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Samenvatting 

Er zijn vele onderzoeken verricht naar de veerkracht van een gemeenschap na grootschalige 

incidenten, zoals natuurrampen. Deze incidenten hebben grote impact op het leven van mensen. 

Daarbij verschillen de psychologische en mentale gevolgen per individu. Sommigen ontwikkelen 

stoornissen, maar de meesten zijn in staat om op eigen kracht het incident te boven te komen. Deze 

individuen vertonen veerkracht. Veerkracht is het proces dat leidt tot aanpassing aan de veranderde 

omgeving en deze succesvolle aanpassing komt tot uiting in gezond gedrag, adequaat functioneren 

thuis, op school en/of op het werk en kwaliteit van leven (Norris, Stevens, Pfefferbaum, Wyche en 

Pfefferbaum, 2008). 

Norris et al. (2008) hebben op basis van een beschouwing van allerlei onderzoeken een model 

van “community resilience” ontwikkeld. Dit model bestaat uit vier componenten: economische 

ontwikkeling, sociaal kapitaal, informatie en communicatie en competentie van een gemeenschap. In 

dit onderzoek zal het model van Norris et al. (2008) als leidraad worden gebruikt. De concepten 

sociaal kapitaal, informatie en communicatie en competentie zullen op een kwalitatieve manier 

onderzocht worden bij een gemeenschap studenten na een kleinschalige tragische gebeurtenis; de 

zelfdoding van een student in een woongroep op een universiteitscampus. 

In totaal werden vijftien studenten geïnterviewd; tien studenten uit de omliggende 

woongroepen en vijf studenten uit de woongroep waar de zelfdoding had plaatsgevonden. De 

interviews werden opgenomen en later geanalyseerd en gecodeerd. 

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat studenten uit de getroffen woongroep 

veerkrachtig waren. Na twee maanden waren de meesten weer over gegaan tot de orde van de dag en 

na zes maanden gold dit voor iedereen. Uit dit onderzoek blijkt dat sociaal kapitaal, informatie en 

communicatie en competentie van een gemeenschap een rol speelden bij kleinschalige tragische 

gebeurtenissen. Sociale netwerken en sociale steun speelden vooral een belangrijke rol op de 

veerkracht. 

Het is aan te raden om vervolgonderzoek te doen om te onderzoeken of de verkregen 

resultaten gegeneraliseerd kunnen worden naar andere gemeenschappen.  
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Abstract 

Much research has focused on the resilience of a community after large-scale incidents, e.g. natural 

disasters. These incidents have more or less impact on the lives of people. The psychological and 

mental consequences are dependent on the individual, but most of them are able to overcome the 

incident at their own strength. These individuals are resilient. Resilience is the process that leads to 

adaptation of the altered environment and this successful adaptation can be reflected in healthy 

patterns of behavior, adequate role functioning and a satisfactory quality of life (Norris, Stevens, 

Pfefferbaum, Wyche en Pfefferbaum, 2008). 

Norris et al. (2008) developed a model of community resilience on the basis of their literature 

review. This model consists of four components: economic development, social capital, information 

and communication and community competence. In this research the model of Norris et al. (2008) will 

be used as a guide. Social capital, information and communication and community competence will be 

qualitatively examined in a community of students after a small-scale incident; the suicide of a student 

living in a residential unit at a university campus. 

Fifteen students were interviewed in this study; ten students living in the nearby residential 

units and five students living in the residential unit were a student committed suicide. The interviews 

were recorded so they could easily be analyzed and coded. 

An important conclusion is that the students living in the residential unit where a student 

committed suicide were resilient. After two months most of them were moving on with their normal 

lives and after six months they all were. The findings show that social capital, information and 

communication and community competence played also a role with small-scale incidents. Especially 

social networks and social support played an important role. 

It is recommended that future research will be conducted to test the generalization of these 

findings.  
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Voorwoord 

Na een heel aantal maanden, ligt de scriptie ‘Veerkracht van studenten’ voor u. Een kwalitatief 

onderzoek naar de invloed van sociaal kapitaal, informatie en communicatie, en competentie van een 

gemeenschap op de veerkracht van studenten na een kleinschalig incident. Deze scriptie is geschreven 

in het kader van mijn afstuderen voor de master Conflict, Risico en Veiligheid aan de Universiteit 

Twente. 

 

Graag zou ik van de gelegenheid gebruik willen maken om hier een aantal mensen te bedanken. 

Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn begeleiders Jan Gutteling en Jose Kerstholt. Ik wil hen graag 

bedanken voor hun deskundigheid, tijd en energie. 

 

Daarnaast wil ik mijn vriend bedanken voor zijn nooit aflatende steun, maar ook zijn kritische kijk op 

het onderzoek. Tevens wil ik mijn (schoon)familie bedanken voor hun steun en vertrouwen in mij, 

maar vooral het oppeppen wanneer het even niet zo goed ging! Verder gaat mijn speciale dank uit naar 

mijn twee externe beoordelaars en alle studenten die tijd hebben vrij gemaakt om deel te nemen aan 

mijn onderzoek! Tot slot, wil ik alle vrienden en bekenden bedanken voor hun steun en interesse! 

 

Enschede, november 2013. 

