeving, omdat die in hun ogen de overheid is die het dichtst bij 
lokale gemeenschappen staat.

6.4 De hypothesen

In dit onderzoek zijn zeven hypothesen getoetst. Op basis van de resultaten 
zijn deze volledig, gedeeltelijk of niet bevestigd. Dit wordt hieronder per hypo
these toegelicht.

(H1) Risicoperceptie: mensen met een hogere risicoperceptie ervaren een 
lagere zelfredzaamheids perceptie.
Deze hypothese is gedeeltelijk bevestigd. Bij brand en hoogwater/overstro
ming ervaren respondenten met een hogere risicoperceptie inderdaad een 
lagere mate van zelfredzaamheid. Bij extreem winterweer is dit niet het geval.

(H2) Kennis handelings perspectief: mensen met een hogere perceptie van 
kennis van handelingsperspectieven ervaren een hogere zelfredzaamheids-
perceptie.
Deze hypothese is bevestigd. In alle drie de noodsituaties ervaren burgers met 
een hogere perceptie van kennis van handelingsperspectieven ook een hogere 
mate van zelfredzaamheid.
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(H3) Eigen verantwoordelijkheid: mensen met een hogere 
verantwoordelijkheids perceptie van hun eigen veiligheid ervaren een 
hogere zelfredzaamheids perceptie.
Deze hypothese is bevestigd. In alle drie de noodsituaties ervaren burgers met 
een hogere perceptie van verantwoordelijkheid ook een hogere mate van zelf
redzaamheid.

(H4) Sociale samenhang: mensen die meer sociale samenhang ervaren, 
ervaren een hogere zelfredzaamheids perceptie.
Deze hypothese is niet bevestigd. In geen van de drie noodsituaties ervaren 
burgers een hogere zelfredzaamheid wanneer zij meer sociale samenhang 
ervaren. Wel ervaren burgers meer interpersoonlijk vertrouwen wanneer zij 
meer sociale samenhang ervaren.

(H5) Sociaal kapitaal: mensen die meer sociaal kapitaal ervaren, ervaren 
een hogere zelfredzaamheids perceptie.
Deze hypothese is niet bevestigd. In geen van de drie noodsituaties ervaren 
burgers een hogere zelfredzaamheid wanneer zij meer sociaal kapitaal erva
ren. Wel ervaren burgers meer interpersoonlijk vertrouwen wanneer zij meer 
sociaal kapitaal ervaren.

(H6) Interpersoonlijk vertrouwen: mensen die meer interpersoonlijk ver-
trouwen ervaren, ervaren een hogere zelfredzaamheids perceptie.
Deze hypothese is bevestigd. In alle drie de noodsituaties ervaren burgers met 
een hogere perceptie van interpersoonlijk vertrouwen ook een hogere mate 
van zelfredzaamheid.

(H7) Institutioneel vertrouwen: mensen die meer institutioneel vertrouwen 
ervaren, ervaren een hogere zelfredzaamheids perceptie.
Deze hypothese is gedeeltelijk bevestigd. Bij brand en extreem winterweer ble
ken respondenten met een hoger institutioneel vertrouwen een hogere mate 
van zelfredzaamheid te ervaren. Bij hoogwater/overstroming trad er geen sig
nificant effect op.
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6.5 Tot besluit

De zelfredzaamheids perceptie van respondenten per noodsituatie en per fase 
van een noodsituatie (voor, tijdens of erna) verschilt. Respondenten ervaren 
relatief de hoogste zelfredzaamheid bij brand, gevolgd door extreem win
terweer en hoogwater/overstroming. Het merendeel van de respondenten 
beschouwt zijn zelfredzaamheid als redelijk of hoog, maar een kleiner deel 
percipieert een lage zelfredzaamheid. Alle individuele factoren zijn signifi
cant van invloed op de zelfredzaamheids perceptie bij minstens twee van de 
drie noodsituaties. Voor de sociale factoren is dit niet het geval. Van de vier 
factoren zijn alleen interpersoonlijk vertrouwen en institutioneel vertrouwen 
in minstens twee van de drie noodsituaties significant van invloed. Op basis 
van de theorie is daarom een alternatief conceptueel model getoetst met soci
ale samenhang en sociaal kapitaal als onafhankelijke variabelen van interper
soonlijk vertrouwen. Deze zijn daarop significant van invloed. De professio
nals onderschrijven de relevantie van factoren en de relaties in de modellen. 
Zij constateren dat de resultaten bijdragen aan de onderbouwing van beleid 
en dat daarin aandacht nodig is voor het sociale perspectief. In het volgende 
hoofdstuk volgt onder meer een reflectie op deze resultaten.
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Het wezen van 
zelfredzaamheid

In dit hoofdstuk volgt een discussie over de resultaten en de beantwoording 
van het eerste deel van de hoofdvraag: ‘Welke factoren beïnvloeden de perceptie 
van zelfredzaamheid bij noodsituaties?’ Zoals eerder gezegd is onderzoek naar 
zelfredzaamheid in Nederland schaars. Hierdoor leveren de resultaten niet 
alleen inzichten op met betrekking tot de hypothesen, maar ook inzichten op 
het gebied van de zelfredzaamheid bij noodsituaties van Nederlandse burgers 
in het algemeen. Beide komen in dit hoofdstuk aan de orde. De beperking is 
hierbij wel dat deze algemenere inzichten niet zijn te generaliseren, omdat er 
geen sprake is van een representatieve steekproef. Verder behandel ik in dit 
hoofdstuk de sterktes en zwaktes van het onderzoek, gevolgd door methodolo
gische implicaties. Tot slot doe ik suggesties voor vervolgonderzoek.

De beantwoording van het tweede deel van de hoofdvraag volgt in hoofd
stuk 8, het laatste hoofdstuk. Hierbij staan de beleidsconsequenties van deze 
studie centraal, wat uitnodigt tot een hoofdstuk met een normatiever karakter 
en tot persoonlijke interpretatie. Door hieraan een apart hoofdstuk te wijden 
komt de inhoud van beide hoofdstukken beter tot zijn recht.

7.1 De mate van zelfredzaamheid en andere factoren

De resultaten laten zien dat respondenten hun zelfredzaamheid bij brand 
hoog percipiëren en bij extreem winterweer redelijk (respectievelijk M = 78 en 
M = 75). Bij hoogwater/overstroming percipiëren respondenten hun gemid
delde zelfredzaamheid significant lager (M = 57) dan bij brand en extreem win
terweer. Bij alle dimensies van zelfredzaamheid is de perceptie lager dan bij 
de andere twee noodsituaties, maar dit verschil is het grootst in de fase van 
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het voorbereiden. Het gegeven dat burgers zich in het algemeen niet of nau
welijks voorbereiden op hoogwater of een overstroming, is overeenkomstig 
eerder onderzoek (Terpstra, 2009). Dit kan komen omdat slechts weinig bur
gers voorbereidingsmaatregelen effectief achten, omdat burgers over te weinig 
middelen (bijv. geld, tijd, kennis en vaardigheden, sociale steun) beschikken, 
of omdat zij het risico laag inschatten (Terpstra, 2009; Kerstholt & Duijnhoven, 
2017). Verder laten de resultaten zien dat een deel van de respondenten over 
een lage tot zeer lage zelfredzaamheids perceptie beschikt. Dit bevestigt de 
constatering dat niet iedereen in de samenleving even zelfredzaam is (zie ook 
Bakker et al., 2018).

De mate van risicoperceptie varieert van laag bij hoogwater/overstroming 
(M = 49) en extreem winterweer (M = 33) tot redelijk bij brand (M = 59). Het is 
bekend dat burgers zich weinig zorgen maken over de gevaren van hoog water/
overstroming (Terpstra, 2009), extreem winterweer (Motivaction, 2018) en 
brand (Eysink Smeets, Heijman & Postma, 2015). Verschillen in risicopercep
tie ontstaan door zowel psychologische als sociale, culturele en politieke fac
toren (Slovic, 2000). Voorbeelden hiervan zijn geslacht, vertrouwen in experts, 
berichtgeving in de media en de ervaring met noodsituaties. Dat in dit onder
zoek de mate van zelfredzaamheids perceptie bij brand in de categorie redelijk 
is ingedeeld, zou kunnen komen door verschillende manieren van operationa
lisatie en de interpretatie van resultaten die onderzoekers hanteren.

De mate van eigen verantwoordelijkheid percipiëren respondenten het 
laagst bij hoogwater/overstroming (M = 44), iets hoger bij extreem winterweer 
(M = 57) en het hoogst bij brand (M = 69). De mate waarin burgers vinden dat 
zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid houdt verband met de 
mate waarin zij vinden dat zij hieraan zelf kunnen bijdragen (Terpstra, 2009). 
Dit kan mogelijk ook de verschillen van de verantwoordelijkheids perceptie 
tussen de drie noodsituaties verklaren. Burgers kunnen bijvoorbeeld vrij veel 
zelf doen om brand te voorkomen en kunnen laagdrempelige voorbereidings
maatregelen nemen. Denk aan het opletten tijdens het barbecueën, het mon
teren van rookmelders of het beschikken over een blusdeken. Bij hoogwater/
overstroming is dit doorgaans anders. Het ligt niet binnen de invloedssfeer 
van de gewone burger om hoogwater of een overstroming te voorkomen, en 
voorbereidingsmaatregelen achten burgers weinig effectief (Terpstra, 2009).

Respondenten geven aan dat zij redelijk weten wat zij zelf kunnen doen 
bij de onderzochte noodsituaties of waar ze deze informatie kunnen vinden 
(M = 68). Dit resultaat wekt de indruk dat burgers wel enig idee hebben van 
wat zij zelf kunnen doen – van complete onwetendheid is geen sprake. Het 
blijft speculeren wat de verklaring hiervoor is. Het zou kunnen komen door
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dat informatie over handelingsperspectieven tegenwoordig laagdrempelig 
beschikbaar is. Veiligheidsregio’s zijn wettelijk verplicht om de bevolking te 
informeren over risico’s en wat zij daartegen zelf kunnen doen1. Tegenwoordig 
is onder meer online veel informatie beschikbaar voor burgers. Wie geïnteres
seerd is, kan deze informatie vinden. Een andere verklaring kan zijn dat bur
gers in hun leven op allerlei manieren – denk aan scholing, hobby’s, ervaringen 
of het uitoefenen van beroepen – vaardigheden en kennis opdoen die van pas 
komen bij noodsituaties. Een voorbeeld hiervan is het kunnen afsluiten van 
gas, elektra of water. De gemiddelde bewoner zal zich hiermee raad weten, hoe
wel dit uiteraard niet voor iedereen zal gelden.

Ook blijken respondenten over een redelijke mate van sociaal kapitaal te 
beschikken in relatie tot de onderzochte noodsituaties (M = 74). Dit leert dat 
er redelijk wat hulpbronnen binnen gemeenschappen aanwezig zijn die aan
gewend kunnen worden voor zelfredzaamheid. Wel is het de vraag of burgers 
daadwerkelijk hun sociaal kapitaal gaan benutten, want dit heeft bijvoorbeeld 
te maken met de noodzaak die mensen hiertoe voelen of met hun sociale vaar
digheden (Van der Gaag, 2005). In het geval van noodsituaties is het voorstel
baar dat burgers het meeste sociaal kapitaal aanwenden wanneer de nood 
aan de man is. Iemand vraagt wellicht minder snel om hulp in zijn sociale net
werk in het kader van preventiemaatregelen, bijvoorbeeld omdat hij dit niet 
belangrijk genoeg vindt om daarvoor hulp te vragen. Wanneer de nood echt 
aan de man is, bijvoorbeeld wanneer iemand een overnachtingsplek zoekt na 
een noodsituatie, zal iemand eerder over dergelijke psychologische drempels 
heen stappen. Zo worden de meeste burgers na een noodsituatie opgevangen 
door vrienden of familie en gaan niet naar de opvanglocatie die de autoriteiten 
instellen (Groenewegenter Morsche & Oberijé, 2010; Tierney, 2009).

Tot slot is een bevinding dat respondenten een redelijk vertrouwen hebben 
in zowel andere mensen als in de overheid om te helpen bij hun zelfredzaam
heid (M varieert tussen de 65 en de 72). Deze mate van vertrouwen ligt in de 
buurt van ander onderzoek naar andere vormen van vertrouwen. Uit metin
gen van het CBS naar algemeen sociaal vertrouwen blijkt dat de laatste jaren 
gemiddeld 59% van de mensen vertrouwen heeft in andere mensen en gemid
deld 69% in bijvoorbeeld de politie (Schmeets, 2018).

1 Zie Wet veiligheidsregio’s, 2010. 
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7.2 De hypothesen nader beschouwd

Tabel 7.1 presenteert de resultaten van de hypothesen. Daarin is te lezen dat de 
hypothesen 2, 3 en 6 zijn bevestigd, 1 en 7 gedeeltelijk zijn bevestigd en 4 en 5 
niet zijn bevestigd.

Tabel 7.1 resultaten hypothesen

Factor Hypothese Resultaat 
(h1) risicoperceptie Mensen met een hogere risicoperceptie ervaren 

een lagere zelfredzaamheids perceptie
Gedeeltelijk bevestigd

(h2) Kennis handelings-
perspectief

Mensen met een hogere perceptie van kennis van 
handelingsperspectieven ervaren een hogere 
zelfredzaamheids perceptie

Bevestigd

(h3) Eigen 
verantwoordelijkheid

Mensen met een hogere verantwoordelijkheids-
perceptie van hun eigen veiligheid ervaren een 
hogere zelfredzaamheids perceptie

Bevestigd

(h4) Sociale samenhang Mensen die meer sociale samenhang ervaren, 
ervaren een hogere zelfredzaamheids perceptie

niet bevestigd

(h5) Sociaal kapitaal Mensen die meer sociaal kapitaal ervaren, 
ervaren een hogere zelfredzaamheids perceptie

niet bevestigd

(h6) Interpersoonlijk 
vertrouwen

Mensen die meer interpersoonlijk vertrouwen 
ervaren, ervaren een hogere zelfredzaamheids-
perceptie

Bevestigd

(h7) Institutioneel 
vertrouwen 

Mensen die meer institutioneel vertrouwen 
ervaren, ervaren een hogere zelfredzaamheids-
perceptie

Gedeeltelijk bevestigd

Twee algemene verklaringen
In het algemeen zijn twee methodologische verklaringen mogelijk waarom 
sommige hypothesen niet zijn bevestigd. De eerste verklaring is dat het con
ceptueel model en de hypothesen zijn gebaseerd op theorieën over de werke
lijke zelfredzaamheid. In dit onderzoek is echter de gepercipieerde zelfred
zaamheid onderzocht. Het is mogelijk dat factoren wel van invloed zijn op de 
werkelijke zelfredzaamheid, maar niet op de subjectieve zelfredzaamheid. Dit 
kan verklaren waarom sommige verwachte effecten uitbleven.

De tweede verklaring is dat bevindingen uit studies naar zelfredzaamheid 
beperkt generaliseerbaar zijn, waardoor de hierop gebaseerde theorie ook haar 
beperkingen kent. Zo worden begrippen op uiteenlopende manieren gecon
ceptualiseerd en geoperationaliseerd. Onderzoekers verstaan niet allemaal 
hetzelfde onder begrippen, meten dit verschillend en hanteren verschillende 
onderzoeksmethoden. Daarnaast is zelfredzaamheid bij noodsituaties contex
tafhankelijk. Het maakt bijvoorbeeld uit welke fase van zelfredzaamheid wordt 
onderzocht (voor, tijdens of na een noodsituatie), aan welk type nood situatie 
de zelfredzaamheid wordt gerelateerd, of in welk land studies plaatsvinden 
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(denk aan de invloed van culturele verschillen). Verder kan zelfredzaamheid 
worden onderzocht vanuit individueel perspectief of vanuit het collectieve per
spectief. De uiteenlopende wijzen waarop studies naar zelfredzaamheid zijn 
vormgegeven en de context waarin deze wordt onderzocht, bemoeilijken de 
generaliseerbaarheid en vergelijkbaarheid van verrichte studies.

Verklaringen per hypothese
De hypothese over risicoperceptie (H1) is gedeeltelijk bevestigd. Bij brand en 
hoogwater/overstroming blijken respondenten met een hogere risicoperceptie 
inderdaad een lagere mate van zelfredzaamheid te ervaren. Bij extreem win
terweer is dit niet het geval. Deze resultaten zijn in lijn met eerdere studies, 
die soms wel een verband vinden tussen risicoperceptie en vormen van zelf
redzaamheid (zie o.a. Lindell & Perry, 2012; Slovic, 2000), maar soms ook niet 
(zie o.a. Lindell & Whitney, 2000; Wachinger et al., 2013). Wachinger et al. (2013) 
noemen drie redenen die kunnen verklaren waarom dit effect niet optreedt. 
Deze spelen mogelijk ook een rol bij de noodsituatie extreem winterweer, waar 
geen relatie is gevonden tussen risicoperceptie en zelfredzaamheids perceptie. 
Het kan zijn dat burgers het risico begrijpen, maar dit hebben geaccepteerd 
en daarom geen maatregelen nemen. Het kan ook zijn dat burgers het risico 
begrijpen, maar vooral denken dat anderen daaraan iets kunnen doen en 
daarop vertrouwen. Als laatste reden noemen Wachinger et al. dat burgers over 
te weinig kennis of hulpmiddelen beschikken om zelf iets te kunnen doen. 
Daarnaast kan een methodologische verklaring zijn dat risicoperceptie bij 
extreem winterweer in dit onderzoek per abuis anders is gemeten dan bij de 
andere twee noodsituaties. Toch lijkt dit niet aannemelijk, want aanvullende 
analyses met congruente schalen leveren geen andere resultaten op. Ook in dat 
geval is risicoperceptie wel van invloed bij brand en hoogwater/overstroming, 
maar niet bij extreem winterweer.

De hypothese over kennis van handelings perspectief (H2) is bevestigd. In elk 
van de drie noodsituaties ervaren respondenten met een hogere perceptie van 
(toegang tot) kennis van handelingsperspectieven ook een hogere mate van 
zelfredzaamheid. Deze resultaten zijn in lijn met andere studies (Russell et al., 
1995; Lindell & Whitney, 2000; Tierney et al., 2001; Paton, 2003; Terpstra, 2009; 
Bouwmeester et al., 2012; Becker et al., 2013; Kerstholt et al., 2010; Helsloot & 
Van ’t Padje, 2010). Ditzelfde geldt voor de hypothese over eigen verantwoorde
lijkheid (H3). In elk van de drie noodsituaties ervaren respondenten met een 
hogere perceptie van verantwoordelijkheid ook een hogere mate van zelfred
zaamheid. Ook dit is in lijn met resultaten van eerdere studies (Mulilis & Duval, 
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1995; 1997; Lindell & Whitney, 2000; Mulilis et al., 2000; Lindell & Perry, 2000; 
2004; Paton, 2003; McNeill et al., 2013).

De hypothese over sociale samenhang (H4) is niet bevestigd. In geen van de 
drie noodsituaties blijkt sociale samenhang een direct positief effect te heb
ben op de zelfredzaamheids perceptie. Dit werd wel verwacht, gezien de bevin
dingen van eerdere studies, waaruit blijkt dat sociale samenhang relevant is 
voor zelfredzaamheid bij noodsituaties (zie o.a. Becker et al., 2013; Perry, 1979; 
Townshend et al., 2015). Wel blijkt sociale samenhang een significant effect 
te hebben op interpersoonlijk vertrouwen, een relatie die ook theoretisch kon 
worden verwacht (zie o.a. Putnam, 2000; Coleman, 1988; Lin, 2001; Kearns & 
Forrest, 2000). Er is een aantal verklaringen denkbaar waarom sociale samen
hang niet rechtstreeks van invloed is op zelfredzaamheids perceptie.

Een eerste verklaring kan zijn dat burgers zich pas zelfredzamer voelen 
door hun sociale omgeving, wanneer zij weten dat deze daadwerkelijk iets 
voor hen kan betekenen. Een gevoel van sociale binding alleen is dan niet 
genoeg. Stel bijvoorbeeld dat de sociale omgeving vooral bestaat uit vermin
derdzelfredzamen die zichzelf nauwelijks kunnen redden, laat staan hulp 
kunnen bieden aan anderen. In zo’n situatie zal iemand daardoor niet snel 
een hogere zelfredzaamheid ervaren. Deze verklaring wint aan plausibiliteit 
vanwege het feit dat interpersoonlijk vertrouwen wél rechtstreeks van invloed 
is op de zelfredzaamheids perceptie. In dit onderzoek betekent deze vorm van 
vertrouwen of iemand denkt dat anderen hem kunnen en willen helpen bij een 
noodsituatie. Vertrouwen is te beschouwen als een resultante of onderdeel van 
sociale samenhang (zie Van Marissing, 2008; Van der Gaag, 2005), maar lijkt 
meer dan sociale samenhang iets te zeggen over wat deze in het geval van een 
noodsituatie daadwerkelijk kan opleveren. Een eerder aangehaald citaat van 
Blokland (2009) illustreert dit: ‘Vertrouwen in de steun van anderen, je omge
ven menen door mensen die het voor je op zullen nemen, hangt dus direct met 
de subjectieve veiligheid samen’ (p. 160).

Een tweede onderzoekstechnische verklaring kan zijn dat sociale samen
hang draait om de algemene sociale binding die personen hebben. Vanuit die 
betekenis is dit begrip in dit onderzoek geoperationaliseerd. Verschillende 
theorieën over sociale samenhang kennen aanknopingspunten voor het beïn
vloeden van zelfredzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan sociale normen die zelf
redzaamheidsgedrag versterken (bijv. wanneer de norm is om je voor te berei
den op een noodsituatie) of juist verzwakken (bijv. wanneer het nemen van 
voorbereidingsmaatregelen onzinnig wordt gevonden). Het punt is echter dat 
deze specifieke relaties niet worden meegenomen bij het meten van de alge
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mene sociale samenhang, zoals in onderhavig onderzoek het geval is. Mogelijk 
zijn hierdoor effecten uitgebleven.

De hypothese over sociaal kapitaal (H5) is net als die over sociale samenhang 
niet bevestigd. In geen van de drie noodsituaties blijkt sociaal kapitaal recht
streeks een positief effect te hebben op de zelfredzaamheids perceptie, terwijl 
ander onderzoek wel aanleiding gaf om dit te veronderstellen (zie o.a. Beggs et 
al., 1996; Dynes, 2006; Perry & Quarantelli, 2005; Drabek, 2013; Jones & Faas, 
2017; Aldrich, 2012). Wel had sociaal kapitaal – net als sociale samenhang – 
een positief effect op interpersoonlijk vertrouwen. Ook dit was een te verwach
ten relatie op basis van de theorie (zie o.a. Putnam, 2000; Coleman, 1988; Lin, 
2001; Kearns & Forrest, 2000). Dit suggereert dat burgers hun interpersoonlijk 
vertrouwen bij zelfredzaamheid onder meer baseren op de relevante hulp
bronnen in hun sociale netwerk, waarover zij denken te kunnen beschikken. 
Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van een effect van sociaal kapi
taal is dat in dit onderzoek de toegang tot sociaal kapitaal is gemeten en niet 
de aanwending ervan. Dit is gedaan omdat aan het meten van toegang minder 
nadelen kleven dan aan het meten van de aanwending van sociaal kapitaal (zie 
hoofdstuk 5). Het is denkbaar dat dit toegangsperspectief geen effect heeft 
op de zelfredzaamheids perceptie, omdat de toegang tot hulpbronnen geen 
zekerheid geeft dat deze tijdens het benodigde moment ook beschikbaar zijn, 
en evenmin dat degene die de hulpbron bezit deze ook daadwerkelijk beschik
baar stelt. Een andere verklaring kan zijn dat mensen er zelf voor kiezen om 
hun sociaal kapitaal niet aan te wenden voor zelfredzaamheid (zoals eerder 
besproken in dit hoofdstuk), waardoor zij hun sociaal kapitaal niet verzilveren.

De hypothese over interpersoonlijk vertrouwen (H6) is bevestigd. In alle drie 
de noodsituaties ervaren respondenten met een hogere perceptie van inter
persoonlijk vertrouwen ook een hogere perceptie van zelfredzaamheid. Deze 
bevinding sluit aan bij eerdere onderzoeken naar relaties tussen vertrouwen en 
zelfredzaamheid (zie o.a. Hausman et al., 2007; Aldrich, 2008; 2010; Nakagawa 
& Shaw, 2004; ChamleeWright, 2010; Blokland, 2009). De bevestiging van de 
hypothese ondersteunt het idee dat burgers zich zelfredzamer voelen wanneer 
zij rekenen op steun van hun sociale omgeving (zie ook Reininger et al., 2013). 
Meer dan sociaal kapitaal en sociale samenhang – op de wijze waarop deze 
begrippen in dit onderzoek zijn gemeten – geeft interpersoonlijk vertrouwen 
een concrete indicatie van de mate waarin de sociale omgeving een steun kan 
zijn voor zelfredzaamheid. Mogelijk is dit een verklaring waarom interper
soonlijk vertrouwen wel van invloed is en de andere twee factoren niet. Het kan 
ook zijn dat interpersoonlijk vertrouwen ervoor zorgt dat burgers daadwerke
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lijk zelfredzamer zijn, bijvoorbeeld omdat zij hierdoor hun sociaal kapitaal eer
der aanwenden dan burgers met minder interpersoonlijk vertrouwen.

De hypothese over institutioneel vertrouwen (H7) is gedeeltelijk bevestigd. 
Bij brand en extreem winterweer blijken respondenten met een hoger institu
tioneel vertrouwen een hogere mate van zelfredzaamheid te ervaren. Eerder 
onderzoek liet zien dat institutioneel vertrouwen positieve effecten kan heb
ben op zelfredzaamheid, bijvoorbeeld doordat burgers eerder adviezen en 
waarschuwingen van de autoriteiten overnemen (zie o.a. Paton & Johnston, 
2006; Slovic, 1993; Paton, 2013; Basolo et al., 2009; Joshi & Aoki, 2013). De 
gedeeltelijke bevestiging van de hypothese kan suggereren dat burgers de 
beschikbare kennis van de autoriteiten inderdaad benutten om zelfredzamer 
te zijn. Het kan ook zijn dat burgers zich zelfredzamer voelen, omdat zij weten 
dat de overheid hen daarbij helpt wanneer dit nodig is (zie ook Basolo et al., 
2009). Bij hoogwater/overstroming treedt er echter geen significant effect op. 
In eerder ander onderzoek naar overstromingen had het vertrouwen in de 
publieke beschermingsmaatregelen (wat geassocieerd kan worden met insti
tutioneel vertrouwen) ook geen effect op voorbereidingsintenties (wat geas
socieerd kan worden met aspecten van zelfredzaamheid) (Terpstra, 2009). 
Waarom er wel een rechtstreekse relatie is tussen institutioneel vertrouwen 
en zelfredzaamheids perceptie bij brand en extreem winterweer, maar niet bij 
hoogwater/overstroming, blijft ongewis. Mogelijk komt dit door verschillen 
die te maken hebben met de aard van de noodsituatie of met de verschillende 
betrokken autoriteiten. Vervolgonderzoek is nodig om dit te kunnen verklaren.

7.3 Het eerste deel van de hoofdvraag beantwoord

Voor het beantwoorden van het eerste deel van de hoofdvraag zijn twee deel
vragen geformuleerd: ‘Welke individuele factoren beïnvloeden de zelfred zaam
heids perceptie?’ en ‘Welke sociale factoren beïnvloeden de zelfredzaamheids
perceptie?’ Hieronder beantwoord ik deze deelvragen en het eerste deel van de 
hoofdvraag.

Welke individuele factoren beïnvloeden de zelfredzaamheids perceptie?
In het individuele perspectief blijken op basis van theorieën risicoperceptie, 
kennis van handelings perspectief en eigen verantwoordelijkheid relevante 
individuele factoren te zijn. Hierbij gaat de perceptie van risico om de mate 
waarin burgers vinden dat een noodsituatie voor hen gevaarlijk is, de kennis 
van handelings perspectief om de mate waarin burgers weten wat zij kunnen 
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doen voor hun veiligheid, en de eigen verantwoordelijkheid om de mate 
waarin burgers vinden dat ze zelf een taak hebben voor hun eigen veiligheid. 
De verwachting was dat een hogere risicoperceptie zou leiden tot een lagere 
zelfredzaamheids perceptie. Van de kennis van handelings perspectief en 
eigen verantwoordelijkheid werd juist verwacht dat deze zouden leiden tot een 
hogere zelfredzaamheids perceptie.

Een hogere risicoperceptie bleek in twee van de drie onderzochte nood
situaties een negatief effect te hebben op de zelfredzaamheids perceptie. 
In één noodsituatie (extreem winterweer) had risicoperceptie geen effect op 
zelfredzaamheids perceptie. Hieraan kunnen inhoudelijke redenen ten grond
slag liggen, bijvoorbeeld dat burgers zich wel bewust zijn van het risico, maar 
dit accepteren, of vooral denken dat anderen daarin iets kunnen doen en 
daarop vertrouwen. Een andere reden kan zijn dat bij deze noodsituatie de per
ceptie van risico’s per abuis anders is gemeten. Deze reden is echter niet erg 
aannemelijk, want de effecten veranderen niet wanneer voor dit verschil van 
meten wordt gecorrigeerd. De andere twee factoren, kennis van handelings
perspectief en eigen verantwoordelijkheid, hadden zoals verwacht in alle 
onderzochte noodsituaties een positief effect op zelfredzaamheids perceptie. 
De kennis van handelings perspectief bleek de belangrijkste voorspeller te zijn 
vanwege de grootste gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt.

Welke sociale factoren beïnvloeden de zelfredzaamheids perceptie?
In het sociale perspectief blijken op basis van theorieën sociale samenhang, 
sociaal kapitaal, interpersoonlijk vertrouwen en institutioneel vertrouwen 
relevante sociale factoren te zijn. Hierbij gaat sociale samenhang om de mate 
waarin burgers zich onderdeel voelen van een sociaal netwerk, sociaal kapi
taal om de mate waarin burgers denken dat dit sociale netwerk over nuttige 
hulpbronnen beschikt, interpersoonlijk vertrouwen om de mate waarin bur
gers denken dat anderen hen willen en kunnen helpen bij noodsituaties, en 
institutioneel vertrouwen om de mate hiervan in relatie tot de overheid. De 
verwachting was dat de vier factoren een positief effect zouden hebben op de 
mate van zelfredzaamheids perceptie. De resultaten lieten echter een ander en 
genuanceerder beeld zien.

Sociale samenhang en sociaal kapitaal bleken tegen de verwachting in 
geen effect te hebben op zelfredzaamheids perceptie. De mate waarin burgers 
zich verbonden voelen met hun sociale omgeving of inschatten dat deze over 
nuttige hulpbronnen beschikt, zorgt in dit onderzoek niet voor een lagere of 
hogere zelfredzaamheids perceptie. Dit kan komen doordat deze factoren, of 
de wijze waarop deze in dit onderzoek zijn gemeten, onvoldoende indicatie 
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geven of de sociale omgeving daadwerkelijk iets kan betekenen bij noodsitua
ties. Het lijkt erop dat dit belangrijk is voor zelfredzaamheids perceptie, omdat 
interpersoonlijk vertrouwen wel in alle noodsituaties rechtstreeks van invloed 
is. Deze factor had ook de grootste gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt. 
Dit vertrouwen wordt nog eens versterkt wanneer respondenten meer sociale 
samenhang en sociaal kapitaal ervaren. Het zou kunnen zijn dat iemand die 
zich verbonden voelt met een sociale omgeving, en weet dat die omgeving over 
nuttige hulpbronnen beschikt, het vertrouwen heeft dat die sociale omgeving 
hem wil en kan helpen bij noodsituaties. Hierdoor neemt zijn perceptie van 
zelfredzaamheid toe. Het kan ook zijn dat diegene zijn sociale omgeving benut 
om zelfredzamer te zijn en zijn zelfredzaamheid daardoor hoger inschat.

Naast interpersoonlijk vertrouwen bleek ook institutioneel vertrouwen 
relevant, maar wel in mindere mate. Zo trad het effect niet altijd op, maar in 
twee van de drie noodsituaties. Mogelijk komt dit door specifieke kenmerken 
waarin de noodsituaties van elkaar verschillen of door de betrokken organisa
ties die hierbij een rol spelen. Welke daarvan de verschillen veroorzaken, blijft 
ongewis. Ook was het effect van institutioneel vertrouwen minder sterk dan 
dat van interpersoonlijk vertrouwen. Dit suggereert dat burgers vooral hun 
directe sociale omgeving belangrijk vinden voor hun zelfredzaamheid.

Conclusie
Zowel individuele als sociale factoren spelen een rol bij de zelfredzaamheids
perceptie. Alle individuele factoren zijn in twee of meer noodsituaties signi
ficant van invloed op de zelfredzaamheids perceptie. Hiervan is de kennis 
van handelings perspectief de belangrijkste voorspeller. Van de sociale fac
toren zijn interpersoonlijk vertrouwen en institutioneel vertrouwen in twee 
of meer noodsituaties significant van invloed. Hiervan is interpersoonlijk 
vertrouwen de belangrijkste voorspeller. Sociale samenhang en sociaal kapi
taal blijken tegen de verwachting niet significant van invloed te zijn op de 
zelfredzaamheids perceptie. Wel zijn deze variabelen relevant vanwege de sig
nificante effecten van beide op interpersoonlijk vertrouwen.

7.4 Sterke en zwakke kanten van dit onderzoek

Er zijn verschillende sterke kanten van dit onderzoek te noemen. Eén daarvan 
is dat rekening is gehouden met de contextgebondenheid van zelfredzaam
heid en mogelijk beïnvloedende factoren. Door zelfredzaamheid in drie ver
schillende noodsituaties te onderzoeken is een goed beeld verkregen van de 
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factoren die relevant waren en konden verschillen onderling worden vergele
ken. Een ander sterk punt is het feit dat factoren van het individuele en sociale 
perspectief in samenhang zijn onderzocht. Hierdoor was het mogelijk om te 
laten zien welke factoren van het ene perspectief relevant waren, wanneer voor 
de factoren van het andere perspectief werd gecontroleerd. In het verlengde 
hiervan is ook het burger en professionalsperspectief in samenhang onder
zocht. Tot slot kent dit onderzoek een mix van kwantitatieve en kwalitatieve 
methoden, die elkaar aanvullen en versterken.

Dit onderzoek heeft ook een aantal beperkingen. Allereerst is niet de feite
lijke zelfredzaamheid, maar de perceptie daarvan onderzocht. Dit betekent dat 
de resultaten van dit onderzoek hooguit indicatief zijn voor de werkelijke zelf
redzaamheid. Het is ook mogelijk dat de gevonden en nietgevonden effecten 
veranderen wanneer deze worden onderzocht voor de werkelijke zelfredzaam
heid. Dit is tevens een mogelijke verklaring waarom sommige factoren geen 
effect hebben gehad in deze studie, terwijl in voorgaand onderzoek bleek dat 
deze factoren relevant waren voor zelfredzaamheid. Verder is het aantal van drie 
onderzochte noodsituaties beperkt. Mogelijk hebben de factoren bij andere 
noodsituaties andere effecten. Ditzelfde geldt voor het aantal focusgroepen. 
In drie focusgroepen is met professionals gesproken. Dit is een beperkt aan
tal en mogelijk hadden extra focusgroepen geleid tot aanvullende of andere 
inzichten. Wel trad er meerdere keren ‘verzadiging’ op, waardoor de bevindin
gen robuuster werden. Verder zijn in dit onderzoek meerdere meetschalen voor 
het eerst ontwikkeld en toegepast. Vanwege het pionierende karakter kon niet 
of nauwelijks worden voortgeborduurd op bestaande schalen die hun validiteit 
en betrouwbaarheid al hebben bewezen. Veel van de gehanteerde schalen in 
dit onderzoek hebben desondanks een hoge betrouwbaarheid, maar van som
mige is deze geringer. Wel zijn deze acceptabel en te verwachten bij dit type 
onderzoek (Field, 2013; Kline, 1999; Nunnally, 1978). Tot slot heeft dit onder
zoek een crosssectionele opzet, wat een aantal beperkingen oplevert op het 
gebied van interne en externe validiteit (zie hoofdstuk 5).

7.5 Methodologische implicaties

Dit onderzoek levert methodologische inzichten op die relevant zijn in onder
zoek naar zelfredzaamheid. Veel Nederlands onderzoek naar zelfredzaam
heid zijn kwalitatieve studies. In dit onderzoek is een van de eerste pogingen 
gedaan (zie ook Hijlkema et al., 2013) om het concept zelfredzaamheid bij nood 
te kwantificeren. Hierbij zijn twee uitgangspunten gehanteerd. Allereerst dat 
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het gaat om handelingen van burgers voor, tijdens en na noodsituaties. Zelf
redzaam handelen is méér dan enkel de handelingen die burgers tijdens een 
noodsituatie verrichten, waar klassieke definities vaak van uitgaan. Het tweede 
uitgangspunt is dat het een contextgebonden begrip is, waardoor ieder type 
noodsituatie vraagt om een andere meetschaal. In dit onderzoek zijn drie ver
schillende meetschalen voor zelfredzaamheid gebruikt, die wel allemaal met 
dezelfde methodiek zijn opgebouwd. De factoranalyse bevestigde de keuze om 
per noodsituatie een eigen meetschaal te hanteren. De betrouwbaarheid van 
de schalen was acceptabel, maar wel voor verbetering vatbaar met waarden van 
Cronbach’s α van ,66, ,61 en ,77. Op basis van het gehanteerde meetinstrument 
is het mogelijk om zelfredzaamheid bij verschillende noodsituaties te meten. 
Dit is uitgewerkt in bijlage G.

Naast zelfredzaamheid zijn onder andere nieuwe meetschalen ontwikkeld 
voor interpersoonlijk vertrouwen (institutioneel vertrouwen was deels geïnspi
reerd door werk van anderen). Dit bleek een belangrijke factor te zijn in de rela
tie tussen de sociale omgeving en zelfredzaamheids perceptie. Bij vertrouwen 
werden aanvankelijk aparte meetschalen gehanteerd voor intenties en compe
tenties, gezien de theoretische relevantie van dit onderscheid. De factorana
lyse liet echter zien dat de items van intenties en die van competenties konden 
worden samengevoegd. De schalen van interpersoonlijk vertrouwen hadden 
een zeer hoge betrouwbaarheid met waarden van Cronbach’s α van ,90 en ,94. 
Dit onderzoek geeft daarom inzicht om op betrouwbare wijze een belangrijke 
voorspellende variabele voor de zelfredzaamheids perceptie te meten.

7.6 Vervolgonderzoek

De wetenschappelijk onderbouwde kennis van zelfredzaamheid is beperkt. Er 
is onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen (zie o.a. Helsloot & Van ’t Padje, 
2010; Groenewegenter Morsche & Oberijé, 2010; Scholtens & Groenendaal, 
2011a; 2011b; Hijlkema et al., 2013), maar de kennis blijft vooralsnog beperkt. 
Een gevolg hiervan is dat dit onderzoek weliswaar een opzet kent van hypothe
setoetsing, maar dat daaraan een exploratief karakter ten grondslag ligt. Er 
kon namelijk maar beperkt worden voortgeborduurd op bestaand werk. Daar
bij komt dat beschikbare literatuur diffuus is. Dat heeft hoofdzakelijk twee 
redenen. In de eerste plaats spreken sommige studies elkaar tegen. Soms wor
den effecten gevonden, een andere keer niet. Gevonden effecten van factoren 
zijn daarmee niet eenduidig. In de tweede plaats zijn studies niet of nauwelijks 
te generaliseren. Dit komt bijvoorbeeld omdat onderzoekers theoretische con
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cepten verschillend operationaliseren, deze in een specifieke context onder
zoeken, verschillende factoren in modellen samenbrengen, verschillende 
onderzoeksmethoden toepassen of verschillende perspectieven hanteren. Op 
basis van dit onderzoek zie ik een aantal richtingen voor vervolgonderzoek.

Richting 1: zelfredzaamheid meten
Tijdens dit onderzoek zijn veel meetschalen voor het eerst ontwikkeld en toege
past. Hiermee zijn bijvoorbeeld voor het eerst de zelfredzaamheids perceptie, 
vormen van vertrouwen en sociaal kapitaal gemeten in de specifieke context 
van noodsituaties. Deze exercitie is een eerste stap naar het wetenschappelijk 
meten van deze concepten. Tegelijkertijd geeft deze inspiratie en is aanleiding 
voor verdere ontwikkeling. Het is daarvoor noodzakelijk om zelfredzaamheid 
en de factoren die daarop van invloed zijn zo valide en betrouwbaar mogelijk 
te meten. Hierbij zie ik vooral de noodzaak van kwantitatief vervolgonderzoek. 
De doorontwikkeling van een robuuste meetschaal voor zelfredzaamheid, 
rekening houdend met de verschillende contexten van noodsituaties, heeft 
hierin naar mijn mening prioriteit. Dat zorgt namelijk voor beter kwalitatief, 
vergelijkbaar en toepasbaar onderzoek.

Richting 2: zelfredzaamheid verklaren
Dit onderzoek geeft inzicht in factoren die zelfredzaamheid beïnvloeden, 
maar laat deze tegelijkertijd deels onverklaard. De factoren die betrokken 
zijn in dit onderzoek verklaren de verschillen in zelfredzaamheids perceptie 
bij brand met 21%, bij hoogwater/overstroming met 31% en bij extreem win
terweer met 23%. Deze resultaten zijn overeenkomstig andere sociaalpsycho
logische studies (Kalmijn & Kraaykamp, 1999), maar het betekent ook dat er 
nog andere factoren zijn die verschillen tussen de zelfredzaamheids perceptie 
verklaren. Welke zijn dit? Hoe werkt dat precies? Welke invloed hebben deze? 
Het vraagt vervolgonderzoek om dit te kunnen bepalen. Dit kan bijvoorbeeld 
worden bereikt door het doen van vergelijkend onderzoek naar zelfredzame en 
verminderd zelfredzame personen. Hierbij zie ik vooral potentie in kwalitatief 
onderzoek, omdat deze methoden effectief zijn in het identificeren van moge
lijk relevante factoren. Vervolgens kunnen deze met behulp van kwantitatief 
onderzoek worden getoetst. Bij dergelijk onderzoek acht ik het onderscheid 
tussen verschillende fasen van een noodsituatie zeer relevant. Burgers zijn 
voor, tijdens en na een noodsituatie verschillend zelfredzaam en hierbij spelen 
in elke fase andere factoren een rol. Per fase verschilt het welke factoren dit 
zijn en welke daarvan het belangrijkste zijn. Hiermee rekening houden draagt 
bij aan de ontwikkeling van een robuuster en vollediger conceptueel model. 
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Ten slotte zie ik hierbij de relevantie van internationaal onderzoek. De cultu
rele achtergrond van mensen en gemeenschappen is van invloed op de manier 
waarop zij omgaan met risico’s en noodsituaties, en welke factoren daarin een 
rol spelen. Door het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen op dit 
gebied kunnen we zelfredzaamheid in de Nederlandse context beter begrijpen.

Richting 3: gepercipieerde zelfredzaamheid en feitelijke zelfredzaamheid
In dit onderzoek is de perceptie van zelfredzaamheid onderzocht. Het kan zijn 
dat deze perceptie iets zegt over de daadwerkelijke zelfredzaamheid, omdat uit 
studies blijkt dat het geloof in eigen kunnen bij noodsituaties iets zegt over het 
daadwerkelijke kunnen (zie hoofdstuk 2). Maar onderzoek laat ook verschil
len zien tussen bijvoorbeeld de gepercipieerde en werkelijke voorbereiding op 
noodsituaties (zie wederom hoofdstuk 2). Op dit moment is de relatie tussen 
de gepercipieerde en werkelijke zelfredzaamheid nog weinig onderzocht. Wan
neer iemand bijvoorbeeld denkt zichzelf te kunnen redden bij brand, is dit dan 
ook werkelijk zo? Mag je ervan uitgaan dat iemand goed is voorbereid op een 
overstroming, wanneer hij dit zelf zegt? In hoeverre kunnen respondenten zelf 
zo’n inschatting maken? Dit is bijvoorbeeld te onderzoeken door de gepercipi
eerde en feitelijke zelfredzaamheid van dezelfde personen of groepen te meten 
en deze vervolgens met elkaar te vergelijken.

Richting 4: beleid
De overheid lijkt zelfredzaamheid vooral te bevorderen op basis van praktijk
kennis en aannames. Respondenten zeggen dat dit komt omdat er weinig 
kennis is over wat wel en niet werkt in het stimuleren van zelfredzaamheid. 
Meer systematisch verworven inzichten in deze materie kunnen bijdragen aan 
het inzetten van effectieve interventies. Wat moet de overheid nu doen of laten 
om daadwerkelijk die zelfredzaamheid tot stand te brengen? Wat is daarvoor 
nodig? Hoe effectief zijn de huidige interventies? Welke overheden spelen hier
bij op welke wijze een rol? Hoe verhouden die zich tot elkaar? Maar daaraan 
vooraf begint het met het bepalen van de beleidsvraag. Een beter begrip van 
zelfredzaamheid draagt bij aan het identificeren en formuleren van deze vraag. 
Zijn gemeenschappen verminderd zelfredzaam, en zo ja, welke aanknopings
punten zijn aanwezig om dit te verbeteren? De resultaten van dit onderzoek 
dragen bij aan het vormen van een beleidsstrategie, waarvoor ik in het vol
gende hoofdstuk een aantal handreikingen doe.



hOOFdSTuK 7 157

7.7 Tot besluit

De onderzoeksresultaten zijn te verklaren op zowel inhoudelijke als methodo
logische gronden. Een belangrijk inzicht van dit onderzoek is dat zowel indi
viduele als sociale factoren van invloed zijn op de zelfredzaamheids perceptie. 
Weliswaar zijn niet alle sociale factoren rechtstreeks van invloed, zoals aan
vankelijk werd verwacht, maar toch acht ik ze allemaal relevant voor zelfred
zaamheid. De sociale factoren die niet rechtstreeks van invloed zijn, verster
ken namelijk wel andere relevante factoren. Zoals elk onderzoek kent ook dit 
onderzoek sterke en zwakke kanten. Kenmerkend is het pionierende karakter 
van dit onderzoek, aangezien het Nederlandse onderzoek naar zelfredzaam
heid beperkt is. De ervaringen en inzichten van dit onderzoek leveren een 
aantal methodologische implicaties op, alsmede meerdere suggesties voor 
vervolgonderzoek. De vraag komt vervolgens op wat al deze inzichten kunnen 
betekenen voor beleid met als doel om de zelfredzaamheid te bevorderen. Deze 
vraag vormt het vertrekpunt van het volgende en tevens slothoofdstuk van dit 
boek.
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Beleid en improvisatie

In de vorige hoofdstukken werd duidelijk welke invloed individuele en sociale 
factoren kunnen hebben op zelfredzaamheids perceptie. Gebleken is dat een 
samenspel van verschillende factoren bepalend is. De vraag is nu wat deze 
inzichten kunnen betekenen voor het veiligheidsbeleid dat als doel heeft om 
zelfredzaamheid bij noodsituaties te bevorderen. Hoe zijn deze te duiden en 
welke beleidsconsequenties zijn daaraan te verbinden? In dit hoofdstuk volgt 
een discussie over de resultaten en de beantwoording van het tweede deel van 
de hoofdvraag: ‘Welke consequenties heeft dit voor beleid?’ Gekozen is om de 
beantwoording van deze vraag breed te interpreteren en ruimte te bieden voor 
persoonlijke interpretatie, waardoor dit hoofdstuk bewust een losser en soms 
ook normatiever karakter heeft.

8.1 Geprioriteerd, maar ook gefundeerd beleid?

In landelijke beleidskringen van fysieke veiligheid krijgt zelfredzaamheid de 
laatste jaren aandacht in verschillende visiedocumenten. Voorbeelden hier
van zijn Brandweer over morgen van het Projectteam Strategische Reis Brand
weer (2010), Visie op zelfredzaamheid 20112015: de burger als bondgenoot van 
de Porte feuillehouders Overleg Crisisbeheersing (2011) en Bevolkingszorg op 
orde 2.0 van het Veiligheidsberaad (2014). Daarnaast is zelfredzaamheid bij
voorbeeld een integraal uitgangspunt van de ontwikkelagenda die veiligheids
regio’s vaststelden in de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014
2016 (Veiligheidsberaad, 2014). Later is daaraan ‘verminderdzelfredzamen’ 
als extra thema toegevoegd (Veiligheidsberaad, 2016). Tijdens dit onderzoek 
zijn van negentien veiligheidsregio’s beleidsplannen ontvangen. Daaruit blijkt 
dat al deze regio’s op een of andere manier aandacht besteden aan (aspec
ten van) zelfredzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren over 
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handelingsperspectieven die burgers hebben bij noodsituaties, het rekening 
houden met zelfredzamen en verminderdzelfredzamen op de wijze waarop 
hulpdiensten en gemeenten een crisis bestrijden, of het stimuleren en onder
steunen van bedrijven en instellingen in hun veiligheidsverantwoordelijkheid. 
Daarnaast blijkt ook uit een landelijke inventarisatie van het Instituut Fysieke 
Veiligheid (IFV) dat de meeste veiligheidsregio’s aandacht hebben voor zelf
redzaamheid (IFV, 2016). Zij proberen dit volgens deze inventarisatie te bevor
deren vanuit de invalshoeken faciliterende overheid, samenwerking tussen 
burger en hulpverleners, kennis van risico’s en handelingsperspectieven en 
verminderdzelfredzamen. Het is duidelijk dat de aandacht voor zelfredzaam
heid niet is gebleven bij enkel landelijke beleidsvisies, maar dat deze ook daad
werkelijk doorwerkt in de praktijk met concrete activiteiten en projecten. Het 
bevorderen van zelfredzaamheid is zowel beleidsmatig als in de uitvoering een 
breedgedragen uitgangspunt binnen veiligheidsregio’s.