 

Modai van Aken 
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Inleiding 

Aanleiding en doel van het onderzoek 

Elk jaar worden tal van gemeenschappen in Nederland opgeschrikt door kleinschalige incidenten met 

vaak een dodelijke afloop binnen deze gemeenschappen, zoals familiedrama’s, moord en 

verkeersongelukken. Veel van deze incidenten krijgen veel media-aandacht. De zaak van Milly Boele 

is hier een voorbeeld van (NOS 2010a; 2010b). Op 10 maart 2010 kwam de 12-jarige Milly Boele niet 

thuis waarop haar ouders de politie inschakelde en een AMBER Alert werd uitgedaan. Bijna een week 

later kwam de buurman, Sander V., met belangrijke informatie over haar verdwijning en later die dag 

vond de politie het lichaam van Milly in diens tuin. Deze zaak veroorzaakte veel maatschappelijke 

onrust en had een grote impact op de buurt. Buurtbewoners en bekenden waren er kapot van, 

verdrietig, ontzettend geschrokken, konden slecht slapen en hadden er geen woorden voor. De 

gebeurtenis was het gesprek van de dag en mensen kwamen naar de plek des onheils om herinneringen 

op te roepen, bloemen neer te leggen en om met elkaar te praten. Andere bekende voorbeelden uit de 

media met grote maatschappelijke onrust zijn: de verdwijning en dood van de twee broertjes, Ruben 

en Julian (mei 2013), het mishandelen van grensrechter Richard Niewenhuizen dat tot zijn dood leidde 

(december 2012) en de fatale overval op een juwelier in Den Haag (april 2012). 

Mentale en psychologische gevolgen 

Veel onderzoek is verricht naar de impact van grootschalige incidenten op het psychologisch 

functioneren. Ze kunnen voor direct betrokkenen verstrekkende en langdurige psychologische en 

mentale gevolgen hebben. Mogelijke gevolgen kunnen symptomen van posttraumatische 

stressstoornis, depressie, angst en fysieke aandoeningen zijn (Norris, Friedman, Watson, Byrne, Diaz 

& Kaniasty 2002). Uit het onderzoek van Norris et al. (2002) blijkt dat de intensiteit van blootstelling 

aan een grootschalig incident een risicofactor is voor nadelige psychologische gevolgen in de nasleep 

ervan. In een eerder onderzoek van Norris, Phifer en Kaniasty (1994) zijn zeven stress veroorzakende 

factoren geïdentificeerd die de mentale gezondheid beïnvloeden na een grootschalig incident: verlies 

van een dierbare, verwonding aan je eigen lichaam of dat van een familielid, gevaar voor eigen leven, 

schade aan eigendommen, financiële verliezen, vernieling van een gemeenschap en verplaatsing.  

Het is eerder regel dan uitzondering dat er een verstoring in het functioneren optreedt; een 

zekere mate van leed is een normale reactie op een abnormaal gebeuren (Flynn, 1994). Maar wat zorgt 

ervoor dat mensen weer hun leven kunnen oppakken na een verstoring, tegenslag of stress?  

Bonnano (2004) maakt onderscheid tussen herstel en veerkracht om een incident te boven te 

komen. Bij herstel is het normale functioneren verstoord door psychopathologische symptomen van 

depressie en post traumatische stressstoornis. Individuen zijn niet in staat om alleen te herstellen van 

het incident en zoeken hiervoor vaak de hulp van een professionele hulpverlener. Deze periode duurt 

vaak enkele maanden en daarna keert het individu geleidelijk aan weer terug naar het niveau van 
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functioneren voordat het incident plaatsvond. Er bestaat echter overweldigend bewijs dat de meeste 

individuen op een incident reageren met een minimale ontwrichting van het algemeen functioneren 

(Bonnano, 2004). Veerkracht reflecteert de individuele vaardigheid om een stabiel evenwicht te 

behouden; een gezond psychologisch niveau en fysiek functioneren. Veerkrachtige individuen ervaren 

een tijdelijke verstoring in het normale functioneren. Zij zijn gepreoccupeerd door het incident of 

ervaren een rusteloze nachtrust, maar ze zijn in staat om op eigen kracht de gebeurtenis te boven te 

komen, vaak zonder tussenkomst van een hulpverlener. 

Niet alleen individuen vertonen veerkracht, maar ook gemeenschappen kunnen veerkracht 

vertonen. Gemeenschappen proberen, net zoals individuen, op eigen kracht het incident te boven te 

komen. Hierbij maken ze gebruik van middelen en kennis, zoals leiderschapsvaardigheden, 

verzamelen van goederen en hulp bieden aan de hulpbehoevende, uit de gemeenschap en werken ze 

samen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. 

Er is nog niet veel onderzoek verricht naar de veerkracht van gemeenschappen na 

kleinschalige incidenten, zoals familiedrama’s, waarop het onderhavige onderzoek zich richt. Dit 

onderzoek is niet gericht op herstel en slachtofferhulp voor direct nabestaanden en heeft ook niet als 

doel om therapeutische interventies te ontwikkelen of te evalueren. Het onderzoek is gericht op de 

wijdere cirkel van personen die betrokken zijn bij een kleinschalig incident doordat zij in dezelfde 

omgeving wonen waar het incident heeft plaatsgevonden. De onderzoeksvraag is of daarbij sociaal 

kapitaal, informatie en communicatie en competentie van een gemeenschap een rol spelen bij de 

veerkracht van de individuen uit de gemeenschap om het incident te boven te komen. 