Succesvol beleid is van vele factoren afhankelijk, maar veronderstelt door
gaans een goed begrip van het beleidsprobleem dat men wil oplossen (Bovens, 
’t Hart & Van Twist, 2007). Op het gebied van zelfredzaamheidsbeleid bij nood
situaties schort het hieraan. In hoofdstuk 1 is geconstateerd dat de weten
schappelijke kennis van zelfredzaamheid, de werking daarvan en de daarin 
relevante factoren in Nederland beperkt is. Regelmatig is in beleidsdocumen
ten te lezen dat de zelfredzaamheid van burgers als een gegeven mag worden 
beschouwd, maar hoe deze tot stand komt, blijft ongewis. Vanwege dit gebrek 
aan inzicht is het daarom de vraag of de beleidsinspanningen die veiligheids
regio’s op dit moment doen om zelfredzaamheid te bevorderen, ook de juiste 
of meest effectieve zijn. Is er oog voor de juiste of alle relevante factoren? Wor
den de beste interventies gekozen?

Uit de drie focusgroepen van dit onderzoek blijkt dat het beleid vooral is 
gebaseerd op praktijkkennis en aannames en het beïnvloeden van de indi
viduele factoren. Het sociale perspectief blijft volgens professionals onderbe
licht. Soms is er wel aandacht voor – bijvoorbeeld door te spreken over ‘samen
redzaamheid’ in plaats van zelfredzaamheid –, maar meestal niet doordacht 
en niet structureel. Bovendien is niet precies duidelijk welke factoren nu 
relevant zijn in dit sociale perspectief. De professionals van de focusgroepen 
beschouwen de inzichten van dit onderzoek dan ook als waardevol om hun hui
dige of nieuwe beleid beter te kunnen richten. Om twee redenen is het niet zo 
verwonderlijk dat professionals vooral handelen op basis van praktijkovertui
gingen. Dit is ten eerste een logisch gevolg van de beperkte wetenschappelijke 
kennis. Er moet gewerkt worden aan geformuleerde beleidsambities op basis 
van gezond verstand en overtuigingen die voortkomen uit praktijkervaringen. 
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Ten tweede is het niet ongebruikelijk dat de toepassing van wetenschappelijke 
kennis in (veiligheids)beleid ontbreekt, ook wanneer deze wetenschappelijke 
kennis wél voorhanden is (zie bijv. Van Noije & Wittebrood, 2008; WRR, 2014). 
Een gevolg hiervan is dat beleidskeuzes soms zijn gebaseerd op achterhaalde, 
onvolledige of onjuiste kennis, waardoor beleid zijn werkzaamheid verliest. 
Tegelijkertijd is te zien dat veiligheidsregio’s pogingen doen om zelf meer ken
nis te verwerven, vaak door concrete interventies te laten onderzoeken op wer
king en effectiviteit. Zij werken samen met kennisinstellingen, zoals de hoge
scholen Windesheim (Hijlkema et al., 2013) en Saxion (Misanater Huurne, 
2017), of doen zelfstandig onderzoek (zoals AmsterdamAmstelland in 2010). 
Een ander voorbeeld is de keuze van zelfredzaamheid als aandachtsgebied van 
de Wetenschappelijke Raad Brandweer (WRB)1.

Zelfredzaamheid is een beleidsthema dat – in ieder geval binnen veilig
heidsregio’s – een hoge prioriteit heeft. Maar tegelijkertijd is er sprake van een 
beperkt fundament op basis waarvan dit beleid in de praktijk gestalte krijgt. De 
metafoor komt op van een aannemer die vastberaden is om zijn huis te bouwen, 
maar nog zoekt naar de fundering, terwijl de bouwlieden ondertussen al in volle 
gang zijn. Dit onderzoek levert een aantal inzichten op die helpen bij het leggen 
van deze fundering. In de volgende paragrafen komen deze nader aan bod.

8.2 De ontoereikendheid van het huidige 
perspectief op zelfredzaamheid

De huidige overheidsbenadering van zelfredzaamheid bij noodsituaties is te 
typeren als ongestuurd surplus. De overheid ziet zelfredzame burgers niet als 
een vervanging voor haar eigen inzet, maar als een aanvulling daarop. De moti
vatie om deze zelfredzaamheid te stimuleren komt niet voort vanuit morele 
overwegingen, maar is overwegend pragmatisch en instrumenteel van aard: 
de overheid beseft dat zij de veiligheid niet enkel zelf kan waarborgen en doet 
daarom een beroep op burgers om mee te helpen. De overheid probeert deze 
zelfredzaamheid op verschillende manieren te stimuleren, maar institutiona
liseert en organiseert deze niet zoals zij bijvoorbeeld deed in de naoorlogse 
periode van de Bescherming Bevolking. De inzichten van dit onderzoek leiden 
tot de conclusie dat de hedendaagse benadering van zelfredzaamheid door de 
overheid onvoldoende recht doet aan de wijze waarop deze zich ontwikkelt en 

1 Zie website Brandweer Nederland, geraadpleegd 2018.
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zich manifesteert. Ik zal betogen dat een nieuw perspectief nodig is en doe een 
voorstel wat dit kan zijn.

Het eerste inzicht uit dit onderzoek is dat voor het ontstaan van zelfred
zaamheid zowel de individuele als de sociale dimensie van belang is. De resul
taten van dit onderzoek bevestigen de theorie dat de individuele factoren, zoals 
de risicoperceptie, de eigen verantwoordelijkheid en de bekendheid met han
delingsperspectieven, vaak de mate van zelfredzaamheid beïnvloeden. Aan
vullend daarop laat dit onderzoek zien dat ook de sociale factoren vertrouwen 
(interpersoonlijk en institutioneel), sociale samenhang en sociaal kapitaal 
zelfredzaamheid positief beïnvloeden. Hierbij is interpersoonlijk vertrouwen 
altijd en institutioneel vertrouwen vaak rechtstreeks van invloed. De sociale 
samenhang en het sociaal kapitaal werken hierin versterkend, omdat deze een 
positief effect hebben op interpersoonlijk vertrouwen.

Het tweede inzicht uit dit onderzoek is dat de overheid zich op dit moment 
vooral concentreert op het individu. Inspanningen van overheden richten zich 
vaak op het versterken van factoren die de individuele zelfredzaamheid beïn
vloeden. Deze eenzijdige benadering doet onvoldoende recht aan de sociale 
context waarin zelfredzaamheid tot stand komt. Mensen beïnvloeden elkaar 
in veilig gedrag en zijn daarvoor ook van elkaar afhankelijk. Het belang van 
de sociale omgeving wordt in het algemeen wel onderkend door de overheid, 
maar wat daarin de werkzame factoren zijn en hoe deze beleidsmatig zijn aan 
te wenden is nog onduidelijk. Dit onderzoek laat zien dat het sociale perspec
tief relevant is voor zelfredzaamheid en daarmee logischerwijs een volwaar
dige plek verdient in de beleidsaanpak. Het laat ook zien wat daarin de werk
zame factoren kunnen zijn.

Het derde inzicht uit dit onderzoek is dat de burgers die participeerden in 
dit onderzoek vinden dat zij redelijk zelfredzaam zijn voor, tijdens en na nood
situaties. Tegelijkertijd blijkt ook een deel van de burgers verminderd zelfred
zaam te zijn. Dit werd vooral zichtbaar in relatie tot overstromingsgevaar. Dit 
gegeven onderschrijft de constatering van verschillende adviesraden en ken
nisinstellingen dat niet iedere burger zelfredzaam is en dat de overheid dit ook 
niet altijd mag verwachten. De WRR (2017) signaleert een belangrijke discre
pantie tussen wat de overheid verwacht van burgers en wat burgers aankun
nen. Het SCP (2017) constateert dat zo’n 1,6 miljoen mensen gebruik maken 
van voorzieningen uit het sociaal domein en dat velen niet zelfredzaam zijn. En 
ook de Nationale ombudsman (2016) windt er geen doekjes om: ‘Het uitgangs
punt van de overheid dat iedereen zelfredzaam is of moet kunnen zijn, is een 
illusie. Niet iedereen is daartoe in staat’ (p. 6). Boutellier (2002) introduceerde 
alweer enige tijd geleden het begrip de veiligheidsutopie: het onhaalbare ver
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langen naar het samenvallen van maximale vrijheid en maximale veiligheid. 
Een risicoloze samenleving is utopisch, ondanks dat de hedendaagse samen
leving dit steeds radicaler blijft nastreven (Pieterman, 2008). Overeenkomstig 
de veiligheidsutopie kan er mijns inziens ook worden gesproken over een zelf
redzaamheidsutopie: de onhaalbare beleidswens dat burgers altijd, overal en 
op alle terreinen zelfredzaam zijn. Voor organisaties die verantwoordelijk zijn 
voor fysieke veiligheid, zoals veiligheidsregio’s en gemeenten, betekent dit dat 
zij altijd te maken hebben met groepen en individuen die zich niet of in min
dere mate zelf kunnen redden. Willen deze organisaties effectief en verant
woord beleid voeren, dan is het nodig om de grenzen van zelfredzaamheid te 
onderkennen en dit betekenis te geven in de beleidskeuzes.

De drie inzichten laten zien dat zelfredzaamheid niet alleen individueel of 
alleen collectief is, maar beide. Burgers kunnen alleen zelfredzaam zijn, maar 
zijn samen zelfredzamer. Het belang van collectieve zelfredzaamheid wordt 
nog eens extra benadrukt vanwege de realiteit dat niet elk individu even zelf
redzaam is. Om te zorgen dat de individuele en collectieve zelfredzaamheid 
elkaar versterken, is het noodzakelijk om de factoren van deze dimensies met 
elkaar te laten werken. Uit dit onderzoek blijkt dat vertrouwen, sociaal kapitaal 
en sociale samenhang daarin faciliterend kunnen zijn. Hierbij gaat het niet 
om het algemene vertrouwen of willekeurige sociale hulpbronnen, maar juist 
om specifiek vertrouwen in intenties, specifiek vertrouwen in competenties en 
specifieke hulpbronnen die ertoe doen in het kader van bepaalde noodsitua
ties. Op welke soort kennis of hulp kunnen burgers daadwerkelijk vertrouwen 
om zelfredzamer te worden? Investeren in deze factoren betekent investeren in 
zelfredzaamheid.

De vraag die opkomt is of er een vruchtbare wisselwerking kan ontstaan 
tussen individuele en collectieve zelfredzaamheid vanuit het huidige perspec
tief van ongestuurd surplus. Ik denk het niet. Bij noodsituaties spelen zowel 
burgers als de overheid een rol, waarin zij elkaar op enig moment gaan ont
moeten. Burgers die noodsituaties willen voorkomen, gaan bij de overheid te 
rade hoe zij dit kunnen doen. Burgers die zichzelf of anderen in veiligheid bren
gen tijdens noodsituaties lopen vroeg of laat hulpverleners tegen het lijf. En 
burgers die elkaar helpen bij de wederopbouw zullen zeer waarschijnlijk ook 
te maken hebben met overheidsinstanties. Zelfredzaamheid bij noodsituaties 
is dus onlosmakelijk verbonden met de overheid. Vanwege die constatering 
vraagt een vruchtbare relatie tussen burgers en de overheid op dit gebied om 
meer dan een overheid die zelfredzaamheid op afstand probeert te stimuleren. 
Het vraagt ook meer dan burgers die dat zelf en met elkaar moeten uitvinden. 
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Zelfredzaamheid vraagt om een nieuw perspectief, dat ik in de volgende para
graaf introduceer.

8.3 Een nieuw perspectief: zelfredzaamheid 
als improvisatie

Een nieuw perspectief op zelfredzaamheid kan zijn dat we deze beschouwen 
als een vorm van sociale improvisatie. Ik baseer me bij dit perspectief op Bou
telliers duiding van de improvisatiemaatschappij (2011a). Improvisatie duidt 
volgens hem niet alleen op de associatie met spontaniteit, maar óók op die met 
organisatie. In geïmproviseerde muziek bespeelt de solist niet alleen op spon
tane wijze zijn instrument, maar altijd in relatie tot zijn directe omgeving (zoals 
zijn medespelers en de akkoorden) en grotere omgeving (zoals het publiek en 
de ruimte). Omdat de improvisatie onderdeel is van een groter geheel,

‘verschuift [deze] van spontaniteit naar afstemming. In de afstemming van 
de handelingen op de omgeving, op de beleving en op de coherentie van het 
samenspel komt een geslaagde improvisatie tot stand. Afstemming veron
derstelt structuur, synchroniciteit en zelforganisatie.’
(Boutellier, 2011a, p. 152)

Zelfredzaamheid kan bij uitstek worden beschouwd als een vorm van impro
visatie, waarbij de zelfredzame burger zich net als de muzikant verhoudt tot 
een grotere omgeving. Wil dit leiden tot een geheel, dan is afstemming met die 
omgeving nodig.

Er zijn drie mogelijkheden op basis waarvan de afstemming in improvisa
tie zich kan organiseren: incidenten, initiatieven of zwaartepunten (Boutellier, 
2011a). De eerste mogelijkheid van incidenten draait doorgaans om onver
wachte gebeurtenissen in een bepaald gebied die om maatregelen vragen. 
Denk aan problemen in de wijk die ongevraagd ontstaan en om oplossingen 
vragen. De tweede mogelijkheid van initiatieven duidt op intentionele acties 
van personen of organisaties die uiteindelijk richtinggevend kunnen zijn in 
een netwerk. Denk aan inspirerende buurtbewoners of invloedrijke activis
ten. De derde mogelijkheid van zwaartepunten verwijst naar de belangrijkste 
organisaties of instituties binnen een beleidsveld. De doelen van deze organi
saties en instituties kunnen nieuwe ‘velden’ genereren. Een voorbeeld is het 
veld van criminaliteitspreventie, risicobeheersing en voorzorg, dat is ontstaan 
vanuit het idee dat het strafrechtelijk systeem moet functioneren als ultimum 
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remedium. Deze drie mogelijkheden zijn allemaal denkbaar in relatie tot zelf
redzaamheid bij noodsituaties. Het vraagt bijvoorbeeld om afstemming wan
neer burgers tijdens een noodsituatie in actie komen (het incident), wanneer 
burgers gezamenlijk actie willen ondernemen om zich voor te bereiden op de 
gevaren van een potentiële noodsituatie (het initiatief) of in het veld van activi
teiten dat ontstaat door de professionele hulpdiensten als laatste redmiddel te 
blijven beschouwen (het zwaartepunt).

Wanneer zelfredzaamheid als improvisatievorm afstemming vereist, is 
het zinvol om te bepalen tussen wie of tussen welke instituties deze afstem
ming gezocht zou moeten worden. Hier is een tweede metafoor behulpzaam, 
waarbij we het veiligheidsdomein voorstellen als een voetbalveld waarop drie 
functionele linies actief zijn (Boutellier, 2005). In de goal staat de doelman die 
het domein van justitie en het strafsysteem vertegenwoordigt en het ‘ultimum 
remedium’ vormt. De verdediging wordt gevormd door partijen die zich bezig
houden met het management van veiligheidsrisico’s. Zij proberen zo goed 
mogelijk risico’s te beheersen. Op het middenveld spelen de maatschappelijke 
organisaties. Zij hebben veiligheid niet als hoofdtaak, maar vervullen daarin 
wel een wezenlijke rol. Ten slotte komen we bij de voorhoede, die bestaat uit 
actieve burgers en de sociale verbanden waarin zij bewegen.

De metafoor van het voetbalveld is ook toepasbaar op noodsituaties van 
fysieke aard. In dit geval staan de hulpdiensten in de goal. Wanneer het fout 
gaat, komen zij het gevaar bestrijden en de slachtoffers helpen. In de verde
diging komen de hulpdiensten wederom in beeld, maar denk ook aan veilig
heidsregio’s, de drie bestuurslagen, de waterschappen, Rijkswaterstaat et 
cetera. Zij inventariseren risico’s en nemen allerhande maatregelen om deze 
te reduceren. Op het middenveld valt te denken aan organisaties als scho
len, woningcorporaties, zorginstellingen, ziekenhuizen en aan organisaties 
met specifieke missies op het gebied van veiligheid, zoals het Rode Kruis, het 
Oranje Kruis en de Reddingsbrigade Nederland. In de voorhoede staan bur
gers, maar dat is niet de enige plek op het veld waar zij actief zijn. Zoals dit 
onderzoek heeft laten zien, zijn zij ook actief het middenveld, in de verdediging 
en indien nodig zelfs in de goal.

Zelfredzaamheid als improvisatievorm vraagt daarom afstemming met en 
tussen alle linies van het voetbalveld, met gedeelde spelregels. Het gaat om 
improvisatie, maar wel vanuit een zeker systematisch karakter en processen 
van organisatie. Op deze manier komt zelfredzaamheid los van de negatieve 
connotatie van ‘zoekt u het zelf maar uit, want wij, de overheid, kunnen het 
niet (langer) alleen’. Zij neemt ook afstand van het idee dat participerende bur
gers een panacee zijn voor elk maatschappelijk probleem (zie ook Boutellier, 
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2011a). Het idee van improvisatie erkent enerzijds de meerwaarde die burgers 
hebben bij noodsituaties en anderzijds de wederkerigheid met andere burgers, 
maatschappelijke organisaties en de overheden die ook op het voetbalveld 
spelen. Ook erkent het dat niet iedere burger in staat is om op dezelfde wijze 
of in dezelfde mate te improviseren. In tegenstelling tot het perspectief van 
ongeorganiseerd surplus, vraagt dit perspectief daarom niet alleen om actief 
burgerschap, maar ook om actief overheidschap. In deze dynamiek vinden 
burgers, overheden en organisaties gezamenlijk uit hoe zelfredzaamheid het 
beste tot stand komt. Hierbij houden zij rekening met elkaar en ondersteunen 
elkaar, met inachtneming van elkaars rollen, mogelijkheden en beperkingen. 
Een risico in dit perspectief kan zijn dat de benodigde afstemming leidt tot de 
inmiddels welbekende valkuil van overheden om zelfredzaamheid te verstik
ken, door deze te willen controleren en in te kapselen in bureaucratische syste
men (zie o.a. de bundel van Boutellier & Van Steden, 2008). Improvisatie vraagt 
ruimte, afstemming en organisatie, maar geen controle.

8.4 Nieuwe kansen

Zelfredzaamheid bij noodsituaties vraagt als improvisatievraagstuk om orga
nisatie. Eigenlijk biedt dit inzicht de eerste en wellicht ook de belangrijkste 
kans voor beleid – burgers zijn in meer of mindere mate zelfredzaam, maar dit 
ontstaat altijd vanuit onderlinge interactie tussen mensen, processen en acto
ren en vereist daarom continue afstemming. Een voorbeeld waarin dit gebeurt, 
is het zogenoemde ‘Ready2Help’ van het Rode Kruis (Rode Kruis, 2019). Dit is 
een landelijk netwerk van burgers die door het Rode Kruis opgeroepen kunnen 
worden om gecoördineerd de hulpdiensten te helpen bij (dreigende) noodsitu
aties, zoals bijvoorbeeld het zoeken van vermisten of een mogelijke dijkdoor
braak. Indien nodig leren burgers hiervoor specifieke vaardigheden – men leert 
om zijn instrument goed te bespelen. Ook worden bijvoorbeeld spelregels afge
sproken over de samenwerking tussen burgers en professionals – men bepaalt 
de akkoorden en het ritme waarin harmonisch geïmproviseerd gaat worden. 
Daarnaast biedt dit onderzoek inzichten op basis waarvan nog andere kansen 
zijn te formuleren om deze afstemming te organiseren. Het organiseren van 
afstemming beschouwt Boutellier (2011a) als governance, verwijzend naar stu
ringsprocessen waarin niet enkel de overheid, maar talloze actoren betrokken 
zijn, die zich vaak gelijkwaardig tot elkaar verhouden. Dit is zeker het geval bij 
zelfredzaamheid, zoals bleek uit de eerdere beschrijving van de metafoor van 
het voetbalveld. Boutellier geeft verder aan dat governance een relatie heeft 
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met wat men typeert als ‘wicked problems’. Dit gaat om vraagstukken die com
plex, onvoorspelbaar en hardnekkig zijn en een open einde hebben (Head & 
Alford, 2015). Ook dit is aan de orde bij zelfredzaamheid. Het is een vraagstuk 
waarin veel factoren en actoren een rol spelen. Dit maakt het complex, hetgeen 
gepaard gaat met onvoorspelbaarheden op het gebied van risico’s, de impact 
daarvan op de samenleving en het gedrag van mensen en groepen. Ook kent 
het een open einde, want samenwerkings en oplossingsarrangementen zullen 
voortdurend bijgesteld moeten worden om aansluiting te houden bij de omge
ving. Tot slot is het een hardnekkig vraagstuk – mensen blijken vaak lastig te 
motiveren voor zelfredzaam gedrag en niet alle verminderdzelfredzamen zijn 
als zodanig te herkennen. Tegen deze achtergrond van governance en wicked 
problems onderscheid ik op basis van de inzichten van dit onderzoek nog twee 
aanvullende kansen voor toekomstig beleid.

De tweede beleidsmatige kans is om zelfredzaamheid niet langer alleen te 
proberen te beïnvloeden vanuit het individuele perspectief, maar om dit ook te 
doen vanuit het sociale perspectief. Vertrouwen tussen burgers onderling en 
tussen burgers en de overheid, sociale bindingen en sociale hulpbronnen doen 
ertoe. Dit gegeven biedt een geweldige kans om het huidige zelfredzaamheids
beleid te verbreden, het effect ervan te vergroten, en zo de deuren te openen 
voor nieuwe en andere beleidsinitiatieven die beter aansluiten bij het sociale 
perspectief. Beleid kan erop gericht zijn dat burgers beter van elkaar weten 
wat zij aan elkaar hebben voor, tijdens en na noodsituaties. Hebben zij zicht 
op elkaars competenties en hulpbronnen, en durven zij oprecht uit te gaan 
van de beste intenties van de ander? En zo nee, hoe komt dat? Eenzelfde dyna
miek speelt ook tussen burgers en de overheid. Beleid kan erop gericht zijn 
om te zorgen dat hulpdiensten en burgers realistische verwachtingen hebben 
van elkaar. Dit onderzoek laat verder zien dat de individuele factoren een rol 
spelen, met als belangrijkste factor het handelings perspectief. Een effectieve 
beïnvloedingsstrategie voor zelfredzaamheid heeft daarom idealiter oog voor 
zowel het individuele als het sociale perspectief. Op deze manier ontstaat er 
als het ware een continue wisselwerking tussen en onderlinge versterking van 
individuele en collectieve zelfredzaamheid.

De derde beleidsmatige kans is dat de opbrengst van dit onderzoek een 
mogelijkheid geeft om de zelfredzaamheids perceptie van burgers te inventa
riseren. Wie wil afstemmen, zal zijn medespeler immers goed moeten kennen. 
Wanneer een organisatie zelfredzaamheid wil bevorderen, komen al snel vra
gen op als hoe zelfredzaam mensen zijn, bij welke noodsituaties wel of niet, 
om welke doelgroepen het gaat, en waar deze zich bevinden. Bij gebrek aan 
valide, betrouwbare en praktische meetinstrumenten zullen organisaties 
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genoodzaakt zijn om te handelen op basis van ‘zachte informatie’. Zij maken 
dan gebruik van de percepties van professionals of van wat burgers aangeven, 
bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten of voorlichtingsactiviteiten. Dit is vaak 
waardevolle informatie, maar het helpt om deze informatie te verrijken met 
meer systematisch verkregen, kwantitatieve inzichten van zelfredzaamheid. 
In dit onderzoek is een meetinstrument ontwikkeld voor de zelfredzaamheids
perceptie (zie tabel 8.1). Dit instrument is laagdrempelig en praktisch toe te 
passen. Omdat het vraagt naar de perceptie van zelfredzaamheid, heeft het als 
belangrijk voordeel dat het te allen tijde toegepast kan worden. Er hoeft bij
voorbeeld geen rekening te worden gehouden met het plaatsvinden van nood
situaties. Onderzoekers hoeven ook niet ter plaatse te gaan of slachtoffers van 
incidenten naderhand aan een vragenvuur bloot te stellen. Een ander voordeel 
is dat het instrument per noodsituatie een beperkt aantal vragen nodig heeft. 
Met vier tot vijf vragen kan de mate van zelfredzaamheid in kaart worden 
gebracht. Het is daarmee een geschikt instrument om bijvoorbeeld te integre
ren in burgerpanels of andere (bevolkings)onderzoeken.

Aan de opzet van het instrument liggen twee uitgangspunten ten grondslag. 
Allereerst is het contextgebonden. Omdat zelfredzaamheid per noodsituatie 
kan verschillen, is het instrument toegespitst op een specifieke noodsituatie. 
Dit sluit ook aan bij de risicogerichte werkwijze van veiligheidsregio’s en hoe 
zij inwoners bijvoorbeeld risicospecifieke informatie verstrekken. Een ander 
uitgangspunt is dat het meetinstrument gaat om de zelfredzaamheid voor, tij
dens en na een noodsituatie. Hierdoor is het mogelijk om te bepalen hoe het is 
gesteld met de zelfredzaamheid als totaal, maar ook in de verschillende fasen 
van een noodsituatie. Hoewel het instrument primair is ontwikkeld voor nood
situaties die te maken hebben met fysieke veiligheid, is het ook goed toepas
baar voor noodsituaties van sociale veiligheid. Hierdoor is het ook interessant 
voor organisaties die zich richten op het bevorderen van sociale veiligheid. In 
bijlage G zijn hiervan twee voorbeelden uitgewerkt. Het voorbeeld van fysieke 
veiligheid is een langdurige stroomuitval en van sociale veiligheid een wonin
ginbraak. Zoals eerder aangegeven vraagt het meetinstrument wel om een 
wetenschappelijke doorontwikkeling.
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Tabel 8.1 Meetinstrument zelfredzaamheids perceptie bij noodsituaties

Fase noodsituatie Items 
Voor (voorkomen) Ik probeer bewust [noodsituatie] in mijn [woning/woonomgeving] te 

voorkomen (denk aan het [voorbeeld x,y,z])
Voor (voorbereiden) Ik heb genoeg maatregelen genomen om mij voor te bereiden op 

[noodsituatie] in mijn [woning/woonomgeving] (denk aan [voorbeeld x,y,z])
Tijdens (bestrijden) Ik denk dat ik tijdens [noodsituatie] in mijn [woning/woonomgeving] kan 

helpen de gevolgen te beperken (denk aan [voorbeeld x,y,z])
Tijdens (eigen veiligheid) Ik denk dat ik tijdens [noodsituatie] in mijn [woning/woonomgeving] zonder 

hulp van anderen kan vluchten naar een veilige plek/mezelf veilig kan houden
na (herstellen) Ik denk dat ik de gevolgen van [noodsituatie] in mijn [woning/woonomgeving] 

kan (laten) herstellen (denk aan [voorbeeld x,y,z])

8.5 Het tweede deel van de hoofdvraag beantwoord

Voor het beantwoorden van het tweede deel van de hoofdvraag zijn twee deel
vragen geformuleerd: ‘Hoe verhouden de bevindingen zich tot het huidige veilig
heidsbeleid?’ en ‘Welk toekomstperspectief vloeit daaruit voort ter verbetering 
van het veiligheidsbeleid?’ Hieronder beantwoord ik deze deelvragen en het 
tweede deel van de hoofdvraag.

Hoe verhouden de bevindingen zich tot het huidige veiligheidsbeleid?
Zelfredzaamheid is een prioriteit in het fysieke veiligheidsbeleid. Het beleids
doel is om de zelfredzaamheid bij noodsituaties te bevorderen, maar het blijft 
ongewis hoe dit doel behaald kan worden. Dit onderzoek laat zien dat zowel 
individuele als sociale factoren relevant zijn voor zelfredzaamheid. Tot op 
heden is het beleid vooral gebaseerd op praktijkaannames en ligt de nadruk 
op het individuele perspectief. Verder bevestigen de resultaten van dit onder
zoek het belang van de aandacht voor verminderdzelfredzamen. Sommige 
burgers die meewerkten aan dit onderzoek beschouwen zichzelf als vermin
derd zelfredzaam. Effectief beleid heeft oog voor de zelfredzaamheidsutopie: 
de onhaalbare beleidswens dat burgers altijd, overal en op alle terreinen zelf
redzaam zijn.

Welk toekomstperspectief vloeit daaruit voort ter verbetering van het veilig-
heidsbeleid?
Uit dit onderzoek vloeien drie beleidskansen voort ter verbetering van het vei
ligheidsbeleid. De eerste kans is om zelfredzaamheid als een vorm van impro
visatie te beschouwen. Voor goede improvisatie is goede afstemming nodig. 
Beleid kan zich richten op het creëren van de condities die ervoor nodig zijn om 
het geheel aan actoren en processen in het kader van zelfredzaamheid melodi
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eus te laten samenspelen. De tweede kans is om zelfredzaamheid niet alleen 
vanuit het individuele perspectief, maar ook vanuit het sociale perspectief te 
beïnvloeden. Voor beleid is dit iets om rekening mee te houden – hoe kunnen 
de factoren vanuit deze perspectieven elkaar zo goed mogelijk versterken en 
aanvullen? Hierin schuilt de potentie om een brugfunctie te realiseren tussen 
individuele en collectieve zelfredzaamheid. De derde kans is om de zelfred
zaamheid te meten. Hiertoe biedt dit onderzoek een praktisch meetinstru
ment om de zelfredzaamheids perceptie in kaart te brengen. Organisaties die 
zelfredzaamheid willen beïnvloeden, kunnen deze informatie bijvoorbeeld 
gebruiken om met burgers in gesprek te gaan en om op deze manier afstem
ming te zoeken.

Conclusie
Het huidige beleid van zelfredzaamheid ontbreekt het aan fundament om vol
ledig en systematisch effectief te kunnen zijn. Dit onderzoek geeft aanleiding 
en biedt de mogelijkheid om de potentie van zelfredzaamheidsbeleid beter te 
benutten: ontwikkel beleid gericht op het creëren van improvisatie van pro
cessen en actoren die een rol spelen bij zelfredzaamheid, op het systematisch 
incorporeren van het sociale perspectief en op het meten van zelfredzaamheid 
in gemeenschappen.

8.6 Tot besluit

In dit slothoofdstuk is duidelijk geworden dat de inzichten van deze studie 
kansen bieden om het huidige beleid van zelfredzaamheid te verbeteren. Het 
improvisatieperspectief kan helpen om te komen van statisch naar dynamisch 
beleid, dat recht doet aan de individuele en sociale context waarin zelfred
zaamheid tot stand komt en zich ontwikkelt. Met dit onderzoek heb ik een 
poging gedaan om bij te dragen aan de ontwikkeling van wetenschappelijke 
kennis en aan het beleid dat probeert om de zelfredzaamheid te stimuleren. 
Dat deze kennis verder ontwikkeld moet worden, heb ik reeds uiteengezet in 
hoofdstuk 7. Dit onderzoek biedt inzicht in de aanwezigheid en werkzaamheid 
van zelfredzaamheid, de relevante perspectieven en factoren die daarin een rol 
spelen, en de beleidsmatige aanknopingspunten die daaruit voortvloeien. Een 
belangrijke constatering is dat zelfredzaamheid niet enkel en alleen tot stand 
komt vanuit het individu, maar juist in volledige en open interactie met ande
ren in de samenleving. Burgers zijn vaak zelfredzaam, maar zijn samen zelf
redzamer. Burgers, organisaties en overheden ontmoeten elkaar hierin onder 
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verschillende omstandigheden en op verschillende momenten, die soms 
voorspelbaar, maar ook onvoorspelbaar zijn. Vanwege deze karakteristieken 
kan zelfredzaamheid worden beschouwd als een vorm van improvisatie. Hier
voor is echter wel afstemming nodig tussen alle actoren met wie zelfredzame 
burgers deze improvisatie handen en voeten geven. Zelfredzaamheid vraagt 
om sociale organisatie. Wellicht is dit inzicht de sleutel tot een zelfredzame 
samenleving, rekening houdend met de diversiteit aan zelfredzaamheid die 
daarin besloten ligt.
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A Vragenlijst

Voorafgaand aan vragen over brand zijn foto’s over woningbranden (figuur A.1) 
getoond met de toelichtende zin ‘De komende vragen gaan over brandgevaar’:

Figuur A.1 Twee woningbranden (foto’s: Marcel van Saltbommel)

Voorafgaand aan vragen over hoogwater/overstroming is een foto van een over
stroming (figuur A.2) getoond met de toelichtende zin ‘De komende vragen 
gaan over hoogwater en overstromingsgevaar’:

Figuur A.2  Overstroming (foto: Angelieke huisman)

Voorafgaand aan vragen over extreem winterweer is een foto van extreme 
sneeuwval (figuur A.3) getoond met de toelichtende zin ‘De komende vragen 
gaan over extreem winterweer. Hierbij moet u denken aan een langdurige peri
ode van ernstige koude met daarbij veel sneeuw en/of ijzel’:
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Figuur A.3 Extreem winterweer (foto: freefoto.com)

De onderstaande vragenlijst is gehanteerd:
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Noodsituatie: Brand
Theoretisch concept Meetschaal Antwoordcategorieën per item
Zelfredzaam heids-
perceptie - brand

Ik probeer bewust brand in mijn woning te voorkomen 
(denk aan het opletten bij het branden van kaarsen, 
snoerhaspels altijd helemaal uitrollen of door niet te 
roken in bed). 

a. helemaal niet mee eens
b. niet mee eens
c. niet mee eens, niet mee 

oneens
d. mee eens
e. helemaal mee eens

Ik denk dat ik genoeg maatregelen heb genomen om mij 
voor te bereiden op brand in mijn woning (denk aan het 
hebben van werkende rookmelders en blusmiddelen, of 
het maken en oefenen van een vluchtplan. 
Ik denk dat ik een beginnende brand in mijn 
woning kan blussen (denk aan het blussen van een 
prullenbakbrandje of een vlam in pan).
Ik denk dat ik in staat ben om tijdens een brand in mijn 
woning zonder hulp van anderen te vluchten naar een 
veilige plek. 
Ik denk dat ik de gevolgen van een brand in mijn woning 
kan (laten) herstellen (denk aan het contact opnemen 
met verzekeraars of het inschakelen van andere hulp).

Kennis handelings-
perspectief - brand

weet u veel van brandpreventie, blusmiddelen of die 
informatie weet te vinden?

a. nee
b. enigszins
c. ja 

Sociaal kapitaal - 
brand 

Kent u iemand die veel weet van brandpreventie, 
blusmiddelen of die informatie weet te vinden?
[voor alle items in deze schaal geldt: Indien antwoord b 
of c, vervolgvraag]:
werkt diegene waaraan u het eerste denkt bij de 
overheid (inclusief hulpdiensten)?]

a. nee
b. ja, kennis/collega
c. ja, partner/familie/goede 

vrienden/buren

Kent u iemand uit zowel 
categorie b en c, kies dan 
categorie c.

[op vervolgvraag]
a. ja
b. nee

Kent u iemand die voorbereidingsmaatregelen 
heeft genomen tegen brand? denk aan: ophangen 
rookmelders, aanschaffen blusmiddelen e.d.
Kent u iemand die zelf of in nabije omgeving wel eens 
een brand van dichtbij heeft meegemaakt? 

Institutioneel 
vertrouwen - brand

Ik heb er vertrouwen in dat het de overheden* lukt om te 
voorkomen dat er in mijn woning brand ontstaat. 

a. helemaal niet
b. nauwelijks
c. enigszins
d. redelijk veel
e. heel veel

Ik heb er vertrouwen in dat het de overheden* lukt om 
mij en mijn gezin te redden tijdens een brand in mijn 
woning. 
Ik heb er vertrouwen in dat het de overheden* lukt om 
de bezittingen van mij en mijn gezin veilig te stellen 
tijdens een brand in mijn woning. 
Ik heb er vertrouwen in dat de overheden* ervoor 
zorgen dat zij de gevolgen van een brand in mijn woning 
herstellen.
Ik heb er vertrouwen in dat de brandweer het beste met 
mij en mijn gezin voor heeft. 
Ik heb er vertrouwen in dat de brandweer eerlijk is over 
zijn (on)mogelijkheden om mij en mijn gezin te redden 
tijdens een brand in mijn woning. 
* denk bijvoorbeeld aan hulpdiensten en gemeenten.
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Interpersoonlijk 
vertrouwen - brand 

Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* mij en mijn gezin kunnen helpen om te 
voorkomen dat er brand in mijn woning ontstaat. 

a. helemaal niet
b. nauwelijks
c. enigszins
d. redelijk veel
e. heel veel

Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* mij en mijn gezin kunnen redden tijdens een 
brand in mijn woning. 
Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* kunnen helpen om de bezittingen van mij 
en mijn gezin veilig te stellen tijdens een brand in mijn 
woning. 
Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* mij en mijn gezin kunnen helpen om de 
gevolgen van een brand in mijn woning te herstellen.
Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* mij en mijn gezin willen helpen om te 
voorkomen dat er brand in mijn woning ontstaat. 
Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* mij en mijn gezin willen redden tijdens een 
brand in mijn woning.
Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* willen helpen om de bezittingen van mij en 
mijn gezin veilig te stellen tijdens een brand in mijn 
woning. 
Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* mij en mijn gezin willen helpen om de 
gevolgen van een brand in mijn woning te herstellen.
* Met sociale omgeving bedoelen we hier familie, 
vrienden, kennissen, collega’s, buren en omstanders.

risicoperceptie - 
brand 

Als ik denk aan brand in mijn woning dan krijg ik ...... 
(een) angstig gevoel.

a. helemaal geen
b. nauwelijks
c. enigszins sterk
d. tamelijk sterk
e. heel sterk

Als ik denk aan brand in mijn woning dan krijg ik ...... 
(een) onrustig gevoel.
Als ik denk aan brand in mijn woning dan maak ik me .... 
zorgen.
hoe waarschijnlijk vindt u het dat u in de komende 10 
jaar te maken krijgt met brand in uw woning?

a. heel onwaarschijnlijk
b. tamelijk onwaarschijnlijk
c. niet waarschijnlijk/onwaar-

schijnlijk
d. tamelijk waarschijnlijk
e. heel waarschijnlijk

Stel dat er zich in uw woning brand voordoet. hoe 
waarschijnlijk vindt u het dan, dat er grote ontstaat aan 
uw huis/bezittingen? 
Stel dat er zich in uw woning brand voordoet. hoe 
waarschijnlijk vindt u het dan, dat u en/of uw gezin in 
een levensbedreigende situatie terecht komen?
Stel dat er zich in uw woning brand voordoet. hoe 
waarschijnlijk vindt u het dan, dat uw dagelijks leven 
(werken en andere dagelijkse activiteiten) langdurig 
ontregeld raakt?

Verantwoor delijk-
heids perceptie - 
brand

wie is er volgens u verantwoordelijk om u voor te 
bereiden op brand in uw woning? 

a. alleen de overheid
b. voornamelijk de overheid
c. overheid en ik gelijkwaardig
d. voornamelijk ikzelf
e. alleen ikzelf

wie is er volgens u verantwoordelijk om ervoor te 
zorgen dat u tijdens brand in uw woning in veiligheid 
wordt gebracht? 
wie is er volgens u verantwoordelijk om de schade aan 
uw bezittingen te voorkomen als gevolg van brand in uw 
woning? 

Ervaring - brand heeft u zelf of in uw nabije omgeving wel eens een brand 
van dichtbij meegemaakt? 

a. nee
b. ja
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Noodsituatie: Hoogwater/overstroming
Theoretisch concept Items Antwoordcategorieën per item
Zelfredzaam heids-
perceptie - hoog-
water/overstroming

Ik heb genoeg maatregelen in mijn woonomgeving 
genomen om mij voor te bereiden op hoogwater of een 
overstroming (denk aan het beschikken over een extra 
voorraadje geneesmiddelen of door te weten hoe u het 
beste kunt evacueren). 

a. helemaal niet mee eens
b. niet mee eens
c. niet mee eens, niet mee 

oneens
d. mee eens
e. helemaal mee eensIk denk dat ik tijdens hoogwater of een overstroming in 

mijn woonomgeving kan helpen de gevolgen te beperken 
(denk aan het leggen van zandzakken of het helpen met 
evacueren). 
Ik denk dat ik tijdens hoogwater of een overstroming 
in mijn woonomgeving zonder hulp van anderen kan 
vluchten naar een veilige plek. 
Ik denk dat ik de gevolgen van hoogwater of een 
overstroming in mijn woonomgeving kan (laten) 
herstellen (denk aan het leegpompen van de kelder of 
kruipruimte).

Kennis handelings-
perspectief 
- hoogwater/
overstroming

weet u veel over welke voorbereidingen u kan 
nemen om uzelf, uw gezin, bezittingen of dieren te 
beschermen tegen hoogwater of een overstroming in uw 
woonomgeving of denkt u zonder hulp van anderen aan 
deze informatie te kunnen komen? 

a. nee
b. enigszins
c. ja 

weet u hoe uw gas, water of elektra kunt afsluiten of 
denkt u zonder van anderen aan informatie te kunnen 
komen? 
Bent u tijdens hoogwater of een overstroming in uw 
woonomgeving op de hoogte van de actuele waterstand 
en beste evacuatieroute of denkt u zonder hulp van 
anderen aan deze informatie te kunnen komen? 

Sociaal kapitaal 
- hoogwater/
overstroming

Kent u iemand die u kan adviseren als u hulp nodig heeft 
bij de voorbereidingen om uzelf, uw gezin, bezittingen 
of dieren te beschermen tegen hoogwater of een 
overstroming in uw woonomgeving?
[voor alle items in deze schaal geldt: Indien antwoord 
b of c]:
werkt diegene waaraan u het eerste denkt bij de 
overheid (inclusief hulpdiensten)?]

a. nee
b. ja, kennis/collega
c. ja, partner/familie/goede 

vrienden/buren

Kent u iemand uit zowel 
categorie b en c, kies dan 
categorie c.

[op vervolgvraag]
a. ja
b. nee

Kent u iemand die u kan adviseren als u hulp nodig heeft 
bij het afsluiten van uw gas, water of elektra?
Kent u iemand die u kan helpen als u hulp nodig heeft 
om tijdens hoogwater of een overstroming in uw 
woonomgeving op de hoogte te blijven van de actuele 
waterstand en beste evacuatieroute?
Kent u iemand die uzelf, uw gezin, bezittingen of dieren 
naar een veilige plek kan brengen bij hoogwater of een 
overstroming in uw woonomgeving?
Kent u iemand die wel eens hoogwater of een 
overstroming heeft meegemaakt?
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Institutioneel 
vertrouwen 
- hoogwater/
overstroming

Ik heb er vertrouwen in dat het de overheden* lukt om te 
voorkomen dat er in mijn woonomgeving hoogwater of 
een overstroming ontstaat.

a. helemaal niet
b. nauwelijks
c. enigszins
d. redelijk veel
e. heel veel

Ik heb er vertrouwen in dat het de overheden* lukt om 
mij en mijn gezin te redden tijdens hoogwater of een 
overstroming in mijn woonomgeving. 
Ik heb er vertrouwen in dat het de overheden* lukt 
om de bezittingen van mij en mijn gezin veilig te 
stellen tijdens hoogwater of een overstroming in mijn 
woonomgeving.
Ik heb er vertrouwen in dat de overheden* ervoor zorgen 
dat zij de gevolgen van hoogwater of een overstroming 
in mijn woonomgeving herstellen.
Ik heb er vertrouwen in dat de overheden* die actief zijn 
tijdens hoogwater of een overstroming het beste met 
mij en mijn gezin voor hebben. 
Ik heb er vertrouwen in dat de overheden* eerlijk zijn 
over hun (on)mogelijkheden om mij en mijn gezin te 
redden tijdens hoogwater of een overstroming in mijn 
woonomgeving.
* denk bijvoorbeeld aan hulpdiensten en gemeenten.

Interpersoonlijk 
vertrouwen 
- hoogwater/
overstroming

Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* mij en mijn gezin kunnen helpen om te 
voorkomen dat hoogwater of een overstroming in mijn 
woonomgeving ontstaat.

a. helemaal niet
b. nauwelijks
c. enigszins
d. redelijk veel
e. heel veel

Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* mij en mijn gezin kunnen redden tijdens 
hoogwater of een overstroming in mijn woonomgeving.
Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* kunnen helpen om de bezittingen van mij 
en mijn gezin veilig te stellen tijdens hoogwater of een 
overstroming in mijn woonomgeving. 
Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* mij en mijn gezin kunnen helpen om 
de gevolgen te herstellen van hoogwater of een 
overstroming in mijn woonomgeving.
Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* mij en mijn gezin willen helpen om te 
voorkomen dat hoogwater of een overstroming in mijn 
woonomgeving ontstaat. 
Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* mij en mijn familie willen redden tijdens 
hoogwater of een overstroming in mijn woonomgeving.
Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* willen helpen om de bezittingen van mij en 
mijn gezin veilig te stellen tijdens hoogwater of een 
overstroming in mijn woonomgeving. 
Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* mij en mijn gezin willen helpen om de 
gevolgen van hoogwater of een overstroming in mijn 
woonomgeving te herstellen.
* Familie, vrienden, kennissen, collega’s, buren en 
omstanders.
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risicoperceptie 
- hoogwater/
overstroming

Als ik denk aan hoogwater/overstroming in mijn 
woonomgeving dan krijg ik ...... (een) angstig gevoel.

a. helemaal geen
b. nauwelijks
c. enigszins sterk
d. tamelijk sterk
e. heel sterk

Als ik denk aan hoogwater/overstroming in mijn 
woonomgeving dan krijg ik ...... (een) onrustig gevoel.
Als ik denk aan hoogwater/overstroming in mijn 
woonomgeving dan maak ik me .... zorgen.
hoe waarschijnlijk vindt u het dat u in de komende 10 
jaar te maken krijgt met hoogwater of een overstroming 
in uw woonomgeving?

a. heel onwaarschijnlijk
b. tamelijk onwaarschijnlijk
c. niet waarschijnlijk/onwaar-

schijnlijk
d. tamelijk waarschijnlijk
e. heel waarschijnlijk

Stel dat er zich een overstroming/hoogwatersituatie 
voordoet in uw woonomgeving. hoe waarschijnlijk vindt 
u het dan, dat er grote schade ontstaat aan de openbare 
voorzieningen (wegen, parken, etc.) in uw woonplaats?
Stel dat er zich een overstroming/hoogwatersituatie 
voordoet in uw woonomgeving. hoe waarschijnlijk vindt 
u het dan, dat er grote schade ontstaat aan uw huis/
bezittingen?
Stel dat er zich een overstroming/hoogwatersituatie 
voordoet in uw woonomgeving. hoe waarschijnlijk vindt 
u het dan, dat u en/of uw gezin in een levensbedreigende 
situatie terecht komen?
Stel dat er zich een overstroming/hoogwatersituatie 
voordoet in uw woonomgeving. hoe waarschijnlijk vindt 
u het dan, dat uw dagelijks leven (werken en andere 
dagelijkse activiteiten) langdurig ontregeld raakt?

Verantwoor delijk-
heids perceptie 
- hoogwater/
overstroming

wie is er volgens u verantwoordelijk om u voor te 
bereiden op hoogwater of een overstroming in uw 
woonomgeving?

a. alleen de overheid
b. voornamelijk de overheid
c. overheid en ik gelijkwaardig
d. voornamelijk ikzelf
e. alleen ikzelf

wie is er volgens u verantwoordelijk om ervoor te 
zorgen dat u tijdens hoogwater of een overstroming in 
uw woonomgeving veiligheid wordt gebracht? 
wie is er volgens u verantwoordelijk om schade aan uw 
bezittingen te voorkomen als gevolg van hoogwater of 
een overstroming in uw woonomgeving? 
wie is er volgens u verantwoordelijk om de schade 
als gevolg van hoogwater of een overstroming in uw 
woonomgeving te herstellen?

Ervaring - 
hoogwater/
overstroming

heeft u wel eens hoogwater of een overstroming 
meegemaakt?

a. nee
b. ja
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Noodsituatie: Extreem winterweer 
Theoretisch concept Items Antwoordcategorieën per item
Zelfredzaam heids-
perceptie - extreme 
winter weer

Ik denk dat ik bij (voorspellingen) van extreem 
winterweer* in mijn woonomgeving genoeg 
maatregelen neem om mij daarop voor te bereiden 
(denk aan het hebben van een extra deken in de auto, 
voldoende strooizout inslaan). 

a. helemaal niet mee eens
b. niet mee eens
c. niet mee eens, niet mee 

oneens
d. mee eens
e. helemaal mee eens Ik denk dat ik tijdens extreem winterweer* in mijn 

woonomgeving kan helpen om de gevolgen ervan te 
beperken (denk aan het sneeuwvrij houden van de 
straat). 
Ik denk dat ik tijdens extreem winterweer* in mijn 
woonomgeving voor voldoende veiligheid kan zorgen 
(denk aan voldoende verwarmde woning, sneeuwvrije 
doorgang etc.)
Ik denk dat ik de gevolgen van extreem winterweer* in 
mijn woonomgeving kan (laten) herstellen (denk aan of 
u de weg weet naar verzekeringen of andere hulp kunt 
inschakelen).

* Met extreem winterweer wordt een lange periode van 
kou, sneeuw en/of ijzel bedoeld.

Kennis handelings-
perspectief 
-extreem 
winterweer

weet u hoe u ervoor kan zorgen dat tijdens een lange 
kou periode in uw woonomgeving gas, water of elektra 
blijven werken of denkt u zonder hulp van anderen aan 
deze informatie te kunnen komen? 

a. nee
b. enigszins
c. ja  

Bent u tijdens extreem winterweer* in uw 
woonomgeving op de hoogte van actuele 
weersinformatie of denkt u zonder hulp van anderen aan 
deze informatie te kunnen komen? 

* Met extreem winterweer wordt een lange periode van 
kou, sneeuw en/of ijzel bedoeld.