Veerkracht 

Er is al veel geschreven over en onderzoek gedaan naar het concept veerkracht, alleen al in Scopus telt 

het aantal psychologische artikelen meer dan 2800 resultaten. 

Veerkracht kan zowel op individueel niveau als gemeenschapsniveau beschreven worden. Uit 

het onderzoek van Buikstra et al. (2010) blijkt dat het gemeenschaps- en individuele niveau van 

veerkracht niet per se verschillend hoeven te zijn. Dezelfde factoren bevorderen beide niveaus, hoewel 

sommige factoren essentiëler zijn voor het individuele niveau dan wel gemeenschapsniveau. Ook in 

het artikel van Ganor en Ben-Levy (2003) wordt er geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen beide 

niveaus van veerkracht. Met het concept veerkracht beschrijven ze zowel de bekwaamheid van 

individuen als gemeenschappen om op een effectieve manier met langdurige stress om te gaan. 

Veerkracht heeft geen eenduidige definitie, maar uit de meeste definities blijkt dat veerkracht 

betrekking heeft op het overwinnen van een verstoring ofwel het op een succesvolle manier aanpassen 

aan de nieuwe situatie (Buikstra, Ross, King, Baker, Hegney, McLachlan, & Rogers-Clark, 2010; 

Norris et al., 2008). Hoewel er verschillende definities bestaan van veerkracht, bestaat er ook 

consensus met betrekking tot twee punten, namelijk dat veerkracht beter tot zijn recht komt als een 

proces dan als een uitkomst (Brown & Kullig, 1996/97) en dat het concept beter te vangen is onder 
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aanpassingsvermogen dan onder standvastigheid (Waller, 2001). Standvastigheid kan in sommige 

situaties gezien worden als een gebrek aan veerkracht, omdat men zich niet aan de nieuwe situatie 

aanpast terwijl dit wel essentieel is voor het functioneren. 

De definitie van veerkracht in dit onderzoek is het proces dat leidt tot aanpassing aan de 

veranderde omgeving en deze succesvolle aanpassing komt tot uiting in gezond gedrag, adequaat 

functioneren thuis, op school en/of op het werk en een bevredigende kwaliteit van leven (Norris et al., 

2008). Hoe groter de veerkracht, des te sneller keert men weer terug naar het alledaagse leven zoals 

het “was” voordat de verstoring plaatsvond. 

Model: Veerkracht van een gemeenschap 

Er zijn verschillende onderzoeken verricht om de onderliggende mechanismen van veerkracht in kaart 

te brengen; welke factoren spelen een rol bij het tot stand komen en in stand houden van veerkracht? 

Buikstra et al. (2010) hebben getracht om door middel van participerend onderzoek de 

componenten van zowel individuele veerkracht als de veerkracht van een gemeenschap in kaart te 

brengen in een plattelandsgemeenschap in Australië. Zij hebben elf veerkracht bevorderende 

componenten geïdentificeerd: sociale netwerken en steun, positieve zienswijze, kennis, vroegtijdige 

ervaring, omgeving en levenswijze, infrastructuur en hulpdiensten, een doel hebben, diverse en 

innovatieve economie, het omarmen van verschillen, opvattingen en leiderschap.  

Een ander model is ontwikkeld door Norris et al. (2008), ‘Veerkracht van een gemeenschap’. 

Dit model is tot stand gekomen door een uitgebreide beschouwing van onderzoeken en literatuur. Op 

basis van deze beschouwing hebben de auteurs vier concepten geïdentificeerd. Het is een verzameling 

van vier in verbinding staande adaptieve capaciteiten: economische ontwikkeling, sociaal kapitaal, 

communicatie en informatie en competentie van de gemeenschap. In het kort, economische 

ontwikkeling heeft betrekking op de essentiële basis aan hulpmiddelen van de gemeenschap, 

waaronder grond, ruwe materialen, werkgelegenheid, kwaliteit van wonen en diensten. Sociaal 

kapitaal heeft betrekking op de middelen die gekoppeld zijn aan blijvende sociale netwerken, 

waaronder sociale steun, verstrengeling met organisaties en de banden, oorsprong en verbintenis dat 

mensen met hun gemeenschap hebben. Informatie en communicatie verwijst naar de middelen die 

ervoor zorgen dat mensen op de hoogte zijn. Deze middelen bestaan uit communicatieve vaardigheden 

en communicatieve infrastructuur, zoals een crisislijn, verantwoordelijke media, maar ook vertellingen 

van de gemeenschap die de ervaring een gedeelde betekenis geeft. En als laatste, competentie van de 

gemeenschap heeft betrekking op collectief handelen en besluitvorming (Sherrieb, Louis, Pfefferbaum, 

Pfefferbaum, Diab, & Norris, 2012, p.7).  

De modellen van Buikstra et al. (2010) en van Norris et al. (2008) vertonen een aantal 

overeenkomsten. Allereerst, wordt in beide onderzoeken het belang van sociale netwerken, sociale 

steun en leiderschap genoemd. In het onderzoek van Buikstra et al. (2010) werd vooral het belang van 

leiderschap genoemd in tijden van tegenspoed. Een aantal respondenten beweerden dat hun 
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gemeenschap een gebrek had aan goed leiderschap, maar dat dit wel belangrijk was voor een 

veerkrachtige gemeenschap. Daarnaast kwam de diversiteit in economische middelen in beide 

onderzoeken aan de orde.  

Het punt waarop de twee modellen het meest van elkaar verschillen is naast het 

gemeenschapsniveau de individuele insteek in het model van Buikstra et al. (2010). Hierdoor werden 

er een aantal concepten geïdentificeerd gericht op persoonlijke en karaktereigenschappen van 

individuen, namelijk: positieve zienswijze, kennis, vroegtijdige ervaringen, een doel hebben en 

opvattingen. Norris et al. (2008) richten zich meer op de gemeenschap als geheel en niet op de 

kenmerken van individuen binnen die gemeenschap. Om deze reden is er gekozen het model van 

Norris et al. (2008) als leidraad voor dit onderzoek te gebruiken. Verder is ervoor gekozen om de 

economische ontwikkeling niet verder te bestuderen, omdat de gemeenschap studenten vergelijkbare 

inkomens en levenssituatie hebben. 

 

 

Figuur 1: Model Veerkracht van een gemeenschap (Norris et al., 2008) 

Sociaal kapitaal 

In het model van Norris et al. (2008) wordt sociaal kapitaal niet duidelijk gedefinieerd. Sociaal 

kapitaal wordt als een paraplubegrip gepresenteerd met daaronder een zevental concepten: ontvangen 

en verwachte sociale steun, sociale relaties (sociale netwerken), bindingen met organisaties, 

burgerparticipatie (formele banden), gevoel van verbondenheid en gehechtheid aan de plek (zie figuur 

1). Lin (2001) definieert sociaal kapitaal als een middel dat individuen gebruiken om opbrengsten te 
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verkrijgen door te investeren, toegang hebben tot en gebruik maken van hulpmiddelen die verankerd 

zijn in sociale netwerken. 

Sociaal kapitaal is overgenomen vanuit de economische discipline (Kadushin, 2004). Het 

concept “Sociaal kapitaal” is in de jaren tachtig van de vorige eeuw verschenen in de 

wetenschappelijke literatuur. Bourdieu (1986) en Coleman (1988 en 1990) zijn twee namen die 

veelvuldig in de literatuur worden genoemd als de eersten die over het concept sociaal kapitaal 

schreven. De definitie van sociaal kapitaal is door de jaren heen niet eenduidiger geworden, maar juist 

veel breder. Een belangrijk aspect van sociaal kapitaal in de meeste definities is dat sociaal kapitaal 

ontwikkeld is door individuen om toekomstige opbrengsten te verkrijgen, zoals status. Sociaal kapitaal 

wordt dus als een hulpmiddel gezien (Klein, 2013).  

Sociaal kapitaal kan in drie typen worden ingedeeld, namelijk verbindend (bonding), 

overbruggend (bridging) en verenigend (linking) (Szreter en Woolcock, 2004). De eerste vorm, 

verbindend, bestaat uit de relaties met familie, vrienden en buren in intieme, stevig verbonden 

netwerken. Deze vorm van sociaal kapitaal kan de veerkracht belemmeren, doordat mensen niet de 

benodigde informatie krijgen of sociale normen worden voorgeschreven waarin innovatie en 

verandering worden ontmoedigd. De tweede vorm, overbruggend, slaat als het ware een brug tussen 

het ene netwerk en het andere netwerk en zo worden deze netwerken met elkaar verbonden. 

Individuen verkrijgen niet meer alleen informatie vanuit hun eigen netwerk, maar ook vanuit andere 

netwerken en zo kunnen zij op een succesvolle manier aanpassen aan de veranderingen (Smith, 

Anderson en Moore, 2012). De derde vorm, verenigend, is de mate waarin individuen relaties 

opbouwen met instituten en individuen wie betrekkelijke macht over hen hebben (voorzien van 

toegang tot diensten, banen en middelen) (Szreter en Woolcock, 2004).  

Er zijn al verschillende onderzoeken gedaan omtrent de invloed van sociaal kapitaal na 

grootschalige incidenten. Hieruit blijkt dat sociaal kapitaal bevorderlijk is voor de voorbereiding, 

reactie en herstel van grootschalige incidenten. Hawkins en Mauer (2010) hebben kwalitatief 

onderzoek gedaan met betrekking tot de verschillende vormen van sociaal kapitaal en hoe deze 

invloed uitoefende op het leven van 40 families na de orkaan Katrina in New Orleans. De 

onderzoekers hebben een poging gedaan om te begrijpen hoe bewoners sociaal kapitaal gebruikten om 

de storm te overleven, zich opnieuw te vestigen en hun leven en gemeenschap te herbouwen. Hierbij 

maakten zij onderscheid tussen verbindend, overbruggend en verenigend sociaal kapitaal. Uit het 

onderzoek bleek dat verbindend sociaal kapitaal vooral essentieel was tijdens de dagelijkse activiteiten 

en de logistieke hulp tijdens en na de storm en overstroming. Overbruggend sociaal kapitaal hielp 

mensen overleven door gebruik te maken van de geografische, sociale, culturele en economische 

bindingen. Deze verbindingen zorgden voor toegang tot essentiële middelen voor families. Uit de 

resultaten bleek dat participanten een proces beschreven waarbij intieme banden (verbindend) 

belangrijk waren voor directe steun. Overbruggend en verenigend sociaal kapitaal boden manieren 
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voor overleving op de langere termijn en het geven van nieuwe kracht aan de wijdere buren en 

gemeenschap. 