Sociaal kapitaal - 
extreem winterweer 

Kent u iemand die u kan adviseren als u hulp nodig 
heeft over hoe tijdens een lange kou periode in uw 
woonomgeving gas, water of elektra blijft werken?
[voor alle items in deze schaal geldt: Indien antwoord 
b of c]:
werkt diegene waaraan u het eerste denkt bij de 
overheid (inclusief hulpdiensten)?]

a. nee
b. ja, kennis/collega
c. ja, partner/familie/goede 

vrienden/buren

Kent u iemand uit zowel 
categorie b en c, kies dan 
categorie c.

[op vervolgvraag]
a. ja
b. nee 

Kent u iemand waarvan u hulpmiddelen zou mogen 
gebruiken die nuttig kunnen zijn tijdens extreem 
winterweer* in uw woonomgeving?
Kent u iemand die u kan helpen als u hulp nodig heeft 
om tijdens extreem winterweer* in uw woonomgeving 
op de hoogte te blijven van de actuele weersinformatie?
Kent u iemand die wel eens extreem winterweer* heeft 
meegemaakt

* Met extreem winterweer wordt een lange periode van 
kou, sneeuw en/of ijzel bedoeld.

Institutioneel 
vertrouwen – 
extreem winterweer

Ik heb er vertrouwen in dat het de overheden* lukt 
om mij en mijn gezin te redden tijdens extreem 
winterweer** in mijn woonomgeving.

a. helemaal niet
b. nauwelijks
c. enigszins
d. redelijk veel
e. heel veel 

Ik heb er vertrouwen in dat het de overheden* lukt om 
de bezittingen van mij en mijn gezin veilig te stellen 
tijdens extreem winterweer** in mijn woonomgeving. 
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Ik heb er vertrouwen in dat de overheden* ervoor zorgen 
dat zij de gevolgen voor mij en mijn gezin van extreem 
winterweer** herstellen in mijn woonomgeving.
Ik heb er vertrouwen in dat de overheden* die actief zijn 
tijdens extreem winterweer** het beste met mij en mijn 
gezin voor hebben. 
Ik heb er vertrouwen in dat de overheden* eerlijk 
zijn over hun (on)mogelijkheden om mij en mijn gezin 
te redden tijdens extreem winterweer** in mijn 
woonomgeving.
* denk bijvoorbeeld aan hulpdiensten en gemeenten.
** Met extreem winterweer wordt een lange periode van 
kou, sneeuw en/of ijzel bedoeld.

Interpersoonlijk 
vertrouwen – 
extreem winterweer

Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* mij en mijn gezin kunnen redden tijdens 
extreem winterweer** in mijn woonomgeving. 

a. helemaal niet
b. nauwelijks
c. enigszins
d. redelijk veel
e. heel veel 

Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* kunnen helpen om de bezittingen van mij en 
mijn gezin veilig te stellen tijdens extreem winterweer** 
in mijn woonomgeving.
Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* mij en mijn gezin kunnen helpen om de 
gevolgen van extreem winterweer** te herstellen in 
mijn woonomgeving. 
Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* mij en mijn gezin willen redden tijdens 
extreem winterweer** in mijn woonomgeving.
Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* willen helpen om de bezittingen van mij en 
mijn gezin veilig te stellen tijdens extreem winterweer** 
in mijn woonomgeving.
Ik heb er vertrouwen in dat mensen in mijn sociale 
omgeving* mij en mijn gezin willen helpen om de 
gevolgen van extreem winterweer** te herstellen in 
mijn woonomgeving.
* Familie, vrienden, kennissen, collega’s, buren en 
omstanders.
** Met extreem winterweer wordt een lange periode van 
kou, sneeuw en/of ijzel bedoeld.

risico perceptie - 
extreem winterweer

Als ik denk aan extreem winterweer* in mijn 
woonomgeving dan krijg ik ...... (een) angstig gevoel.

a. helemaal geen
b. nauwelijks
c. enigszins sterk
d. tamelijk sterk
e. heel sterk 

 

Als ik denk aan extreem winterweer* in mijn 
woonomgeving dan krijg ik ...... (een) onrustig gevoel.
Als ik denk aan extreem winterweer* in mijn 
woonomgeving dan maak ik me .... zorgen.
hoe waarschijnlijk vindt u het dat u in de komende 
10 jaar te maken krijgt met extreem winterweer* in 
uw woonomgeving? 

a. heel onwaarschijnlijk
b. tamelijk onwaarschijnlijk
c. niet waarschijnlijk/onwaar-

schijnlijk
d. tamelijk waarschijnlijk
e. heel waarschijnlijk 

* Met extreem winterweer wordt een lange periode van 
kou, sneeuw en/of ijzel bedoeld.
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Verantwoor-
delijkheids perceptie 
-  extreem winter-
weer

wie is er volgens u verantwoordelijk om u voor te 
bereiden op extreem winterweer* in uw woonomgeving? 

a. alleen de overheid
b. voornamelijk de overheid
c. overheid en ik gelijkwaardig
d. voornamelijk ikzelf
e. alleen ikzelf

wie is er volgens u verantwoordelijk om ervoor te 
zorgen dat u tijdens extreem winterweer* in uw 
woonomgeving in veiligheid wordt gebracht? 
wie is er volgens u verantwoordelijk om schade aan 
uw bezittingen te voorkomen als gevolg van extreem 
winterweer* in uw woonomgeving? 
wie is er volgens u verantwoordelijk om de schade als 
gevolg van extreem winterweer* in uw woonomgeving 
te herstellen?
* Met extreem winterweer wordt een lange periode van 
kou, sneeuw en/of ijzel bedoeld.

Ervaring - extreem 
winterweer

heeft u wel eens extreem winterweer* meegemaakt? a. nee
b. ja* Met extreem winterweer wordt een lange periode van 

kou, sneeuw en/of ijzel bedoeld.

Noodsituatie: generiek 
Theoretisch concept Items Antwoordcategorieën per item
Kennis handelings-
perspectief 
-generiek

weet u veel van Eerste hulp Bij Ongelukken (EhBO)? a. nee
b. enigszins
c. ja weet u de weg te vinden naar allerlei instanties 

(bijvoorbeeld verzekeraars en gemeente et cetera)
Sociaal kapitaal - 
generiek 

Kent u iemand die u kan adviseren als u iets wil weten 
over Eerste hulp Bij Ongelukken (EhBO)?
[voor alle items in deze schaal geldt: Indien antwoord 
b of c]:
werkt diegene waaraan u het eerste denkt bij de 
overheid (inclusief hulpdiensten)?]

a. nee
b. ja, kennis/collega
c. ja, partner/familie/goede 

vrienden/buren

Kent u iemand uit zowel 
categorie b en c, kies dan 
categorie c.

[op vervolgvraag]
a. ja
b. nee

Kent u iemand die u na een noodsituatie praktische of 
mentale ondersteuning kan bieden als u hulp nodig 
heeft?
Kent u iemand die u kan helpen door de weg te vinden 
naar allerlei instanties (bijvoorbeeld verzekeraars en 
gemeente et cetera)?
Kent u iemand die u kan waarschuwen voor gevaar of 
helpen als u in nood bent?
Kent u iemand waar u na een noodsituatie (indien nodig) 
tijdelijk terecht kan?
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Overig 
Theoretisch concept Items Antwoordcategorieën per item
Sociale samenhang hoe vaak maakte u in het afgelopen half jaar een praatje 

met iemand uit uw sociale omgeving*?
a. eens per jaar of minder vaak
b. een aantal keren per jaar
c. een aantal keren per maand
d. eens per week
e. een aantal keren per week of 

vaker
Als u wat langer weg bent van huis, is er dan iemand uit 
uw sociale omgeving* die een oogje in het zeil houdt? 
(bijvoorbeeld door op te letten dat er niet ingebroken 
wordt, door voor uw huisdieren te zorgen of door de 
planten water te geven)?

a. bijna nooit
b. meestal niet
c. soms wel/niet
d. meestal wel
e. bijna altijd 

Als er iets belangrijks gebeurt in uw omgeving, op het 
werk of in uw familie- of vriendenkring, is er dan iemand 
uit uw sociale omgeving* die u hiervan op de hoogte 
brengt? 
Voelt u zich betrokken bij de mensen in uw sociale 
omgeving*?

a. bijna niemand
b. bij de meeste mensen niet
c. bij sommige soms wel/niet
d. bij de meeste mensen wel
e. bij bijna iedereen

Als er een droevig moment of een droevige gebeurtenis 
is in uw leven, is er dan iemand uit uw sociale omgeving* 
die voor u een steun en toeverlaat is?

a. bijna nooit
b. meestal niet
c. soms wel/niet
d. meestal wel
e. bijna altijd

Zijn er in uw sociale omgeving* wel eens feesten of 
andere activiteiten waarvoor meerdere mensen zijn 
uitgenodigd?

a. nee
b. ja

ZO JA) hoe vaak gaat u naar deze feesten of activiteiten? a. bijna nooit
b. meestal niet
c. soms wel/niet
d. meestal wel
e. bijna altijd

hoe vaak heeft u in het afgelopen jaar samengewerkt 
met anderen uit uw sociale omgeving* om iets te 
organiseren, bijvoorbeeld een feest?

a. niet samengewerkt
b. ongeveer eens in het half 

jaar of minder vaak samen-
gewerkt

c. ongeveer eens in de drie 
maanden samengewerkt

d. ongeveer eens in de twee 
maanden samengewerkt

e. ongeveer maandelijks of 
vaker samengewerkt

* Met sociale omgeving bedoelen we hier familie, 
vrienden, kennissen, collega’s, buren en omstanders.
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geslacht Bent u een man of vrouw a. man
b. vrouw

leeftijd Tot welke leeftijdsgroep behoort u? a. 18-24
b. 25-34
c. 35-44
d. 45-54
e. 55-64
f. 65-74
g. 75 jaar en ouder

opleidingsniveau wat is uw hoogst afgeronde opleiding? a. Basisonderwijs
b. vbo, mavo, vmbo
c. havo, vwo, mbo
d. hbo, wo

gezins samenstelling wat is op u van toepassing? a. ik woon alleen
b. (echt)paar, zonder thuis-

wonend(e) kind(eren)
c. (echt)paar, met thuis-

wonend(e) kind(eren)
d. eenoudergezin
e. andere samenstelling, 

namelijk...
religie Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwing 

rekent u uzelf?
a. geen
b. christendom
c. islam
d. jodendom
e. hindoeïsme
f. boeddhisme
g. anders

herkomst Bent u: a. autochtoon
b. westers allochtoon
c. niet-westers allochtoon

dagbesteding wat is op u het meest van toepassing? a. voltijd student/scholier
b. werkzaam buitenshuis
c. werkzaam in eigen 

huishouding
d. werkzoekend
e. arbeidsongeschikt
f. gepensioneerd

koopwoning Bezit u een koopwoning? a. ja
b. nee
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B  Wegingskader 
onderzochte 
noodsituaties

Vier stappen zijn ondernomen om te komen tot de keuze voor de noodsituaties 
die zijn onderzocht. In deze bijlage zijn die nader toegelicht.

Stap 1. Objectieve risico-inventarisatie
Bij de eerste stap is inzicht verkregen in de objectieve risico’s van het gebied 
waarin de beoogde respondenten wonen. De gemeenten Zwolle en OlstWijhe 
liggen in het verzorgingsgebied van Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). Deze 
organisatie heeft onder andere als taak om de voornaamste risico’s in de regio 
te inventariseren. Zij beschrijft dit in een regionaal risicoprofiel (Veiligheidsre
gio IJsselland, 2010). Daaruit blijkt dat de volgende risico’s reëel zijn:
– ziektegolf;
– overstroming;
– paniek in menigte;
– verstoring drinkwatervoorziening;
– verstoring ICT/telecom;
– verstoring elektriciteitsvoorziening;
– extreme hittegolf;
– natuurbrand;
– uitbraak dierziekte;
– brand in dichte binnenstad;
– extreme koudegolf.

Stap 2. Subjectieve risico-inventarisatie
Bij de tweede stap is inzicht verkregen in de risicobeleving van de beoogde res
pondenten. In 2011 is de risicobeleving van de bewoners van Zwolle en Olst
Wijhe in kaart gebracht (Hijlkema et al., 2011).

Tabel B.1 geeft een overzicht van de risicobeleving (Hijlkema et al., 2011, 
p. 7 en 9) en hoe deze zich verhoudt tot de reële risico’s van de Veiligheidsregio 
IJsselland.



EIGEN REDDER IN DE NOOD190

Tabel B.1 Fysieke risico’s gerangschikt naar mate van beleving

Fysieke risico’s Percentage dat het risico behoorlijk tot groot inschat
Zwolle Zwolle (N = 2.409)
1. Verstoring ICT/telecom 29,5%
2. Verstoring elektriciteitsvoorziening 17,0%
3. Extreme koudegolf 14,6%
4. Paniek in menigte 11,7%
5. Brand 11,1%
6. Extreme hittegolf 9,8%
7. Snel verspreidende ziekte 9,2%
8. Overstroming 7,8
9. Verstoring drinkwatervoorziening 7,8%
10. uitbraak dierziekte 4,2%

Olst-wijhe Olst-wijhe (N = 241)
1. Verstoring ICT/telecom 26,4%
2. Extreme koudegolf 20,3%
3. Overstroming 13,7%
4. Brand 11,2%
5. Verstoring elektriciteitsvoorziening 10,4%
6. uitbraak dierziekte 8,7%
7. Paniek in menigte 8,7%
8. Snel verspreidende ziekte 7,4%
9. Extreme hittegolf 6,6%
10. Verstoring drinkwatervoorziening 5,4%

Uit tabel B.1 blijkt dat de sterkst beleefde risico’s (10% of meer dat het risico 
behoorlijk tot groot inschat) van de inwoners van Zwolle en OlstWijhe de vol
gende zijn:
– verstoring ICT/telecom;
– verstoring elektriciteitsvoorziening;
– extreme koudegolf;
– paniek in menigte (alleen door inwoners Zwolle);
– overstroming (alleen door inwoners OlstWijhe);
– brand.
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Stap 3. Inschatting mogelijkheden zelfredzaam handelen
In de derde stap is een inschatting gemaakt van de zelfredzaamheidsmogelijk
heden van de verschillende noodsituaties. Hierbij is vooral gebruik gemaakt 
van het aangeboden handelings perspectief dat via internet laagdrempelig toe
gankelijk is. Het had niet als doel om een uitputtend overzicht te genereren. 
Verder zijn de handelingsmogelijkheden voor de nafase buiten beschouwing 
gebleven. Hiervoor is gekozen omdat veel risico’s naast soms materiële schade 
(bijv. bij brand), bijna altijd enige mate van psychologische impact hebben. 
Omdat dit voor nagenoeg alle risico’s geldt, was dit geen onderscheidend ken
merk, wat helpt om uiteindelijk de risico’s te selecteren die onderzocht gaan 
worden. Tabel B.2 geeft de opbrengst van de gedane analyse weer.

Tabel B.2 Inschatting van zelfredzaamheidsmogelijkheden per noodsituatie

Inschatting 
mogelijkheden tot 
zelfredzaam handelen 
ter voor koming

Inschatting 
mogelijkheden tot 
zelfredzaam handelen 
ter voor bereiding

Inschatting mogelijkheden 
tot zelfredzaam handelen 
ter bestrijding en/of 
beperken gevolgen 

1. Verstoring ICT/
telecom

Mogelijke maatregelen:
-

Mogelijke maatregelen:
-

Mogelijke maatregelen:
-

Oordeel:
niet of nauwelijks

Oordeel:
niet of nauwelijks

Oordeel:
niet of nauwelijks

2. Verstoring 
elektriciteits-
voorziening

Mogelijke maatregelen:
-

Mogelijke maatregelen:
Bijvoorbeeld het hebben 
van een zaklamp, 
waxinelichtjes, 
warmhouddekens, 
noodstroomvoorziening, 
radio, voorraad eten en 
drinken, etc. (zie website 
gemeente Beemster, 2012).

Mogelijke maatregelen:
Bijvoorbeeld stekkers 
uit stopcontacten halen 
om stroomstoringen te 
voorkomen, verwarm indien 
mogelijk met noodstroom 
de kleinste ruimte, niet te 
zout eten, zolang het nog 
kan bad met water vullen, 
etc. (zie website gemeente 
Amstelveen, geraadpleegd, 
2013).

Oordeel:
niet of nauwelijks

Oordeel:
Veel

Oordeel:
Veel

3. Extreme 
koudegolf

Mogelijke maatregelen:
-

Mogelijke maatregelen:
Bijvoorbeeld schoorsteen 
laten vegen, beschikken 
over goede thermometers, 
isolatie leidingen en 
waterleidingen controleren, 
auto controleren en daarin 
o.a. deken, krabber en 
gereedschap leggen, ramen 
isoleren, etc. (zie website 
Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en 
Leefmilieu, geraadpleegd 
2012).

Mogelijke maatregelen:
Bijvoorbeeld veel warme 
dranken nuttigen, ruimtes 
goed afsluiten, warme 
kleding aandoen, niet 
autorijden, etc. (zie website 
Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en 
Leefmilieu, 2012).

Oordeel:
niet of nauwelijks

Oordeel:
Veel

Oordeel:
Veel
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4. Paniek in 
menigte

Mogelijke maatregelen:
-

Mogelijke maatregelen:
Bijvoorbeeld kijken 
waar nooduitgangen en 
vluchtwegen zijn, etc. (zie 
website Veiligheidsregio 
IJsselland, geraadpleegd 
2012). 

Mogelijke maatregelen:
Bijvoorbeeld niet tegen de 
mensenstroom ingaan, zo 
snel mogelijk proberen 
uit het gedrang te komen, 
bij overvallen nooit gaan 
liggen, maar gehurkt 
zitten, een schuilplaats 
zoeken, etc. (zie website 
Veiligheidsregio IJsselland, 
geraadpleegd 2012) 

Oordeel:
niet of nauwelijks

Oordeel:
niet of nauwelijks

Oordeel:
Veel

5. Brand Mogelijke maatregelen:
Bijvoorbeeld elektrische 
deken altijd testen voor 
gebruik, filters afzuigkap 
en droger regelmatig 
reinigen, fornuis nooit 
onbewaakt aanlaten, 
televisie altijd helemaal 
uitdoen, nooit brandende 
kaarsen onbewaakt 
achterlaten, etc. (zie 
website Brandweer 
nederland, geraadpleegd 
2012). 

Mogelijke maatregelen:
Bijvoorbeeld aanschaffen 
rookmelder, blusdeken en 
brandblusser, vluchtplan 
maken en oefenen, 
vaste plek opberging 
huissleutels, etc. (zie 
website Brandweer 
nederland, geraadpleegd 
2012).

Mogelijke maatregelen:
Bijvoorbeeld beginnende 
brand proberen te 
blussen, vluchten volgens 
vluchtplan, laag aan 
de grond blijven, etc. 
(zie website Brandweer 
nederland, geraadpleegd 
2012). 

Oordeel:
Veel

Oordeel:
Veel

Oordeel:
redelijk

6. Extreme 
hittegolf

Mogelijke maatregelen:
-

Mogelijke maatregelen:
Bijvoorbeeld voldoende 
water drinken, jezelf koel 
houden door in de schaduw 
te blijven, maatregelen 
nemen om het huis koel 
te houden, lichamelijke 
inspanningen vermijden, 
etc. (zie website GGd 
IJsselland, geraadpleegd 
2012).

Mogelijke maatregelen:
Bijvoorbeeld water drinken 
bij uitdroging, iemand naar 
koele omgeving brengen, 
slachtoffer laten afkoelen 
met koude compressies, 
kleding verwijderen, etc. 
(zie website rode Kruis, 
geraadpleegd 2012).

Oordeel:
niet of nauwelijks

Oordeel:
Veel

Oordeel:
Veel

7. Snel 
verspreidende 
ziekte

Mogelijke maatregelen:
-

Mogelijke maatregelen:
Bijvoorbeeld opletten 
met hoesten en niezen, 
regelmatig handen wassen, 
uit de buurt blijven van 
mensen die zijn besmet (zie 
website Veiligheidsregio 
IJsselland, geraadpleegd 
2012).

Mogelijke maatregelen:
-

Oordeel:
niet of nauwelijks

Oordeel:
redelijk 

Oordeel:
niet of nauwelijks
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8. Overstroming Mogelijke maatregelen:
-

Mogelijke maatregelen:
Bijvoorbeeld het hebben 
van een radio op batterijen, 
zaklamp, lucifers, water 
en voedsel, voorraad 
medicijnen, contant geld 
en (kopieën van) o.a. 
identiteitsbewijzen, etc. (zie 
website Veiligheidsregio 
IJsselland, geraadpleegd 
2012). 

Mogelijke maatregelen:
Bijvoorbeeld gas, 
elektriciteit en water 
afsluiten, waardevolle 
spullen in veiligheid 
brengen, woning afsluiten 
maar binnendeuren 
openlaten, stevige 
schoenen en warme kleding 
dragen, etc. (zie website 
Veiligheidsregio IJsselland, 
geraadpleegd 2012). 

Oordeel:
niet of nauwelijks

Oordeel:
Veel

Oordeel:
Veel

9. Verstoring 
drinkwater-
voorziening

Mogelijke maatregelen:
-

Mogelijke maatregelen:
Bijvoorbeeld flessen 
drinkwater bewaren, radio 
bezitten, etc. (zie website 
Veiligheidsregio IJsselland, 
geraadpleegd 2012). 

Mogelijke maatregelen:
Bijvoorbeeld water meer 
dan 3 minuten koken, 
waterkranen dichtdraaien, 
etc. (zie website 
Veiligheidsregio IJsselland, 
geraadpleegd 20120). 

Oordeel:
niet of nauwelijks

Oordeel:
redelijk

Oordeel:
redelijk 

10. uitbraak 
dierziekte

Mogelijke maatregelen:
Bijvoorbeeld voorkomen 
direct dierencontact in 
landen waar besmettelijke 
dierziekten heersen, 
geen dierlijke producten 
meenemen uit het 
buitenland, werkkleding 
goed schoonmaken, 
hygiënevoorschriften 
volgen bij vervoer, 
etc. (zie website 
nederlandse Voedsel- 
en warenautoriteit, 
geraadpleegd 2012). 

Mogelijke maatregelen:
-

Mogelijke maatregelen:
Bijvoorbeeld dierziekten 
direct melden bij 
de autoriteiten, 
preventieve inentingen 
dieren, dieren ruimen, 
ontsmettingsmiddelen 
gebruiken, etc. (zie website 
nederlandse Voedsel- 
en warenautoriteit, 
geraadpleegd 2012).

Oordeel:
Veel

Oordeel:
niet of nauwelijks

Oordeel:
Veel 

Vervolgens zijn op basis van deze inventarisatie per noodsituatie scores toege
kend voor de mate waarin iemand nauwelijks iets kan doen, redelijk wat kan 
doen of veel zelf kan doen. Hiervoor is de volgende maatstaf1 gebruikt:
Niet of nauwelijks = 01 mogelijke maatregelen = 0 punten
Redelijk  = 23 mogelijke maatregelen = 2 punten
Veel = 4+ mogelijke maatregelen = 4 punten

Wanneer een risico het maximale aantal van 12 punten scoort, betekent dit 
dat er veel zelfredzaamheidsmogelijkheden zijn. Is de score 0, dan zijn er geen 

1 Deze maatstaf is zelf gekozen, dus arbitrair. 
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mogelijkheden voor zelfredzaam handelen. Op basis van de totaalscore zijn 
risico’s ingedeeld in een van de volgende categorieën2:
Niet of nauwelijks mogelijkheden voor zelfredzaamheid = 03 punten
Redelijk wat mogelijkheden voor zelfredzaamheid = 47 punten
Veel mogelijkheden voor zelfredzaamheid = 812 punten

Tabel B.3 presenteert hiervan de resultaten.

Tabel B.3 Totaalscore inschatting zelfredzaamheidsmogelijkheden per noodsituatie

Risico

Inschatting 
handelings-
mogelijkheden 
voorkomen

Inschatting 
handelings-
mogelijkheden
voorbereiding 

Inschatting 
handelings-
mogelijkheden 
tijdens Eindwaardering

Verstoring ICT/telecom 0 0 0 niet of nauwelijks
Verstoring elektriciteitsvoorziening 0 4 4 Veel 
Extreme koudegolf 0 4 4 Veel 
Paniek in menigte 0 0 4 redelijk 
Brand 4 4 2 Veel 
Extreme hittegolf 0 4 4 Veel 
Snel verspreidende ziekte 0 2 0 niet of nauwelijks
Overstroming 0 4 4 Veel 
Verstoring drinkwatervoorziening 0 2 2 redelijk 
uitbraak dierziekte 4 0 4 Veel 

Dit betekent dat de risico’s met veel mogelijkheden voor zelfredzaamheid de 
volgende zijn:
– verstoring elektriciteitsvoorziening;
– extreme koudegolf;
– brand;
– extreme hittegolf;
– overstroming;
– uitbraak dierziekte.

Stap 4. Wegen opbrengst stap 1 t/m 3 en kiezen noodsituaties
Vervolgens zijn de uitkomsten van stap 1 t/m 3 gewogen. Er bleek een aantal 
risico’s te zijn die zowel objectief als subjectief relevant waren, en waarbij vol
doende zelfredzaamheidsmogelijkheden waren. Uiteindelijk is na verschil
lende afwegingen gekozen om drie centrale noodsituaties te hanteren, name
lijk brand, overstroming en een extreme koudegolf.

2 Deze categorieën zijn zelf gekozen, dus arbitrair. 
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C  Representativiteit 
steekproef

Tabel C.1 representativiteit steekproef Zwolle

Kenmerk Categorie

Bevolkings-
gegevens in 
percentages 
(absoluut aantal 
inwoners: 
123.159)*

Steekproef-
gegevens in per-
centages 
(absoluut aantal 
respondenten: 
2.057)

Verschil in 
percentages

Verschil op 
basis van 
chi-kwadraat-
toets

Geslacht* mannen 49,00 54,10 +5,10 Ja, χ2 = 21,069; 
df = 1; p < ,000

vrouwen 51,00 45,90 -5,10

Opleiding** lager onderwijs 19,48 12,15 -7,33 Ja, χ2 = 431,290;  
df = 2; p < ,000middelbaar onderwijs 28,41 31,16 +2,75

hoger onderwijs 26,77 56,68 +29,91

Leeftijd* 18-24 jaar 9,13 2,70 -6,43 Ja, χ2 = 330,470;  
df = 6; p < ,000

25-34 jaar 15,13 16,30 +1,17

35-44 jaar 14,72 19,90 +5,18

45-54 jaar 13,61 18,30 +4,69

55-64 jaar 11,08 21,40 +10,32

65-74 jaar 7,93 16,30 +8,37

75 jaar en ouder 6,33 5,10 -1,23

herkomst* autochtoon 84,20 93,90 +9,7 Ja, χ2 = 146,178; 
df = 1; p < ,000

allochtoon 15,80 5,00 -10,8

* CBS online via StatLine (CBS, 2014).
** CBS berekent het opleidingsniveau over de beroeps- en niet-beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. In 2014 

waren dit in Zwolle 92.000 personen. deze gegevens zijn vergeleken met personen uit de steekproef van 
18 tot 75 jaar (1.953 personen). Lager onderwijs = basisonderwijs, vbo, mavo, mbo; middelbaar onderwijs 
= havo, vwo, mbo; hoger onderwijs = hbo, wo. 
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Tabel C.2 representativiteit steekproef Olst-wijhe

Kenmerk Categorie

Bevolkings-
gegevens in per-
centages  
(absoluut aan-
tal inwoners: 
17.770)*

Steekproef-
gegevens in per-
centages 
(absoluut aantal 
respondenten: 
397)

Verschil in 
percentages

Verschil op 
basis van 
chi-kwadraat-
toets

Geslacht* mannen 50,56 45,10 -5,46 Ja, χ2 = 4,764;  
df = 1; p < ,029

vrouwen 49,43 54,90 +5,47
Opleiding** lager onderwijs 22,50 28,71 +6,21 Ja, χ2 = 12,640; 

df = 2; p < ,002middelbaar onderwijs 33,76 41,05 +7,29
hoger onderwijs 16,88 30,22 +13,34

Leeftijd* 18-24 jaar 7,47 2,50 -4,97 Ja, χ2 = 89,266; 
df = 6; p < ,000

25-34 jaar 9,12 7,80 -1,32
35-44 jaar 11,95 10,30 -1,65
45-54 jaar 16,94 23,20 +6,26
55-64 jaar 14,39 28,70 +14,31
65-74 jaar 10,57 22,40 +11,83
75 jaar en ouder 7,98 5,00 -2,98

herkomst* autochtoon 92,80 97,20 +4,4 Ja, χ2 = 11,656; 
df = 1; p < ,001

allochtoon 7,20 1,80 -5,4
* CBS online via StatLine (CBS, 2014).
** CBS berekent het opleidingsniveau over de beroeps- en niet-beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. In 2014 

waren dit in Olst-wijhe 13.000 personen. deze gegevens zijn vergeleken met personen uit de steekproef 
van 18 tot 75 jaar (377 personen). Lager onderwijs = basisonderwijs, vbo, mavo, mbo; middelbaar 
onderwijs = havo, vwo, mbo; hoger onderwijs = hbo, wo. 
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D Schaalanalyses

Hieronder volgt een overzicht van de factoranalyses van de schalen:
– zelfredzaamheid;
– verantwoordelijkheid;
– risicoperceptie;
– interpersoonlijk vertrouwen;
– institutioneel vertrouwen.

De factoranalyses van kennis van handelingsperspectieven en sociaal kapitaal 
lieten beide zien dat deze uit één factor bestaan. Daarom zijn daarvan geen 
factorladingen gepresenteerd.

Van de andere factorladingen zijn per tabel alle ladingen vanaf ,30 zicht
baar. Daarnaast is per schaal een tabel gepresenteerd met de resultaten van 
de KMO en Bartlett’s testanalyse. Tot slot presenteert tabel D.11 de resultaten 
van de Cronbach’s alpha (α) van de definitieve schalen waarmee de analyses 
zijn uitgevoerd.
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Tabel d.1 Factoranalyse schalen zelfredzaamheida

Factorladingen
Item Groep 1 (N = 792) Groep 2 (N = 813) Groep 3 (N = 849)
Zrh brand1 ,45 ,51
Zrh brand2 ,67 ,70
Zrh brand3 ,63 ,63
Zrh brand4 ,45 ,45
Zrh brand5 ,42 ,32
Zrh water1 -,33 ,38
Zrh water2 -,59 ,42
Zrh water3 -,76 ,59
Zrh water4 -,60 ,52
Zrh weer1 ,49 ,37 ,32
Zrh weer2 ,73 ,73
Zrh weer3 ,93 ,93
Zrh weer4 ,59 ,62
Eigenwaarden 2,57 1,66 2,88 1,32 3,27 1,44
% van variantie 28,57 18,43 36,05 16,48 36,29 15,98
a Factorladingen boven ,30 zijn zichtbaar. Factorladingen zijn vastgezet op 2. 

Tabel d.2 KMO en Bartlett’s test bij factoranalyse zelfredzaamheid

Groep 1 
(N = 792)

Groep 2 
(N = 813)

Groep 3 
(N = 849)

Kaiser-Meyer-Olkin measure of 
sampling adequacy

,72 ,76 ,78

Bartlett’s test of sphericity Approx. χ2 1152,30 1456,03 1929,95
df 36 28 36
p ,000 ,000 ,000
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Tabel d.3 Factoranalyse schalen verantwoordelijkheida

Factorladingen
Item Groep 1 (N = 792) Groep 2 (N = 813) Groep 3 (N = 849)
Vrw brand1 ,57 ,48
Vrw brand2 ,66 ,73
Vrw brand3 ,62 ,48
Vrw water1 ,71 ,34
Vrw water2 ,68 ,51
Vrw water3 ,73 -,42
Vrw water4 ,65 -,97
Vrw weer1 ,71 ,65
Vrw weer2 ,85 ,71
Vrw weer3 ,62 ,66
Vrw weer4 -,36 ,72
Eigenwaarden 2,79 1,42 3,50 1,04 3,22 1,03
% van variantie 39,97 20,24 43,75 12,94 46,04 14,74
a Factorladingen boven ,30 zijn zichtbaar. Factorladingen zijn vastgezet op 2.

Tabel d.4 KMO en Bartlett’s test bij factoranalyse verantwoordelijkheid

Groep 1 
(N = 792)

Groep 2 
(N = 813)

Groep 3 
(N = 849)

Kaiser-Meyer-Olkin measure of 
sampling adequacy

,776 ,774 ,824

Bartlett’s test of sphericity Approx. χ2 1282,43 1987,13 1676,39
df 21 28 21
p ,000 ,000 ,000
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Tabel d.5 Factoranalyse schalen risicoperceptiea

Factorladingen
Item Groep 1 (N = 792) Groep 2 (N = 813) Groep 3 (N = 849)
rP-BLV brand1 ,76 -,84
rP-BLV brand2 ,81 -,98
rP-BLV brand3 ,79 -,76
rP-KAnS brand1 ,31
rP-GEVOLG brand1 ,54 ,64
rP-GEVOLG brand2 ,61 ,74
rP-GEVOLG brand3 ,57 ,61
rPBLV water1 ,86 -,91
rPBLV water2 ,87 -1,02
rPBLV water3 ,81 -,78
rP-KAnS water1 ,34 ,31 -,94
rP-GEVOLG water1 ,60 ,68
rP-GEVOLG water2 ,77 ,78
rP-GEVOLG water3 ,69 ,61
rP-GEVOLG water4 ,72 ,72
rPBLV weer1 ,90 ,88
rPBLV weer2 ,98 ,97
rPBLV weer3 ,89 ,85
rP-KAnS weer1 ,34
Eigenwaarden 5,66 2,33 1,70 5,05 2,04 1,14 4,39 1,65 1,36
% van variantie 37,71 15,51 11,35 42,05 16,98 9,49 39,93 15,02 12,34
a Factorladingen boven ,30 zijn zichtbaar. Factorladingen zijn vastgezet op 3.

Tabel d.6 KMO en Bartlett’s test bij factoranalyse risicoperceptie

Groep 1  
(N = 792)

Groep 2  
(N = 813)

Groep 3  
(N = 849)

Kaiser-Meyer-Olkin measure of 
sampling adequacy

,85 ,84 ,82

Bartlett’s test of sphericity Approx. χ2 7432,86 5988,90 4956,15
df 105 66 55
p ,000 ,000 ,000
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Tabel d.7 Factoranalyse schalen interpersoonlijk vertrouwena

Factorladingen
Item Groep 1 (N = 792) Groep 2 (N = 813) Groep 3 (N = 849)
PV brandCOM1 ,74 ,72
PV brandCOM2 ,70 ,85
PV brandCOM3 ,66 ,88
PV brandCOM4 ,58 ,37 ,38
PV brandInT5 ,80 ,53
PV brandInT6 ,81 ,53
PV brandInT7 ,83 ,61
PV brandInT8 ,69 ,52
PV waterCOM1 ,75 ,74
PV waterCOM2 ,88 ,91
PV waterCOM3 ,93 ,89
PV waterCOM4 ,81 ,61
PV waterInT5 ,73 ,37 ,44
PV waterInT6 ,72 ,45 ,43
PV waterInT7 ,74 ,47 ,44
PV waterInT8 ,67 ,54 ,33
PV weerCOM1 ,71 ,74
PV weerCOM2 ,73 ,76
PV weerCOM3 ,77 ,83
PV weerInT4 ,94 ,83
PV weerInT5 ,98 ,91
PV weerInT6 ,96 ,92
Eigenwaarden 8,78 1,79 9,13 1,22 7,75 1,60
% van variantie 54,86 11,17 65,21 8,75 55,38 11,43
a Factorladingen boven ,30 zijn zichtbaar. Factorladingen zijn vastgezet op 2.

Tabel d.8 KMO en Bartlett’s test bij factoranalyse interpersoonlijk vertrouwen

Groep 1 
(N = 792)

Groep 2 
(N = 813)

Groep 3 
(N = 849)

Kaiser-Meyer-Olkin measure of 
sampling adequacy

,897 ,912 ,875

Bartlett’s test of sphericity Approx. χ2 11876,33 12652,43 10398,73
df 120 91 91
p ,000 ,000 ,000
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Tabel d.9 Factoranalyse schalen institutioneel vertrouwena

Factorladingen
Item Groep 1 (N = 792) Groep 2 (N = 813) Groep 3 (N = 849)
IV brandCOM1 ,68 ,70
IV brandCOM2 ,57 ,56 ,32
IV brandCOM3 ,81 ,77
IV brandCOM4 ,71 ,71
IV brandInT5 -,78 ,80
IV brandInT6 -,71 ,69
IV waterCOM1 -,72 ,66
IV waterCOM2 -,75 ,69
IV waterCOM3 -,51 ,75
IV waterCOM4 -,54 ,56
IV waterInT5 -,43 -,63 ,33 -,66
IV waterInT6 -,38 -,62 ,40 -,50
IV weerCOM1 -,34 -,55 -,75
IV weerCOM2 -,79 -,74
IV weerCOM3 -,73 -,69
IV weerInT4 -,78 ,31 -,75
IV weerInT5 -,71 -,74
Eigenwaarden 5,61 1,58 1,16 6,24 1,09 ,96 5,41 1,52 1,17
% van variantie 46,71 13,17 9,66 56,68 9,91 8,70 49,19 13,80 10,62
a Factorladingen boven ,30 zijn zichtbaar. Factorladingen zijn vastgezet op 3.

Tabel d.10 KMO en Bartlett’s test bij factoranalyse institutioneel vertrouwen

Groep 1 
(N = 792)

Groep 2 
(N = 813)

Groep 3 
(N = 849)

Kaiser-Meyer-Olkin measure of 
sampling adequacy

,847 ,875 ,832

Bartlett’s test of sphericity Approx. χ2 5172,50 6085,87 5677,31
df 66 55 55
p ,000 ,000 ,000
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Tabel d.11 Betrouwbaarheidsinterval definitief gehanteerde schalen

Context Schaal Cronbach’s α

Brand Zelfredzaamheid ,66 (N = 5)
risicoperceptie ,79 (N = 7)
Verantwoordelijkheid ,63 (N = 3)
Interpersoonlijk vertrouwen ,90 (N = 8)
Institutioneel vertrouwen ,81 (N = 6)

hoogwater/overstroming Zelfredzaamheid ,61 (N = 4)
risicoperceptie ,85 (N = 8)
Verantwoordelijkheid ,75 (N = 4)
Interpersoonlijk vertrouwen ,94 (N = 8)
Institutioneel vertrouwen ,86 (N = 6)

Extreem winterweer Zelfredzaamheid ,77 (N = 4)
risicoperceptie ,81 (N = 4)
Verantwoordelijkheid ,80 (N = 4)
Interpersoonlijk vertrouwen ,94 (N = 6)
Institutioneel vertrouwen ,88 (N = 5)

Generiek bij noodsituaties Kennis handelings perspectief ,70 (N = 8)
Sociaal kapitaal ,97 (N = 17)

Algemeen Sociale samenhang ,78 (N = 8)
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E  Samenstelling 
focusgroepen

Tabel E.1 deelnemers focusgroepena

Focusgroep Organisatie Functionaris
Brand Veiligheidsregio IJsselland Clustercommandant/procesmanager 

risicobeheersing (brandweer) 
Communicatieadviseur
Coördinator Brandveilig Leven
Adviseur risicobeheersing (brandweer)
Vakteamleider risicobeheersing (brandweer)
Vakteamleider risicobeheersing (brandweer)

Instituut Fysieke Veiligheid Adviseur/onderzoeker 
hoogwater/
overstroming

Veiligheidsregio Zaanstreek-waterland Beleidsmedewerker risicobeheersing 
(brandweer) 
Adviseur kennis
Teamleider kennis 

Veiligheidsregio hollands-Midden Communicatieadviseur (GhOr)
Gemeente diemen Beleidsmedewerker openbare orde en 

veiligheid
rijkswaterstaat Adviseur crisisbeheersing
hoogheemraadschap hollands 
noorderkwartier 

Senior communicatieadviseur 

Instituut Fysieke Veiligheid Adviseur/onderzoeker 
Extreem 
winterweer 

Veiligheidsregio noord- en Oost-
Gelderland

Adviseur ontwikkeling (brandweer) 
Communicatieadviseur 
Adviseur opleiden, trainen, oefenen
Clustercommandant brandweer (voormalig)

Koninklijk nederlands Meteorologisch 
Instituut

Meteoroloog/coördinator crisis

rode Kruis Accounthouder zelfredzaamheid 
Instituut Fysieke Veiligheid Adviseur/onderzoeker 

a  de meeste professionals hebben naast hun primaire functie ook een functie in de crisisorganisatie.  
dit betekent dat zij meestal ook beschikken over operationele ervaring.
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Tabel F.2 Correlaties tussen zelfredzaamheids perceptie bij brand en individuele en sociale 
factoren

Variabele 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zelfredzaamheids perceptie brand 1

2 Verantwoordelijkheids perceptie brand ,14** 1

3 risicoperceptie brand -,16** -,09** 1

4 Kennis handelings perspectief ,37** ,13** -,21** 1

5 Sociale samenhang ,10** ,07** -,05 ,23** 1

6 Sociaal kapitaal ,21** ,01 -,06* ,47** ,39** 1

7 Interpersoonlijk vertrouwen brand ,24** ,05 -,10** ,26** ,43** ,42** 1

8 Institutioneel vertrouwen brand ,19** -,06* -,05 ,20** ,20** ,27** ,53** 1
* p ≤ ,05; ** p ≤ ,01

Tabel F.3 Correlaties tussen zelfredzaamheids perceptie bij hoogwater/overstroming en 
individuele en sociale factoren

Variabele 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zelfredzaamheids perceptie hoogwater/

overstroming
1

2 Verantwoordelijkheids perceptie 
hoogwater/overstroming

,20** 1

3 risicoperceptie hoogwater/overstroming -,22** -,10** 1

4 Kennis handelings perspectief ,46** ,16** -,20** 1

5 Sociale samenhang ,15** ,09** -,06* ,23** 1

6 Sociaal kapitaal ,31** ,14** -,02 ,47** ,39** 1

7 Interpersoonlijk vertrouwen hoogwater/
overstroming 

,41** ,20** -,18* ,32** ,39** ,48** 1

8 Institutioneel vertrouwen hoogwater/
overstroming

,20** ,13** -,19* ,16** ,21** ,17** ,44** 1

* p ≤ ,05; ** p ≤ ,01
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Tabel F.4 Correlaties tussen zelfredzaamheids perceptie bij extreem winterweer en 
individuele en sociale factoren

Variabele 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zelfredzaamheids perceptie

extreem winterweer
1

2 Verantwoordelijkheids perceptie
extreem winterweer

,18** 1

3 risicoperceptie extreem winterweer -,11** -,18** 1

4 Kennis handelings perspectief ,32** ,25** -,20** 1

5 Sociale samenhang ,26** ,16** -,10** ,23** 1

6 Sociaal kapitaal ,29** ,13** -,03 ,47** ,39** 1

7 Interpersoonlijk vertrouwen
extreem winterweer

,38** ,21** -,16** ,33** ,50** ,47** 1

8 Institutioneel vertrouwen
extreem winterweer 

,27** ,09** -,09** ,18** ,25** ,24** ,55** 1

* p ≤ ,05; ** p ≤ ,01
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G  Meetinstrument 
zelfredzaamheids-
perceptie

Tabel G.1 Voorbeeld toepassing meetinstrument zelfredzaamheids perceptie

Fase 
noodsituatie

Item Voorbeeld noodsituatie van 
fysieke veiligheid (stroom-
storing)

Voorbeeld noodsituatie 
van sociale veiligheid 
(woninginbraak)

Voor: voorkomen Ik probeer bewust een 
[noodsituatie] in mijn 
[woning/woonomgeving] te 
voorkomen (denk aan het 
[voorbeeld x,y,z])

niet van toepassing* Ik probeer bewust een 
inbraak in mijn woning 
te voorkomen (denk aan 
het sluiten van ramen en 
deuren bij het weggaan, 
het beschikken over 
gedegen hang-en-
sluitwerk of een zichtbare 
beveiligingsinstallatie, etc.)

Voor: 
voorbereiden

Ik heb genoeg maatregelen 
genomen om mij voor te 
bereiden op [noodsituatie] 
in mijn [woning/
woonomgeving] (denk aan 
[voorbeeld x,y,z])

Ik heb genoeg maatregelen 
genomen om mij voor te 
bereiden op een langdurige 
stroomstoring in mijn 
woning (denk aan een extra 
voorraad medicijnen of een 
noodaggregaat, etc.)

Ik heb genoeg maatregelen 
genomen om mij voor 
te bereiden op een 
woninginbraak (denk aan 
het vrijhouden van een 
vluchtroute, etc.)

Tijdens: 
bestrijden

Ik denk dat ik tijdens 
[noodsituatie] in mijn 
[woning/woonomgeving] 
kan helpen de gevolgen 
te beperken (denk aan 
[voorbeeld x,y,z])

Ik denk dat ik tijdens een 
langdurige stroomstoring in 
mijn woning kan helpen de 
gevolgen te beperken (denk 
aan het ontkoppelen van 
elektrische apparaten, etc.)

Ik denk dat ik tijdens een 
woninginbraak kan helpen 
de gevolgen te beperken 
(denk aan het aandoen van 
lichten, lawaai maken, 112 
bellen, etc.)

Tijdens: eigen 
veiligheid borgen

Ik denk dat ik tijdens 
[noodsituatie] in mijn 
[woning/woonomgeving] 
zonder hulp van anderen 
kan vluchten naar een 
veilige plek/mezelf veilig 
kan houden

Ik denk dat ik tijdens een 
langdurige stroomstoring 
in mijn woning zonder hulp 
van anderen mezelf veilig 
kan houden

Ik denk dat ik tijdens een 
inbraak in mijn woning 
zonder hulp van anderen 
mezelf veilig kan houden

na: herstellen Ik denk dat ik de gevolgen 
van [noodsituatie] in mijn 
[woning/woonomgeving] 
kan (laten) herstellen 
(denk aan [voorbeeld x,y,z])

Ik denk dat ik de gevolgen 
van een langdurige 
stroomstoring in mijn 
woning kan (laten) 
herstellen (denk aan het 
repareren van defecte 
apparaten, etc.)

Ik denk dat ik de gevolgen 
van een inbraak in mijn 
woning kan (laten) 
herstellen (denk aan het 
herstellen van schade, de 
verzekering inschakelen, 
etc.)

* Een langdurige stroomstoring wordt veelal veroorzaakt door externe factoren die mensen zelf 
nauwelijks kunnen voorkomen. denk aan graafwerkzaamheden of een storm.
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SAMENVATTING

EIGEN REDDER IN DE NOOD: OVER ZELFREDZAAMHEID 
VAN BURGERS BIJ FYSIEK GEVAAR

Hoofdstuk 1. Inleiding
In de huidige samenleving staat de actieve burger in het middelpunt van de 
belangstelling. De overheid ziet hierin de potentie om de ‘kloof’ met burgers te 
dichten, maar ook burgers willen zelf meer invloed hebben als gevolg van een 
verminderende politieke representatie (Boutellier, 2011a). Dit boek gaat over 
actief burgerschap bij noodsituaties van fysieke aard. Denk hierbij aan cala
miteiten, rampen en crises. Deze vorm van zelfredzaamheid refereert aan alles 
wat burgers doen voor de veiligheid van zichzelf en anderen voor, tijdens en 
na noodsituaties (Hijlkema et al., 2013). Op basis van literatuur onderscheid ik 
vier perspectieven op zelfredzaamheid. Dit is zelfredzaamheid als substituut 
voor overheidsoptreden (burgers organiseren veiligheid zelf), zelfredzaamheid 
als vergeten waarde (de overheid organiseert veiligheid zelf), zelfredzaamheid 
als geïnstitutionaliseerd surplus (de overheid organiseert zelfredzaamheid op 
institutionele wijze, als aanvulling op het eigen optreden) en zelfredzaam
heid als ongestuurd surplus (de overheid vindt zelfredzaamheid belangrijk als 
aanvulling op het eigen optreden, maar stuurt deze niet direct aan). Dit laatst
genoemde perspectief is mijns inziens het hedendaagse perspectief. Deze 
studie voltrekt zich tegen de achtergrond van de samenleving die Boutellier 
(2011a) typeert als een improvisatiemaatschappij. In de kern betekent dit dat 
de sociale orde zich vanuit de dynamiek van sociale verhoudingen ontwikkelt 
in een permanent proces van onderlinge afstemming. In het slothoofdstuk van 
dit boek geef ik de inzichten van deze studie betekenis in het licht van deze 
improvisatie.



EIGEN REDDER IN DE NOOD234

Burgers zijn vaak in meer of mindere mate zelfredzaam bij noodsituaties 
(Quarantelli, 1993; Perry & Lindell, 2003; Dynes, 1990), maar niet iedereen, 
niet altijd en niet overal. Het is niet duidelijk waarom dit zo is, omdat dit feno
meen in de Nederlandse context beperkt is onderzocht. Op dit punt lever ik 
mijn wetenschappelijke bijdrage langs de weg van twee potentieel verklarende 
dimensies. De eerste is de individuele dimensie en gaat over de invloed van de 
individuele factoren risicoperceptie, eigen verantwoordelijkheid en kennis van 
handelingsperspectieven (Lindell & Perry, 2004; 2012; Mulilis et al., 2000; Tier
ney et al., 2001). Naast de individuele dimensie acht ik ook de sociale dimensie 
van belang, omdat zelfredzaamheid ontstaat in sociale interactie met anderen. 
Hierbij gaat het om de invloed van de factoren sociale samenhang, sociaal kapi
taal, institutioneel vertrouwen en interpersoonlijk vertrouwen (Rousseau et 
al., 1998; Schuyt & Verhoeven, 2003; Kearns & Forrest, 2000; Forrest & Kearns, 
2001; Lin, 1999; 2001). Overheden en maatschappelijke organisaties willen zelf
redzaamheid bevorderen, maar moeten opereren op basis van een gebrekkige 
kennis van het vraagstuk. Het lijkt erop dat de overheid het sociale perspec
tief in beleid buiten beschouwing laat (Kolen et al., 2012). In dit onderzoek is 
daarom ook aandacht voor het beleid van zelfredzaamheid en de betekenis die 
de inzichten uit dit onderzoek daarvoor kunnen hebben. Ten slotte levert dit 
onderzoek ook een methodologische bijdrage als gevolg van het pionierende 
karakter.