Dynes was één van de eerste onderzoekers die sociaal kapitaal gebruikte om de reactie op 

grootschalige incidenten te beschrijven. Dynes (2002) suggereerde, op basis van ervaringen van 

overlevenden, dat sociaal kapitaal misschien wel de basis vormt voor veerkracht, aangezien het 

voorziet in informatie en middelen op een kritiek moment. Tijdens een noodsituatie dient sociaal 

kapitaal als de primaire basis voor een reactie van een gemeenschap. 

Volgens Lin (2001) is sociaal kapitaal essentieel voor een gemeenschap die getroffen is door 

een grootschalig incident. Beschadigde huizen en infrastructuur kunnen herbouwd worden, maar een 

gemeenschap zonder sociaal kapitaal is niet in staat om te groeien. 

Aldrich (2011) heeft onderzoek gedaan naar de variatie in snelheid van herstel van een 

populatie na de aardbeving in 1923 in Tokyo (Japan). In het onderzoek werden vijf factoren 

onderzocht die de variatie in snelheid van herstel van een populatie mogelijk verklaarden, namelijk 

schade, bevolkingsdichtheid, menselijk kapitaal (opleidingsniveau, werkervaring en job skills), 

economisch kapitaal en sociaal kapitaal. Uit het onderzoek bleek dat sociaal kapitaal een betere 

voorspeller was voor herstel na een grootschalig incident dan de andere vier factoren. 

Uit het onderzoek van Nakagawa en Shaw (2004) bleek dat sociaal kapitaal een succesvol en 

snel herstel aanmoedigde in gemeenschappen na de aardbevingen in 1995 in Kobe en in 2001 in 

Gujarat.  

Ganapati (2012) concludeerde in haar onderzoek dat de netwerken die ontstonden na 

aanleiding van een aardbeving in Gölcük in Turkije een aantal voordelen voor vrouwen opleverde. Ten 

eerste, het voortgekomen sociaal kapitaal was therapeutisch van aard. Het hielp vrouwen om het 

psychologisch litteken van de aardbeving achter zich te laten door de formele en informele netwerken 

die ontstonden na de aardbeving. Ten tweede, sociaal kapitaal hielp vrouwen om het heft in eigen 

handen te nemen en om voor hun rechten op te komen. Tot slot, gaf het vrouwen troost en behielden 

ze hun waardigheid en vermeden zij het stigma van liefdadigheid doordat zij werden geholpen door de 

burgerlijke netwerken in plaats van overheidssteun. Echter, in een vervolgonderzoek bestudeerde 

Ganapati (2013) de eventuele schaduwzijden van sociaal kapitaal voor vrouwen na de aardbeving in 

Gölcük. Uit het onderzoek bleek dat sociaal kapitaal hielp om sekse-stereotypen in stand te houden, 

zoals dat vrouwen alleen goed zijn in taken dat emotioneel werk vereist. Daarnaast werden vrouwen 

voor de eerste keer in hun leven face-to-face geconfronteerd met de autoriteiten en onderworpen aan 

de enorme druk van de politie. 

Er is niet veel onderzoek gedaan naar de rol van sociaal kapitaal met betrekking tot 

kleinschalige incidenten. In dit onderzoek zal er getracht worden om door middel van de volgende 

concepten uit het model van Norris et al. (2008): gehechtheid, verbondenheid, sociale netwerken en 

sociale steun de invloed van sociaal kapitaal te beschrijven op de veerkracht van een gemeenschap 

studenten. Hieronder zullen de vier concepten worden besproken. 
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Gehechtheid en Verbondenheid 

Gehechtheid aan de plek en gevoel van verbondenheid zijn nauw aan elkaar verwant. Het eerste 

concept heeft betrekking op de emotionele connectie met de buurt of stad; het is een ruimtelijk 

georiënteerd emotioneel construct (Brown & Perkins, 1992). Deze connectie staat los van de 

connecties die men heeft met de mensen die daar leven. Gevoel van verbondenheid daarentegen is een 

sociaal georiënteerd cognitief construct en is gericht op de banden tussen mensen (Manzo & Perkins, 

2006). Gevoel van verbondenheid is gekoppeld aan gehechtheid aan de plek zowel op individueel 

niveau als gemeenschapsniveau (Manzo & Perkins, 2006). De gehechtheid die men heeft tot de buurt 

en de fysieke omgeving bepaalt het streven om in die gemeenschap te gaan wonen (Hin Li, 2009).  

Niet elk onderzoek maakt een onderscheid tussen gevoel van verbondenheid en gehechtheid 

aan de plek. Hrast en Dolnicar (2011) definiëren gevoel van verbondenheid als “een gevoel van 

gehechtheid aan de buurt, het hebben van sociale relaties in de buurt, en het zich bekommeren om het 

welzijn van de buurt” (p. 319). Pendola en Gen (2008) onderscheiden drie dimensies van gevoel van 

verbondenheid, waaronder gehechtheid aan de plek. Riger en Lavrakas (1981) stellen dat gehechtheid 

aan de gemeenschap verwijst naar een gevoel van verbondenheid, of het gevoel deel uit te maken van 

een buurt of een gemeenschap, een gevoel van oorsprong, of gehechtheid aan de fysieke gemeenschap 

of buurt. Uit deze voorbeelden blijkt dat de twee concepten nauw aan elkaar verwant zijn en niet altijd 

van elkaar worden onderscheiden. 