In het onderzoek is een aantal hoofdkeuzes gemaakt: (1) de meeste data zijn 
verzameld binnen de gemeenten Zwolle en OlstWijhe; (2) zelfredzaamheid is 
onderzocht in de noodsituaties brand, hoogwater/overstroming en extreem 
winterweer; (3) zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden zijn gebruikt; 
(4) de onderzoeksfactoren zijn niet op zichzelf staand maar in samenhang 
onderzocht; (5) zelfredzaamheid is beschouwd als een totaalconcept van bur
gers die handelen voor, tijdens en na noodsituaties; en tot slot (6) is de subjec
tieve zelfredzaamheid onderzocht.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: ‘Welke factoren beïnvloeden de per
ceptie van zelfredzaamheid bij noodsituaties, en welke consequenties heeft dit 
voor beleid?’ Deze centrale vraag is opgedeeld in vier deelvragen:
1. Welke individuele factoren beïnvloeden de zelfredzaamheids perceptie?
2. Welke sociale factoren beïnvloeden de zelfredzaamheids perceptie?
3. Hoe verhouden de bevindingen zich tot het huidige veiligheidsbeleid?
4. Welk toekomstperspectief vloeit daaruit voort ter verbetering van het veilig

heidsbeleid?
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DEEL 1 – WERKINGEN VAN ZELFREDZAAMHEID

Hoofdstuk 2. De betekenis en context van zelfredzaamheid
Het begrip zelfredzaamheid is vooral een Nederlands begrip. Het gaat over de 
mate waarin burgers op eigen benen staan ten opzichte van zichzelf, anderen 
en de samenleving. Zelfredzaamheid kan betrekking hebben op individueel 
en collectief niveau en op allerlei maatschappelijke domeinen, zoals gezond
heid, welzijn en veiligheid. Dit boek richt zich op de zelfredzaamheid van bur
gers bij noodsituaties van fysieke aard en raakt aan andere concepten zoals 
veerkracht, burgermoed, gepercipieerde controle en zelfeffectiviteit (o.a. Hel
sloot & Van ’t Padje, 2010; Gunther Moor & Van der Vijver, 2011; Norris et al., 
2008; Wallston et al., 1987; Bandura, 1994). Wel is zelfredzaamheid zoals ik 
die in deze studie opvat uniek ten opzichte van deze gerelateerde begrippen. 
Er kan sprake zijn van gepercipieerde zelfredzaamheid of werkelijke zelfred
zaamheid. Het is mogelijk dat de eerste vorm iets zegt over de tweede vorm (o.a. 
Benight & Harper, 2002), maar er zijn ook studies die verschillen constateren 
(o.a. Ablah et al., 2009).

Zelfredzaamheid bij noodsituaties kent twee kanten. Aan de ene kant 
draagt zij bij aan het voorkomen van noodsituaties en beperkt de negatieve 
gevolgen wanneer ze toch ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn mensen die zelf 
een rookmelder ophingen die hen op tijd waarschuwde bij brand (Ahrens, 
2008), het helpen zoeken van burgers naar vermiste personen (Jong et al., 
2013) of het verlenen van eerste hulp (Groenewegenter Morsche & Oberijé, 
2010). Helaas kent zelfredzaamheid ook een andere kant (SMVP, 2010). Soms 
zien mensen gevaren over het hoofd wanneer ze anderen te hulp schieten. Een 
gevolg hiervan is dat ze zelf slachtoffer worden. Het kan ook zijn dat mensen 
onbedoeld anderen schade toebrengen of het hulpverleningsproces verstoren. 
Ook kan zelfredzaamheid overgaan in vormen van ongewenste eigenrichting 
(Van Duin & Wijkhuijs, 2014) of juridische consequenties hebben (Hol, 2010).

De zelfredzaamheid van Nederlandse burgers lijkt ambivalent, hoewel 
wetenschappelijk onderzoek hiernaar zeer beperkt is verricht. De indruk 
bestaat dat maar weinig Nederlanders zich actief voorbereiden op risico’s 
waarvan het niet realistisch is om te denken dat deze op een dag werkelijk
heid worden (zie o.a. Terpstra, 2009). Dit heeft te maken met percepties van het 
risico, verantwoordelijkheid en handelingsperspectieven. Tijdens noodsitua
ties tonen Nederlandse burgers zich vaak zelfredzaam, bijvoorbeeld tijdens de 
Poldercrash in 2009 (Scholtens & Groenendaal, 2011a; 2011b). Daarentegen is 
ook duidelijk dat er burgers zijn voor wie dit niet geldt. Deze zogenoemde ver
minderdzelfredzamen betreffen naar schatting circa 20% van de Nederlandse 
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bevolking (Bakker et al., 2018). Ten slotte zijn er voorbeelden waarin burgers na 
noodsituaties zelfredzaam zijn en actief bijdragen aan de fase van het herstel
len (o.a. Groenewegenter Morsche & Oberijé, 2010), maar wederom ontbreekt 
op dit punt wetenschappelijke documentatie.

Hoofdstuk 3. Zelfredzaamheid en het individuele perspectief
Vanuit het individuele perspectief biedt de theorie aanknopingspunten om 
risicoperceptie, kennis van handelingsperspectieven en de eigen verant
woordelijkheid in verband te brengen met zelfredzaamheid bij noodsitua
ties. Risicoperceptie gaat over de ingeschatte kans, de ingeschatte gevolgen 
en de ervaren vrees die iemand heeft voor een risico (o.a. Miceli et al., 2008). 
De meeste onderzoeken wijzen uit dat een hogere risicoperceptie leidt tot een 
betere voorbereiding door burgers en dat zij anders reageren op noodsituaties 
(o.a. Lindell & Perry, 2012). Toch zijn effecten ambigu (Wachinger et al., 2013). 
In dit onderzoek wordt een positief effect verwacht en toetst hiervoor de vol
gende hypothese: mensen met een hogere risicoperceptie ervaren een lagere 
zelfredzaamheids perceptie (H1).

Kennis van handelings perspectief gaat over de mate waarin burgers weten 
wat zij zelf kunnen doen voor, tijdens en na noodsituaties. In het algemeen 
veronderstellen onderzoekers dat deze kennis leidt tot verminderd risicovol 
gedrag (o.a. Griffin & Neal, 2000) en meer zelfredzaamheid voor, tijdens en na 
noodsituaties (o.a. Doll et al., 2007; Lindell & Perry, 2012; Warda et al., 1999; 
Latané & Darley, 1968; Mayunga, 2007). In dit onderzoek wordt daarom de vol
gende hypothese getoetst: mensen met een hogere perceptie van kennis van 
handelingsperspectieven ervaren een hogere zelfredzaamheids perceptie (H2).

De Nederlandse overheid streeft op het gebied van veiligheid een gedeelde 
verantwoordelijkheid na tussen de overheid en burgers (Van Noije, 2012). Hier
bij is vooral sprake van een morele verantwoordelijkheid, omdat de overheid 
formeel geen taken overdraagt. Het meeste onderzoek laat zien dat meer ver
antwoordelijkheidsgevoel voor veiligheid ook leidt tot meer zelfredzaamheid 
(o.a. Mulilis & Duval, 1995; Latané & Darley, 1968; Pfefferbaum et al., 2007). 
Deze relatie wordt met de volgende hypothese getoetst: mensen met een 
hogere verantwoordelijkheids perceptie van hun eigen veiligheid ervaren een 
hogere zelfredzaamheids perceptie (H3).

Hoofdstuk 4. Zelfredzaamheid en het sociale perspectief
Zelfredzaamheid alleen benaderen vanuit een individualistisch perspectief 
doet geen recht aan de sociale context waarin deze zich manifesteert. Burgers 
zijn zelfredzaam in relatie tot anderen en zijn van hen ook regelmatig afhan
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kelijk. Het sociale perspectief is daarom de volgende bouwsteen van de theo
rie. Op basis van de literatuur zijn vier factoren te onderscheiden die hiervoor 
relevant zijn. Dit zijn sociale samenhang, sociaal kapitaal, interpersoonlijk 
vertrouwen en institutioneel vertrouwen. Sociale samenhang gaat over de 
binding, betrokkenheid en solidariteit van mensen met een sociaal of politiek 
systeem (o.a. De Hart, 2002). Dit kan bijvoorbeeld bevorderen dat mensen zich 
voorbereiden op noodsituaties en elkaar helpen (o.a. Becker et al., 2013; Dra
bek, 1968), maar sociale normen kunnen zelfredzaamheid ook in de weg staan 
(o.a. MacDougall et al., 2014). In dit onderzoek wordt uitgegaan van een positief 
effect, waarbij de volgende hypothese wordt getoetst: mensen die meer sociale 
samenhang ervaren, ervaren een hogere zelfredzaamheids perceptie (H4).

Sociaal kapitaal refereert aan hulpbronnen waarover iemand kan beschik
ken op basis van zijn sociale netwerk (o.a. Lin, 2001). Bij noodsituaties zijn hulp
bronnen bijvoorbeeld de kennis van voorbereidingsmaatregelen, de fysieke 
hulp tijdens calamiteiten of het bieden van onderdak. De meeste onderzoekers 
wijzen op de positieve effecten van sociaal kapitaal (o.a. Levac et al., 2012), 
maar andere wijzen op ongelijkheidsverschillen door een oneerlijke distri
butie van hulpbronnen (o.a. Aldrich, 2012) of ambigue onderzoeksresultaten 
(Meyer, 2018). In dit onderzoek wordt uitgegaan van een positief effect, waarbij 
de volgende hypothese wordt getoetst: mensen die meer sociaal kapitaal erva
ren, ervaren een hogere zelfredzaamheids perceptie (H5).

Vertrouwen betekent dat iemand uitgaat van de positieve intenties of het 
positieve gedrag van een ander, en de daarbij behorende kwetsbaarheid accep
teert (Rousseau et al., 1998). Het kan ontstaan wanneer er sprake is van een 
risico en afhankelijkheid van de ander (o.a. Nooteboom & Six, 2003), is con
textafhankelijk (o.a. Hardin, 1993) en kan appelleren aan competenties en 
intenties (o.a. Nooteboom, 2002). Interpersoonlijk vertrouwen gaat over ver
trouwen tussen mensen en institutioneel vertrouwen over vertrouwen tussen 
mensen en instituties (o.a. Six, 2004). Deze beide vormen kunnen relevant zijn 
voor zelfredzaamheid. Vertrouwen is onlosmakelijk verbonden met theorieën 
over sociaal kapitaal (o.a. Putnam, 2000). Eerdere studies lieten zien dat inter
persoonlijk vertrouwen bevordert dat burgers zich voorbereiden op noodsitua
ties (o.a. Reininger et al., 2013) en elkaar helpen na noodsituaties (o.a. Aldrich, 
2011). Institutioneel vertrouwen is relevant voor zelfredzaamheid, omdat dit 
bijdraagt aan de welwillendheid van burgers om adviezen van de autoriteiten 
over te nemen (o.a. Joshi & Aoki, 2013). Voor zowel interpersoonlijk vertrouwen 
als institutioneel vertrouwen worden positieve effecten verwacht op zelfred
zaamheid. De geformuleerde hypothesen zijn: mensen die meer interpersoon
lijk vertrouwen ervaren, ervaren een hogere zelfredzaamheids perceptie (H6), 
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en mensen die meer institutioneel vertrouwen ervaren, ervaren een hogere 
zelfredzaamheids perceptie (H7).

DEEL 2 – VELDONDERZOEK

Hoofdstuk 5. Onderzoeksopzet
Het merendeel van het Nederlandse onderzoek naar zelfredzaamheid is kwali
tatief. Dit onderzoek hanteert overwegend kwantitatieve methoden, maar vult 
deze aan met kwalitatieve methoden. Hierdoor is dit onderzoek te beschou
wen als ‘mixed methods research’, wat onder meer als groot voordeel heeft dat 
nadelen van verschillende methoden worden opgelost (Johnson & Onwueg
buzie, 2004). Data zijn op één moment in de tijd verzameld in de gemeenten 
Zwolle en OlstWijhe. Enerzijds vanwege inhoudelijke gronden en anderzijds 
omdat deze gemeenten het onderzoek wilden faciliteren vanwege beleidspri
oriteiten. Zelfredzaamheid is onderzocht in relatie tot brand, hoogwater/over
stroming en extreem winterweer. Deze noodsituaties konden zich objectief 
voordoen in het onderzoeksgebied, waren voor respondenten enigszins voor
stelbaar en hadden de mogelijkheid voor burgers om zelfredzaam te kunnen 
zijn. Onder burgers van Zwolle en OlstWijhe zijn met een digitale vragenlijst 
nietrepresentatieve steekproeven getrokken, wat resulteerde in 2.454 respon
denten. Hiervoor is vooronderzoek uitgevoerd met een semigestructureerde 
vragenlijst onder professionals van verschillende veiligheidsregio’s (N = 51) 
en vertegenwoordigers van dorpsraden die veel ervaring hadden met hoogwa
ter en overstromingen (N = 3). De resultaten zijn voor extra duiding en begrip 
besproken in drie focusgroepen met professionals van veiligheidsregio’s en 
overige organisaties (totale N = 21). Ten slotte zijn ook beleidsplannen en visie
documenten van veiligheidsregio’s bestudeerd om een beeld te vormen van het 
gevoerde beleid. Verschillende statistische analyses zijn uitgevoerd in de ont
wikkeling van schalen en bij het toetsen van de hypothesen.

Hoofdstuk 6. Het model van zelfredzaamheid
De resultaten van de vragenlijst zijn getransformeerd naar waarden tussen 0 
en 100. Hoe hoger de score, hoe meer de respondent de gemeten factor per
cipieert. De scores zijn ingedeeld in de volgende categorieën: 025: zeer laag; 
2650: laag; 5175: redelijk; 76100: hoog. In het hoofdstuk komen verschillende 
beschrijvende statistieken aan de orde. Respondenten percipiëren bijvoor
beeld de zelfredzaamheid significant het hoogst bij brand (M = 78), gevolgd 
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door extreem winterweer (M = 75) en hoogwater/overstroming (M = 57). Een 
ander resultaat is dat het merendeel van de respondenten de zelfredzaamheid 
bij brand en extreem winterweer redelijk tot hoog percipieert (respectievelijk 
97% en 92%). Bij hoogwater is dit minder (60%). De meeste individuele en soci
ale factoren percipiëren respondenten redelijk tot hoog.

In het hoofdstuk volgt een weergave van de resultaten van verschillende 
regressiemodellen.

Per noodsituatie zijn dit er drie: model 1 met controlevariabelen, model 2 
met individuele factoren toegevoegd en model 3 met sociale factoren toe
gevoegd. Daaruit blijkt dat de individuele factoren van invloed zijn op de 
zelfredzaamheids perceptie, waarbij dit voor risicoperceptie in twee van de drie 
noodsituaties geldt (niet bij extreem winterweer). Van de sociale factoren is 
interpersoonlijk vertrouwen altijd van invloed en institutioneel vertrouwen in 
twee van de drie noodsituaties (niet bij hoogwater/overstroming). Sociaal kapi
taal en sociale samenhang blijken niet van invloed te zijn op zelfredzaamheids
perceptie. Gezien de theorie is het wel aannemelijk dat deze factoren op enige 
wijze verband houden met zelfredzaamheid. Daarom is per noodsituatie een 
alternatief model getoetst waarbij sociaal kapitaal en sociale samenhang 
onafhankelijke variabelen zijn van interpersoonlijk vertrouwen. De invloed 
van beide variabelen bleek in alle noodsituaties significant. De modellen zijn 
vervolgens geduid in focusgroepen met professionals. Zij herkennen de rele
vantie van de factoren in hun praktijken en vinden deze op voorstelbare wijze 
in verband gebracht met zelfredzaamheid. Professionals noemen als belang
rijke beleidsimplicaties dat de resultaten kunnen dienen als richtsnoer voor 
beleid, dat tot op heden vooral is gebaseerd op praktijkinzichten. Daarnaast 
signaleren zij dat het huidige beleid vooral is gericht op het individu, terwijl de 
resultaten laten zien dat het sociale perspectief ook relevant is.

Ten slotte komen in het hoofdstuk de hypothesen aan de orde. De resul
taten hiervan zijn als volgt: (H1) risicoperceptie: gedeeltelijk bevestigd; (H2) 
kennis handelings perspectief: bevestigd; (H3) eigen verantwoordelijkheid: 
bevestigd; (H4) sociale samenhang: niet bevestigd; (H5) sociaal kapitaal: niet 
bevestigd; (H6) interpersoonlijk vertrouwen: bevestigd; (H7) institutioneel ver
trouwen: gedeeltelijk bevestigd.
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DEEL 3 – DISCUSSIE EN CONCLUSIE

Hoofdstuk 7. Het wezen van zelfredzaamheid
Respondenten percipiëren de zelfredzaamheid bij hoogwater/overstroming 
het laagst. Dit verschil is het grootst in de voorbereidingsfase. Dit kan komen 
door een lage risicoperceptie, doordat mensen denken dat er geen effectieve 
voorbereidingsmaatregelen zijn te treffen, of door het ontbreken van middelen 
(geld, kennis, etc.) die daarvoor nodig zijn (Terpstra, 2009). Verder percipiëren 
respondenten de onderzochte noodsituaties redelijk of laag. Verschillen in 
risicoperceptie kunnen voortvloeien uit psychologische, sociale, culturele en 
politieke factoren (Slovic, 2000). Respondenten percipiëren hun verantwoorde
lijkheid het laagst bij hoogwater/overstroming, wat hoger bij extreem winter
weer en het hoogst bij brand. Deze verschillen kunnen te maken hebben met 
de mate waarin mensen mogelijkheden zien om zelf handelingen te onder
nemen (Terpstra, 2009). Respondenten blijken redelijk kennis te hebben van 
handelingsperspectieven of te weten waar ze deze informatie kunnen vinden. 
Mogelijk komt dit doordat informatie hierover tegenwoordig laagdrempelig te 
vinden is, of wellicht omdat mensen op andere manieren deze kennis en vaar
digheden in hun leven opdoen. Ook beschikken respondenten over redelijk 
wat sociaal kapitaal. Het blijft de vraag of burgers dit daadwerkelijk aanwen
den (Van der Gaag, 2005), maar bij nood is dat zeker voorstelbaar en de prak
tijk wijst uit dat burgers dat in die gevallen ook doen (o.a. Groenewegenter 
Morsche & Oberijé, 2010; Tierney, 2009). Ten slotte blijken respondenten rede
lijk vertrouwen te hebben in zowel anderen als in de overheid wanneer het gaat 
om het bieden van hulp bij zelfredzaamheid. Dit vertrouwen is iets hoger dan 
sociaal en institutioneel vertrouwen in het algemeen (Schmeets, 2018).

Niet alle hypothesen zijn ondersteund door de resultaten. Hiervoor zijn 
twee methodologische verklaringen denkbaar. De eerste verklaring is dat de 
hypothesen zijn gebaseerd op theorieën die gaan over de werkelijke zelfred
zaamheid, terwijl in dit onderzoek zelfredzaamheid subjectief is geopera
tionaliseerd. De tweede verklaring is dat bevindingen uit studies naar zelf
redzaamheid beperkt generaliseerbaar zijn, waardoor de theorie die hierop 
is gebaseerd ook haar beperkingen kent. Daarnaast zijn per hypothese ook 
inhoudelijke verklaringen mogelijk. De risicoperceptie (H1) was bij twee van 
de drie noodsituaties van invloed. Wanneer risicoperceptie niet leidt tot han
delen, kan dit komen omdat mensen het risico hebben geaccepteerd, den
ken dat anderen daaraan iets doen of te weinig middelen of kennis hebben 
(Wachinger et al., 2013). Kennis van handelings perspectief (H2) en de eigen 
verantwoordelijkheids perceptie (H3) waren van invloed en in lijn met eerder 
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onderzoek. Sociale samenhang was niet van invloed zoals verwacht (H4). Dit 
kan komen doordat sociale samenhang mensen niet genoeg zegt om zich 
daadwerkelijk zelfredzamer te voelen door hun omgeving. Het kan ook komen 
doordat in dit onderzoek de algemene sociale samenhang is gemeten en geen 
specifieke vertaling is gemaakt naar de context van zelfredzaamheid.

Sociale samenhang bleek wel een positief effect te hebben op interper
soonlijk vertrouwen, wat past bij eerdere studies. Sociaal kapitaal was ook niet 
van invloed zoals verwacht (H5). Dit kan komen doordat de aanwezigheid van 
sociaal kapitaal nog niet betekent dat mensen daarvan daadwerkelijk gebruik 
kunnen maken (zie ook Van der Gaag, 2005). Sociaal kapitaal had wel een posi
tief effect op interpersoonlijk vertrouwen. Interpersoonlijk vertrouwen (H6) 
was in alle gevallen van invloed. Weten dat een ander je kan en wil helpen bij 
noodsituaties, bevordert de zelfredzaamheids perceptie. Institutioneel ver
trouwen (H7) was in twee van de drie noodsituaties van invloed. Bij hoogwater/
overstroming trad dit effect niet op. Het is niet precies duidelijk wat dit verschil 
veroorzaakt.

In het hoofdstuk wordt het eerste gedeelte van de hoofdvraag beantwoord: 
‘Welke individuele en sociale factoren beïnvloeden de perceptie van zelfredzaam
heid bij noodsituaties?’ De conclusie is dat van de individuele factoren de kennis 
van handelings perspectief en de eigen verantwoordelijkheid bij alle noodsitu
aties van invloed waren. Voor risicoperceptie was dit bij twee van de drie nood
situaties. Het effect van kennis van handelings perspectief treedt het sterkste 
op. Van de sociale factoren is de conclusie dat interpersoonlijk vertrouwen 
het sterkste direct effect had bij alle noodsituaties. Sociaal kapitaal en sociale 
samenhang versterkten dit vertrouwen. Institutioneel vertrouwen had in twee 
van de drie noodsituaties invloed, maar minder sterk dan het interpersoonlijk 
vertrouwen.

De sterke kanten van dit onderzoek zijn dat rekening is gehouden met de 
contextgebondenheid van de onderzochte begrippen, dat het individuele en 
sociale perspectief in samenhang zijn onderzocht, dat het burgerperspectief 
is aangevuld met dat van professionals, en dat zowel kwantitatieve als kwalita
tieve methoden zijn toegepast. De beperkingen zijn dat niet de werkelijke maar 
de beleefde zelfredzaamheid is onderzocht, dat het aantal van drie onderzochte 
noodsituaties en drie focusgroepen beperkt is, dat veel nieuwe meetschalen 
zijn toegepast met voldoende, maar soms geringe betrouwbaarheid, en dat 
met de onderzoeksopzet geen causale relaties zijn aan te tonen. Het onderzoek 
levert verschillende implicaties op voor onderzoeksmethoden. Op het gebied 
van methoden gaat het vooral om goede manieren om zelfredzaamheid te kun
nen meten, net als de overige concepten die in dit onderzoek zijn betrokken. 
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Dit onderzoek is een van de eerste pogingen waarin zelfredzaamheid kwanti
tatief is onderzocht op onderhavige wijze, waardoor veel nieuwe schalen zijn 
ontwikkeld. De suggesties voor vervolgonderzoek zijn om de nieuwe schalen 
verder te valideren en de betrouwbaarheid te verbeteren, te onderzoeken welke 
factoren nog meer de zelfredzaamheid beïnvloeden, te kijken naar de overeen
komsten en verschillen tussen de werkelijke en beleefde zelfredzaamheid, en 
om meer kennis te genereren om beleid voor zelfredzaamheid vorm te geven.

Hoofdstuk 8. Beleid en improvisatie
Zelfredzaamheid is een strategische beleidsprioriteit van veiligheidsregio’s 
(o.a. Veiligheidsberaad, 2014; 2016). Er is echter weinig bekend over welke 
beleidsmatige aanknopingspunten er zijn om zelfredzaamheid te beïnvloe
den. Beleid is veelal gebaseerd op praktijkaannames en gericht op de indivi
duele dimensie. Op dit moment wordt zelfredzaamheid vooral opgevat vanuit 
het perspectief van ongestuurd surplus: de overheid vindt zelfredzaamheid 
belangrijk, maar stuurt deze niet direct aan. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel 
de individuele als de sociale dimensie belangrijk is, dat de overheid zich vooral 
richt op de individuele dimensie, en dat wel veel burgers, maar niet iedere bur
ger zelfredzaam zijn. Van belang is dat de factoren van de individuele en soci
ale dimensie op elkaar inwerken en elkaar versterken. Ik acht het huidige per
spectief op zelfredzaamheid ontoereikend om deze wisselwerking in al haar 
potentie tot stand te brengen. Een nieuw perspectief is nodig en kan gevonden 
worden in de notie van de improvisatiemaatschappij. Zelfredzaamheid als een 
vorm van improvisatie veronderstelt organisatie en afstemming tussen alle 
actoren die daarin een rol spelen. Zelfredzaamheid draait om improvisatie, 
maar wel vanuit een zeker systematisch karakter en processen van organisa
tie. Op deze manier komt zelfredzaamheid los van de negatieve connotatie van 
‘zoek het zelf maar uit’, erkent zij de meerwaarde van burgers, is actief bur
gerschap geen panacee (zie ook Boutellier, 2011a), en doet zij recht aan de (on)
mogelijkheden die iedere burger heeft.

De eerste beleidsmatige kans is dan ook om zelfredzaamheid niet langer te 
beschouwen als een ongestuurd surplus, maar als een vorm van improvisatie. 
De tweede beleidsmatige kans is om het huidige beleid te verbreden en daar 
ook het sociale perspectief onderdeel van te maken. Vertrouwen tussen bur
gers onderling en tussen burgers en de overheid, sociale bindingen en sociale 
hulpbronnen doen ertoe. Dit gegeven biedt een kans om het huidige zelfred
zaamheidsbeleid te verbreden, het effect ervan te vergroten, en opent de deu
ren voor nieuwe en andere beleidsinitiatieven die beter aansluiten bij het soci
ale perspectief. De derde beleidsmatige kans is dat meer zicht op zelfredzamen 
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en verminderdzelfredzamen kan worden verkregen, omdat in dit onderzoek 
een meetinstrument voor zelfredzaamheids perceptie is ontwikkeld.

In hoofdstuk 7 werd duidelijk welke individuele en sociale factoren zelf
redzaamheid beïnvloeden. In dit hoofdstuk wordt het tweede gedeelte van de 
hoofdvraag beantwoord: ‘Welke consequenties heeft dit voor beleid?’ De conclu
sie is dat het huidige beleid van zelfredzaamheid het fundament mist om volle
dig en systematisch effectief te kunnen zijn. Dit onderzoek geeft de aanleiding 
en biedt de mogelijkheid om de potentie van zelfredzaamheidsbeleid beter te 
benutten: ontwikkel beleid gericht op het creëren van improvisatie van pro
cessen en actoren die een rol spelen bij zelfredzaamheid, op het systematisch 
incorporeren van het sociale perspectief en op het meten van zelfredzaamheid 
in gemeenschappen.

Dit onderzoek laat zien dat zelfredzaamheid is te verklaren door zowel de 
individuele als de sociale dimensie. Burgers zijn alleen vaak zelfredzaam, 
maar samen zelfredzamer. Zelfredzaamheid vraagt om improvisatie van bur
gers, overheden en organisaties. Een goede improvisatie vraagt daarom om 
sociale organisatie. Wellicht is dit inzicht de sleutel naar een zelfredzame 
samenleving, rekening houdend met de diversiteit aan zelfredzaamheid die 
daarin besloten ligt.
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ENGLISH SUMMARY

OWN LIFESAVIOR IN EMERGENCIES: ON SELF-
RELIANCE1 OF CITIZENS IN THE EVENT OF PHYSICAL 
DANGER

Chapter 1. Introduction
In today’s society, the active citizen is in the center of attention. The govern
ment sees this as having the potential to close the ‘gap’ with citizens, but 
also citizens want to have more influence as a result of a diminishing polit
ical representation (Boutellier, 2011a). This book is about active citizenship in 
emergency situations of a physical nature. Think of calamities, disasters and 
crises. This form of selfreliance refers to everything that citizens do for the 
safety of themselves and others before, during and after emergency situations 
(Hijlkema et al., 2013). Based on literature I distinguish four perspectives on 
selfreliance. This is selfreliance as a substitute for government action (citi
zens organize safety themselves), selfreliance as forgotten value (the govern
ment organizes safety itself), selfreliance as an institutionalized surplus (the 
government organizes selfreliance in an institutional way, as a supplement to 
its own actions), and selfreliance as an uncontrolled surplus (the government 
considers selfreliance as an important supplement to its own actions, but does 
not directly control it). This latter perspective is, in my opinion, the contempo
rary perspective. This study takes place against the background of the society 

1 There is no good English equivalent of the Dutch word ‘zelfredzaamheid’. In my 
opinion, the English term ‘selfreliance’ comes closest to the Dutch interpretation in 
the context of disasters and crises. The English dictionary translates this as ‘the quality of 
not needing help or support from other people‘.
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that Boutellier (2011a) characterizes as an improvisation society. In essence, 
this means that the social order develops from the dynamics of social relation
ships in a permanent process of mutual coordination. In the final chapter of 
this book I relate the results of this study to the notion of this improvisation.

Citizens are often more or less selfreliant in emergency situations (Quaran
telli, 1993; Perry & Lindell, 2003; Dynes, 1990), but not everyone, not always and 
not everywhere. It is not clear why this is the case, because this phenomenon 
has been investigated only to a limited extent in the Dutch context. In relation to 
this point I provide my scientific contribution through two potentially explan
atory dimensions. The first is the individual dimension, that is about the influ
ence of risk perception, responsibility and knowledge of action perspectives 
(Lindell & Perry, 2004; 2012; Mulilis et al., 2000; Tierney et al., 2001). In addi
tion to the individual dimension, I also consider the social dimension to be 
important, because selfreliance arises in social interaction with others. This 
is about the influence of social cohesion, social capital, institutional trust and 
interpersonal trust (Rousseau et al., 1998; Schuyt & Verhoeven, 2003; Kearns & 
Forrest, 2000; Forrest & Kearns, 2001; Lin, 1999; 2001). Governments and civil 
society organizations want to promote selfreliance, but have to operate on the 
basis of poor knowledge of the issue. It seems that the government ignores 
the social perspective in policy (Kolen et al., 2012). This study therefore also 
focuses on the policy of selfreliance and deals with the policy implications of 
the insights. Finally, this research also makes a methodological contribution 
due to its pioneering nature.

A number of main choices were made in the study: (1) most data were 
collected within the municipalities of Zwolle and OlstWijhe; (2) selfreliance 
has been investigated in the emergency situations of fire, high water/flood and 
extreme winter weather; (3) both qualitative and quantitative methods have 
been used; (4) the research factors are not isolated, but examined together; 
(5) selfreliance is considered to be a total concept of citizens who act before, 
during and after emergencies; and finally (6) subjective selfreliance has been 
investigated.

The main question of this study is: ‘Which factors influence the perception 
of selfreliance in emergency situations and what consequences does this have for 
policy?’ This central question is divided into four subquestions:
1. Which individual factors influence the selfreliance perception?
2. Which social factors influence the selfreliance perception?
3. How do the findings relate to current safety policy?
4. What future prospects result from this for improving safety policy?
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PART 1 – FUNCTIONS OF SELF-RELIANCE

Chapter 2. The meaning and context of self-reliance
The concept of selfreliance is primarily a Dutch concept. It is about the degree 
to which citizens are independent in relation to themselves, others and society. 
Selfreliance can relate to individual and collective level and to all kinds of 
social domains, such as health, wellbeing and safety. This book focuses on the 
selfreliance of civilians in emergency situations of a physical nature and also 
pays attention to other concepts, such as resilience, civic courage, perceived 
control and selfeffectiveness (e.g. Helsloot & Van ’t Padje, 2010; Gunther Moor 
& Van der Vijver, 2011; Norris et al., 2008; Wallston et al., 1987; Bandura, 1994). 
Selfreliance, as is understood in this study, is unique in relation to these 
related concepts. There may be perceived selfreliance or actual selfreliance. 
It is possible that the first form says something about the second form (e.g. 
Benight & Harper, 2002), but there are also studies that find differences (e.g. 
Ablah et al., 2009).

Selfreliance in emergency situations has two sides. On the one hand, it 
contributes to the prevention of emergencies and limits the negative conse
quences when they do occur. Examples of this are people who hung up a smoke 
detector themselves, that warned them during a fire (Ahrens, 2008), civilians 
who help search for missing persons (Jong et al., 2013) or providing first aid 
(Groenewegenter Morsche & Oberijé, 2010). Unfortunately, selfreliance also 
has another side (SMVP, 2010). Sometimes people overlook dangers when they 
come to the rescue of others. A consequence of this is that they become victims 
themselves. It may also be that people unintentionally harm others or disrupt 
the counseling process. Selfreliance can also turn into forms of unwanted 
selfdirection (Van Duin & Wijkhuijs, 2014) or can have legal consequences 
(Hol, 2010).

The selfreliance of Dutch citizens seems ambivalent, although scientific 
research into this has been conducted to a very limited extent. The impression 
is that few Dutch people are actively preparing for risks which they think will 
not occur (e.g. Terpstra, 2009). This has to do with perceptions of risk, respon
sibility and action perspectives. During emergencies, Dutch citizens often 
prove selfreliant, for example during the Polder Crash in 2009 (Scholtens & 
Groenendaal, 2011a; 2011b). On the other hand, it is also clear that there are citi
zens to whom this does not apply. This socalled reduced selfreliance concerns 
an estimated 20% of the Dutch population (Bakker et al., 2018). Finally, there 
are examples in which citizens are selfreliant and actively contribute to the 
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recovery phase after an emergency (e.g. Groenewegenter Morsche & Oberijé, 
2010), but scientific documentation is again lacking on this point.

Chapter 3. Self-reliance and the individual perspective
From an individual perspective, the theory provides starting points for linking 
risk perception, knowledge of action perspectives and personal responsibility 
with selfreliance in emergencies. Risk perception is about the estimated 
chance, the estimated consequences and the perceived fear that someone has 
for a risk (e.g. Miceli et al., 2008). Most studies indicate that a higher risk percep
tion leads to a better preparation by citizens and that they respond differently 
to emergency situations (e.g. Lindell & Perry, 2012). However, effects are ambig
uous (Wachinger et al., 2013). In this study a positive effect is expected and 
tests the following hypothesis: people with a higher risk perception experience 
a lower selfreliance perception (H1).

Knowledge of action perspectives is about the extent to which citizens know 
what they can do themselves before, during and after emergency situations. 
In general, researchers assume that this knowledge leads to reduced risky 
behavior (e.g. Griffin & Neal, 2000) and more selfreliance before, during and 
after emergency situations (e.g. Doll et al., 2007; Lindell & Perry, 2012; Warda et 
al., 1999; Latané & Darley, 1968; Mayunga, 2007). This study therefore tests the 
following hypothesis: people with a higher perception of knowledge of action 
perspectives experience a higher selfreliance perception (H2).

The Dutch government pursues a shared responsibility in the field of safety 
between the government and citizens (Van Noije, 2012). This mainly concerns 
moral responsibility, because the government does not formally transfer any 
tasks to civilians. Most research shows that a greater sense of responsibility 
for safety also leads to more selfreliance (e.g. Mulilis & Duval, 1995; Latané 
& Darley, 1968; Pfefferbaum et al., 2007). This relationship is tested with the 
following hypothesis: people with more responsibility perception of their own 
safety experience a higher selfreliance perception (H3).

Chapter 4. Self-reliance and the social perspective
Approaching selfreliance only from an individualistic perspective does not do 
justice to the social context in which it manifests itself. Citizens are selfreliant 
in relation to others and are also regularly dependent on it. The social perspec
tive is therefore the next building block of the theory. Based on the literature, 
four relevant factors can be distinguished. These are social cohesion, social 
capital, interpersonal trust and institutional trust. Social cohesion is about the 
bonding, involvement and solidarity of people with a social or political system 
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(e.g. De Hart, 2002). This may, for example, encourage people to prepare for 
emergencies and help each other (e.g. Becker et al., 2013; Drabek, 1968), but 
social norms may also stand in the way of selfreliance (e.g. MacDougall et al., 
2014). This study assumes a positive effect, in which the following hypothesis 
is tested: people who experience more social cohesion experience a higher 
selfreliance perception (H4).

Social capital refers to resources available to a person based on his social 
network (e.g. Lin, 2001). In the event of an emergency, resources are, for 
example, knowledge of preparatory measures, physical assistance during 
calamities or providing shelter. Most researchers point to the positive effects of 
social capital (e.g. Levac et al., 2012), but others point to inequality differences 
due to an unfair distribution of resources (e.g. Aldrich, 2012) or ambiguous 
research results (Meyer, 2018). This study assumes a positive effect, in which 
the following hypothesis is tested: people who experience more social capital 
experience a higher selfreliance perception (H5).

Trust means that one starts from the positive intentions or behavior of 
another, and accepts the associated vulnerability (Rousseau et al., 1998). Trust 
may arise when there is a risk and one depends on the other (e.g. Nooteboom & 
Six, 2003), is contextdependent (e.g. Hardin, 1993), and can appeal to compe
tencies and intentions (e.g. Nooteboom, 2002). Interpersonal trust is about 
trust between people and institutional trust is about trust between people and 
institutions (e.g. Six, 2004). Both of these forms may be relevant to selfreliance. 
Trust is inextricably linked to theories about social capital (e.g. Putnam, 2000). 
Previous studies have shown that interpersonal trust promotes citizens’ prepa
ration (e.g. Reininger et al., 2013) and to help each other after emergencies (e.g. 
Aldrich, 2011). Institutional trust is relevant for selfreliance, as it contributes 
to the willingness of citizens to adopt opinions from the authorities (e.g. Joshi 
& Aoki, 2013). Positive effects on selfreliance are expected for both interper
sonal trust and institutional trust. The formulated hypotheses are: people who 
experience more interpersonal trust, experience a higher selfreliance percep
tion (H6), and people who experience more institutional trust experience a 
higher selfreliance perception (H7).
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PART 2 – FIELD RESEARCH

Chapter 5. Research design
The majority of Dutch selfreliance research is qualitative. This research 
mainly uses quantitative methods, but supplements them with qualitative 
methods. As a result, this research can be considered as ‘mixed methods 
research’, which has the great advantage that the disadvantages of different 
methods are solved (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Data were collected at 
one point in time in the municipalities of Zwolle and OlstWijhe. On the one 
hand for substantive reasons and on the other because these municipalities 
wanted to facilitate research partly because of policy priorities. Selfreliance 
has been investigated in relation to fire, high water/flood and extreme winter 
weather. These emergencies could occur objectively in the research area, were 
conceivable for respondents, and had the opportunity for citizens to be selfre
liant. A nonrepresentative sample was drawn from citizens of Zwolle and Olst
Wijhe with a digital questionnaire, which resulted in 2,454 respondents. For 
this purpose, a preliminary study was conducted with a semistructured ques
tionnaire among professionals from different safety regions (N = 51) and repre
sentatives of village councils who had a lot of experience with high water and 
floods (N = 3). For extra clarity and understanding, the results were discussed 
in three focus groups with professionals from safety regions and other organ
izations (total N = 21). Finally, policy plans and vision documents from safety 
regions were also studied to form an idea of the policy pursued. Various statis
tical analyses have been performed in the development of scales and in testing 
the hypotheses.

Chapter 6. The model of self-reliance
The results of the questionnaire have been transformed into values   between 
0 and 100. The higher the score, the more the respondent perceives the meas
ured factor. The scores are divided into the following categories: 025: very 
low; 2650: low; 5175: reasonable; 76100: high. Various descriptive statistics 
are discussed in the chapter. Respondents, for example, perceive selfreliance 
significantly the highest in the event of fire (M = 78), followed by extreme winter 
weather (M = 75) and high water/flooding (M = 57). Another result is that the 
majority of respondents perceive selfreliance in the event of fire and extreme 
winter weather as reasonable to high (97% and 92% respectively). In the case of 
high water, this is less (60%). Respondents perceive most individual and social 
factors as reasonable to high.
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The chapter follows a presentation of the results of different regression 
models. There are three per emergency situation: model 1 with control vari
ables, model 2 with individual factors added, and model 3 with social factors 
added. This shows that the individual factors influence selfreliance percep
tion, whereby this applies to risk perception in two of the three emergency 
situations (not in extreme winter weather). Of the social factors, interpersonal 
trust is always of influence and institutional trust in two of the three emer
gency situations (not in the event of high water/flooding). Social capital and 
social cohesion do not appear to influence selfreliance perception. Given the 
theory, it is likely that these factors are in some way related to selfreliance. 
That is why an alternative model has been tested for each emergency situation, 
in which social capital and social cohesion are independent variables of inter
personal trust. The influence of both variables turned out to be significant in 
all emergency situations. The models were then assigned to focus groups with 
professionals. They recognize the relevance of the factors in their practices and 
support the association with selfreliance. Professionals mention as important 
policy implications that the results can serve as a guideline for policy, which 
until now is mainly based on practical insights. In addition, they point out that 
current policy is primarily aimed at the individual, while the results show that 
the social perspective is also relevant.

Finally, the hypotheses are discussed in the chapter. The results are as 
follows: (H1) risk perception: partially confirmed; (H2) knowledge of action 
perspectives: confirmed; (H3) personal responsibility: confirmed; (H4) social 
cohesion: not confirmed; (H5) social capital: not confirmed; (H6) interpersonal 
trust: confirmed; (H7) institutional trust: partially confirmed.

PART 3 – DISCUSSION AND CONCLUSION

Chapter 7. The essence of self-reliance
Respondents perceive their selfreliance in the event of high water/flooding the 
lowest. This difference is greatest in the preparation phase. This may be due 
to a low risk perception, because people think that no effective preparatory 
measures can be taken, or due to the lack of resources (money, knowledge, etc.) 
that are required for this (Terpstra, 2009). Furthermore, respondents perceive 
the investigated emergency situations as reasonable or low. Differences in risk 
perception can arise from psychological, social, cultural, and political factors 
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(Slovic, 2000). Respondents perceive their responsibility as the lowest in the 
event of high water/flooding, somewhat higher in extreme winter weather and 
highest in the event of fire. These differences may have to do with the extent 
to which people see opportunities to take action themselves (Terpstra, 2009). 
Respondents appear to have reasonable knowledge of action perspectives or 
know where they can find this information. This could be explained by the fact 
that nowadays information about what to do before, during and after emer
gencies can easily be found online. It’s also possible that people develop the 
necessary skills in other ways. Respondents also have a reasonable amount of 
social capital. It remains to be seen whether citizens actually use this (Van der 
Gaag, 2005), but it is certainly conceivable in the event of an emergency which 
empirical data support (e.g. Groenewegenter Morsche & Oberijé, 2010; Tierney, 
2009). Finally, respondents appear to have reasonable confidence in others 
and in the government when it comes to providing assistance with selfreli
ance. This trust is slightly higher than social and institutional trust in general 
(Schmeets, 2018).

Not all hypotheses are supported by the results. Two methodological 
explanations are conceivable for this. The first explanation is that the hypoth
eses are based on theories about actual selfreliance, while selfreliance has 
been subjectively operationalized in this study. The second explanation is 
that findings from studies on selfreliance are limited to generalization, so 
that the theory based on this also has its limitations. In addition, there are 
also substantive explanations for each hypothesis. The risk perception (H1) 
affected two of the three emergency situations. If risk perception does not lead 
to action, this may be because people have accepted the risk, think that others 
are doing something about it, or because they have not enough resources or 
knowledge (Wachinger et al., 2013). Knowledge of action perspectives (H2) and 
own perception of responsibility (H3) were influential and in line with earlier 
research. Social cohesion did not influence as expected (H4). This may be 
because social cohesion does not mean enough for people to actually feel more 
selfreliant because of their environment. It may also be because in this study 
the general social cohesion was measured and no specific translation was 
made to the context of selfreliance. Social cohesion proved to have a positive 
effect on interpersonal trust, which fits in with earlier studies. Social capital 
also had no influence as expected (H5). This may be because the presence of 
social capital does not mean that people can actually use it (e.g. Van der Gaag, 
2005). Social capital did have a positive effect on interpersonal trust. Interper
sonal trust (H6) affected all cases. Knowing that someone else can and wants 
to help you in emergency situations promotes selfreliance. Institutional trust 
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(H7) affected two of the three emergency situations. This effect did not occur 
with high water/flooding. It is not clear what causes this difference.

The first part of the main question is answered in the chapter: ‘Which 
factors, individually and socially, influence the perception of selfreliance in emer
gencies?’ The conclusion is that knowledge of action perspectives and personal 
responsibility of all individual factors influenced all emergency situations. For 
risk perception, this was in two of the three emergency situations. The effect 
of knowledge of action perspectives is the strongest. From the social factors, 
the conclusion is that interpersonal trust had the strongest direct effect in all 
emergencies. Social capital and social cohesion reinforced this trust. Institu
tional trust had an impact in two of the three emergency situations, but less so 
than interpersonal trust.

The strength of this research is that taken into account the contextual 
nature of the concepts studied, that the individual and social perspective have 
been examined in conjunction, that the citizen’s perspective has been supple
mented with that of professionals, and that both quantitative and qualitative 
methods have been applied. The limitations are that it is not the actual but 
the experienced selfreliance that has been investigated, that the number of 
three emergency situations investigated and three focus groups is limited, that 
many new measuring scales have been applied with sufficient, but sometimes 
low reliability, and that the research design could not establish causal relation
ships. The research has various implications for research methods. In the field 
of methods, it is mainly about good ways of being able to measure selfreliance, 
just like the other concepts involved in this study. This research is one of the 
first attempts in which selfreliance has been quantitatively investigated in 
the present way, as a result of which many new scales have been developed. 
The suggestions for further research are to further validate the new scales and 
improve reliability, to investigate which other factors influence selfreliance, to 
look at the similarities and differences between actual and experienced selfre
liance, and to generate more knowledge to shape selfreliance policies.

Chapter 8. Policy and improvisation
Selfreliance is a strategic policy priority of safety regions (e.g. Veiligheids
beraad, 2014; 2016). However, little is known about policy starting points to 
influence selfreliance. Policy is often based on practical assumptions and 
focused on the individual dimension. At the moment, selfreliance is primarily 
seen from the perspective of uncontrolled surplus: the government considers 
selfreliance important, but does not manage it directly. This research shows 
that both the individual and social dimensions are important, but that the 
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government focuses on the individual dimension only, and that many citizens 
(but not every citizen) are selfreliant. It is important that the factors of the indi
vidual and social dimension interact and reinforce each other. I consider the 
current perspective on selfreliance to be insufficient to utilize this interaction 
in all its potential. A new perspective is needed and can be found in the notion 
of the improvisation society. Selfreliance as a form of improvisation presup
poses organization and coordination between all relevant actors. Selfreliance 
is about improvisation, but from a certain systematic nature and processes of 
organization. In this way selfreliance comes loose from the negative connota
tion of ‘find out for yourself’, recognizes the added value of citizens, considers 
active citizenship not as a panacea (see also Boutellier, 2011a), and takes into 
account the (im)possibilities that every citizen has.

The first policy opportunity is therefore to regard selfreliance no longer 
as an uncontrolled surplus, but as a form of improvisation. The second policy 
opportunity is to broaden current policy and to include the social perspec
tive. Trust between citizens and between citizens and the government, social 
ties and social resources are important. This provides a great opportunity to 
broaden the current selfreliance policy, to increase its impact, and opens the 
doors to new and other policy initiatives, that are better aligned with the social 
perspective. The third policy opportunity is that more insight into selfreliance 
and reduced selfreliance can be obtained, because a measurement instru
ment for selfreliance perception has been developed in this study.

In chapter 7 it became clear which individual and social factors influence 
selfreliance. In this chapter the second part of the main question is answered: 
‘What consequences does this have for policy?’ The conclusion is that current 
selfreliance policies lack the foundation to be fully and systematically effec
tive. This research gives cause for and offers the possibility to make better 
use of the potential of selfreliance policy: developing policy aimed at creating 
improvisation of processes and actors that play a role in selfreliance, incor
porating the social perspective systematically, and measuring selfreliance in 
communities.

This research shows that selfreliance can be explained by both the indi
vidual and the social dimensions. Citizens are often selfreliant alone, but 
more selfreliant together. Selfreliance requires improvisation from citizens, 
governments and organizations. Good improvisation therefore requires social 
organization. Perhaps this insight is the key to a selfreliant society, taking into 
account the diversity of selfreliance that lies within it.



Burgers zijn in veel noodsituaties op zichzelf 
en elkaar aangewezen. Het is belangrijk dat zij 
zelfredzaam zijn, want hulpdiensten zijn bijna 
nooit direct ter plaatse. En als ze er dan zijn 
is er een opstartperiode en blijkt de capaciteit 
vaak beperkt. Maar niet iedere burger is overal, 
altijd en in dezelfde mate zelfredzaam. Hoe komt 
dat, en kan het beter? Dit boek beantwoordt 
deze vraag op basis van actuele theorieën en 
empirisch onderzoek. De wisselwerking tussen 
het individu en diens sociale omgeving staat 
centraal, beide perspectieven blijken relevant. 
Het overheidsbeleid om zelfredzaamheid bij 
noodsituaties te stimuleren is vaak te eenzijdig 
gericht op het individu, waardoor kansen onbenut 
blijven. Dit boek pleit voor een nieuw perspectief, 
waarin zelfredzaamheid verschijnt als een vorm 
van improvisatie. Dit opent de deur voor nieuwe, 
energieke vormen van beleid. 
Eigen redder in de nood biedt actuele en 
vernieuwende inzichten voor wetenschappers, 
beleidsmakers, professionals en iedereen die 
geïnteresseerd is in veiligheid en burgerschap 
bij noodsituaties.  