Gehechtheid tussen individuen en hun gemeenschappen komt tot uitdrukking in het gevoel 

erbij te horen, bereidheid en vaardigheid om samen te werken en gedeelde waarden onder leden van 

een gemeenschap (Counsil of Europe, 2005). Een sociaal samenhangende samenleving is een 

samenleving waarin problemen en dilemma’s door middel van collectief handelen worden opgelost. 

Dit is vooral het geval in samenlevingen waarin de bestaande relaties en netwerken de verwachtingen 

ondersteunen en normen en vertrouwen zulke oplossingen bevorderen (Kearns & Forrest, 2000). 

Na een traumatische gebeurtenis zijn sociaal samenhangende gemeenschappen beter in staat 

om snel en effectief te handelen door het organiseren en uitvoeren van pogingen tot verlichting, 

verkrijgen van hulp van externe organisaties, schadetaxatie en het vaststellen van hulpbehoevenden, 

het matigen van secundaire problemen zoals plunderen en ziekte, het verspreiden van informatie en het 

organiseren van projecten voor wederopbouw (Kawachi & Subramanian, 2006; Norris et al., 2008). 

Sociale netwerken en Sociale Steun 

Elk mens maakt deel uit van verschillende netwerken. Deze netwerken zijn niet stabiel over tijd, maar 

dynamisch en veranderen gedurende de levensloop van een mens. Sociale netwerken verminderen 

wanneer men bijvoorbeeld kinderen krijgt (Bost, Cox, Burchinal, & Payne, 2002), maar ook wanneer 

men een echtgenoot verliest, wordt het sociale netwerk kleiner (Antonucci, Lansford, Schaberg, 

Smith, Baltes, Akiyama, & Dartigues, 2001; Zettel & Rook, 2004).  
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Sociale netwerken bestaan uit alle sociale relaties die iemand heeft met anderen, zoals familie, 

vrienden, collega’s, bekenden, maar ook buren. Met betrekking tot het aantal mensen in een sociaal 

netwerk, maken buren een belangrijk deel uit van iemands persoonlijke netwerk, namelijk 16%. Maar 

wanneer we het hebben over de kwaliteit van deze relaties met de buren, dan blijken deze vaak zwak 

te zijn (van der Poel, 1993). In het onderzoek van Völker en Flap (2007) is gekeken naar de rol van 

buren met betrekking tot het persoonlijke netwerk. Hieruit kwam naar voren dat de waarschijnlijkheid 

dat men een buurman of vrouw opneemt in het persoonlijk netwerk afhangt van de intentie om er te 

blijven wonen. Een gedeelde toekomst en verleden zijn belangrijke voorwaarden om iemand te 

motiveren contact te maken of te behouden. Daarnaast blijkt dat men een buurman of -vrouw opneemt 

in het persoonlijke netwerk wanneer iemand hulp nodig heeft met kleine taken of wanneer zich een 

noodgeval voordoet. Vaak zijn in zulke situaties buren snel ter plaatse om te helpen. 

Sociale steun is gericht op sociale interacties om individuen te voorzien van hulp (Barrera, 

1986). Sociale steun wordt vooral vaak verleend door de relaties uit persoonlijke netwerken, ook wel 

steunnetwerken genoemd. In deze netwerken bevinden zich intieme, persoonlijke relaties, zoals 

vrienden, familie en andere vertrouwelingen (van der Poel, 1993). Sociale steun kan op verschillende 

manieren onderverdeeld worden, zoals tussen het voorzien van sociale steun en het krijgen ervan 

(Brown, Nesse, Vinokur & Smith, 2003) en de verwachte sociale steun en de daadwerkelijke 

ontvangen sociale steun (Norris et. al, 2008).  

Sociale steun speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de mate waarin overlevenden 

herstellen of geplaagd blijven door symptomen na het incident (Wahlström, Michélsen, Schulman, 

Backheden, 2013). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat sociale steun één van de beste voorspellers 

is voor herstel na een grootschalig incident (Haden, Scarpa, Jones, & Ollendick, 2007). Diegene die na 

een ramp geen sociale steun ervaren of krijgen lopen het risico op slechte aanpassing, zoals een 

verhoogde kans op ernstige mentale gezondheidsproblemen (Boydell, van Os, McKenzie, Allardyce, 

Goel, Mccreadie, et al., 2001). Het onderzoek van Yoder (2008) dat verricht is naar het schietincident 

op Virginia Tech (VT) in de Verenigde Staten maakt duidelijk dat studenten behoefte hadden om 

omgeven te zijn met mensen die hetzelfde hadden meegemaakt en hen begrepen. Het grootste gedeelte 

van de studenten ging na het incident naar huis, maar eenmaal daar aangekomen wilden ze liever weer 

terug naar VT, omdat thuis niemand hen ‘echt’ begreep. 

Ook in het onderzoek van Buikstra et al. (2010) werd sociale steun door de respondenten als 

cruciaal gezien voor de veerkracht. Een steunend netwerk hielp het individu om het leven aan te 

kunnen in moeilijke tijden en positieve en hartelijke individuen versterkten het netwerk. De positieve 

effecten van het verkrijgen van sociale steun in de nasleep van een ramp (Norris & Kaniasty, 1996) 

werden ook gevonden in het onderzoek van Allen et al. (2012). Tijdens het proces van herstel en 

wederopbouw van Haïti bleven de Haïtiaans-Amerikaanse een bron van aanhoudende steun voor hun 

mede Haïtianen in Haïti.  
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Informatie en communicatie 

Informatie en communicatie maakt deel uit van het model van Norris et al. (2008). Verscheidene 

onderzoekers hebben geconcludeerd dat goede communicatie essentieel is voor de veerkracht van een 

gemeenschap (Pfefferbaum, Reismann, Pfefferbaum, Klomp en Gurwitch, 2005; Goodman, Speers, 

McLeroy, Fawcett, Kegler, Parker, et al., 1998; Ganor en Ben-Levy, 2003).  

Uit het artikel van Longstaff en Yang (2008) blijkt dat informatie en communicatie een 

belangrijke rol speelt bij de veerkracht van een gemeenschap. Een lokale populatie is beter in staat om 

veerkrachtig te zijn na een grootschalig incident als zij toegang hebben tot geloofwaardige informatie 

zonder het eerst te verifiëren. De populatie past zich zelfverzekerder aan aan de situatie en deze 

zelfverzekerdheid stelt individuen, bedrijven en gemeenschappen in staat om snel te herstellen van een 

grootschalig incident. 

Competentie van een gemeenschap 

In het model van Norris et al. (2008) is ook de competentie van een gemeenschap opgenomen. 

Competentie van een gemeenschap is gericht op het collectief handelen en besluitvorming; 

vaardigheden die voortkomen uit collectief efficacy en empowerment. Competente gemeenschappen 

kunnen effectief problemen en behoeften identificeren, een overeenstemming bereiken met betrekking 

tot doelen en prioriteiten en kunnen effectief samenwerken in de vereiste handelingen (Cottrell, 1976). 

Benight (2004) deed onderzoek naar collectieve efficacy in een gemeenschap dat getroffen 

was door een overstroming. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de respondenten op een 

succesvolle manier wisten om te gaan met een aantal problemen die zich voordeden in hun 

gemeenschap doordat zij zich verenigden. Er werd een crisiscomité ingesteld dat sprak, besluiten nam 

en handelde namens de getroffen gemeenschap.  

Onderzoeksvragen  

De onderzoeksvragen die op basis van de literatuur tot stand zijn gekomen en in dit onderzoek 

beantwoord zullen worden, zijn de volgende: 

• Zijn de onderzochte gemeenschappen veerkrachtig? 

• Wat is de invloed van de onderliggende concepten van sociaal kapitaal (gehechtheid, 

verbondenheid, sociale netwerken en sociale steun) op de veerkracht van een 

gemeenschap na een kleinschalig incident? 

• Wat is de invloed van informatie en communicatie op de veerkracht van een gemeenschap 

na een kleinschalig incident? 

• Wat is de invloed van de competentie van een gemeenschap op de veerkracht van een 

gemeenschap na een kleinschalig incident? 
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Methode 

In dit deel zal er eerst een situatieschets gegeven worden over de gebeurtenis die zich heeft 

voorgedaan in de woongroep op de campus van een universiteit en zal er achtergrondinformatie 

gegeven worden over de campus. Daarna zullen achtereenvolgens de respondenten, het 

meetinstrument, de procedure en de data analyse worden beschreven.  

Situatieschets 

In een woongroep op de campus heeft een student zich op 9 december 2012 van het leven beroofd. De 

bewoners van de woongroep hadden zelf de schokkende ontdekking gedaan, nadat ze een aantal dagen 

niets meer van de student hadden gehoord. Er werd direct politie ingeschakeld en dezelfde avond 

kwam er nog een studentenpsycholoog langs om met de woongroep praten. De gebeurtenis ging niet 

onopgemerkt op de campus voorbij, omdat veel studenten de sirenes en hulpdiensten hadden gezien. 

Er werd contact met vrienden en bekenden gezocht om te achterhalen wat er was gebeurd, aangezien 

het niet vaak voorkomt dat hulpdiensten het woongedeelte van de campus opkomen.  

Achtergrondinformatie 

Het onderzoek is uitgevoerd onder studenten woonachtig op een universiteitscampus in de periode van 

mei 2013 tot en met juni 2013. Op de campus worden onderwijs, onderzoek, wonen en sport met 

elkaar verenigd. De campus beschikt over allerlei faciliteiten, zoals een kleine plaatselijke supermarkt, 

sportvelden en een cultuurcentrum. Er worden op de campus tal van activiteiten georganiseerd, zoals 

Green Vibrations en de Batavierenrace. De campus biedt aan studenten verschillende woonruimtes 

aan, zowel zelfstandige kamers als kamers in woongroepen waar studenten met vier tot zeventien 

studenten samenleven. In de meeste woongroepen worden sanitair en keuken gedeeld met de rest van 

de huisgenoten. Ook hebben alle woongroepen de beschikking over een terras dan wel een balkon. 

Jaarlijks worden er door een aantal woongroepen flatfeesten, themafeesten in hun eigen woonkamer, 

georganiseerd.  

Respondenten  

Voor dit onderzoek is uitsluitend gekozen om studenten te vragen die in dezelfde straat wonen als 

waar de zelfdoding had plaatsgevonden. Er werden twee groepen onderscheiden: de studenten 

woonachtig in de getroffen woongroep (doelgroep) en studenten uit omliggende woongroepen 

(controlegroep). Het werven van studenten voor deelname aan het onderzoek geschiedde door gebruik 

te maken van het netwerk van de onderzoeker. De onderzoeker heeft zelf een aantal jaren op de 

campus gewoond en had de beschikking over een aantal connecties met oud-huisgenoten en studenten. 

Via deze connecties is er getracht om studenten te werven voor deelname aan het onderzoek. In totaal 

werden 38 studenten gevraagd voor deelname aan het onderzoek en uiteindelijk hebben 15 studenten 
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deelgenomen. Het responscijfer is 39,5%.  

In tabel 1 staan de (demografische) gegevens van de 15 studenten uitgesplitst per groep. 

 

Tabel 1: Demografische gegevens van de studenten (N=15) 

 Studenten uit de omliggende 

woongroepen (N=10) 

Studenten uit de getroffen 

woongroep (N=5) 

  

Geslacht 

Man 

Vrouw  

 

60% 

40% 

 

40% 

60% 

  

Gemiddelde leeftijd 22,5 jaar 23 jaar   

Gemiddelde woonduur 3,9 jaar 2,6 jaar   

Hoe vaak naar ouders/ 

verzorgers per maand? 

Vaker dan 1 à 2 keer per 

maand 

1 à 2 keer per maand 

Minder dan 1 à 2 keer per 

maand 

 

 

 

 

70% 

30% 

 

 

20% 

 

40% 

40% 

  

Studie 

Technisch 

Sociaal 

 

70% 

30% 

 

80% 

20% 

  

     

Meetinstrument 

In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een semigestructureerd interview. De vragen zijn 

geïnspireerd op het model van Norris et al. (2008) en zijn zelf geformuleerd en ontworpen. Er zijn 

zowel open als gesloten vragen. 

Het interview begon met de vraag “Om een beeld te schetsen van de situatie, zou jij mij 

kunnen vertellen welke gebeurtenis er zich in jouw woongroep/woongroep op de campus heeft 

voorgedaan?”. Deze vraag werd gesteld, zodat respondenten zich de situatie weer voor de geest 

konden halen. 

Veerkracht 

Het concept veerkracht werd gemeten door drie vragen: 
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“Kun je aangeven met een rapportcijfer hoe je je voelde toen je net van de gebeurtenis 

hoorde?” 

“Kun je aangeven met een rapportcijfer hoe je je twee maanden na de gebeurtenis voelde?” 

“Kun je aangeven met een rapportcijfer hoe je je op dit moment voelt?” 

Sociaal Kapitaal 

Sociaal kapitaal werd door middel van de volgende concepten gemeten: gehechtheid, verbondenheid, 

sociale netwerken en sociale steun. Gehechtheid bestond uit twee vragen en één stelling: 

“In welke mate ben je gehecht aan de campus? Uitgedrukt in een rapportcijfer?”  

“Heeft de gebeurtenis hier invloed op gehad? Zo ja, in welke zin?”  

“Ik woon op een gezellige campus met veel saamhorigheid”  

Verbondenheid bestond uit vier vragen en twee stellingen:  

“In welke mate voel je je verbonden met de studenten op de campus? Uitgedrukt in een 

rapportcijfer?”  

“Heb je de indruk dat de studenten op de campus de gebeurtenis op dezelfde manier  hebben 

beleefd?  Zo nee, waarom niet?” 

“Gaan de studenten op de campus op een prettige manier met elkaar om?”  

“Was dat ook zo na de gebeurtenis?” 

“De studenten op de campus kennen elkaar nauwelijks”  

“Ik voel mij thuis bij de studenten die op de campus wonen”. 

In dit onderzoek werd niet alleen de gehechtheid aan de plek en de verbondenheid met de mensen 

worden onderzocht, in dit geval de campus en de studenten, maar ook de gehechtheid aan de 

woongroep waar de student woont en de verbondenheid met de medebewoners. Studenten wonen in 

grote woongroepen samen en het vermoeden bestaat dat studenten zich meer gehecht zullen voelen 

aan hun eigen woongroep dan aan de campus, aangezien ze intensief met hun medebewoners 

samenwonen. Daarnaast hebben de woongroepen de mogelijkheid om een nieuwe medebewoner zelf 

te kiezen. Zij kiezen dan ook vaak voor iemand die binnen de woongroep past.  

Bij de stellingen gaven respondenten een toelichting waarom ze er wel of niet mee eens waren. 

Het concept sociale netwerken werden in het interview breed uitgelicht. Er werden in totaal 14 vragen 

gesteld om een duidelijk beeld te krijgen hoe sociale netwerken werden gebruikt na de gebeurtenis en 

daarmee de mate van sociale steun die ze daaruit hadden verkregen om met het verlies en verdriet om 

te gaan. De vragen hadden zowel betrekking op de kwantiteit als de kwaliteit van de sociale 

netwerken. De kwantiteit werd bevraagd door de vragen:  
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“Met hoeveel mensen heb je contact gehad?” 

“Hoe vaak heb je met deze mensen gemiddeld per week contact gehad?”  

“Heb je nog hulp van professionals gehad?” 

De kwaliteit van de sociale netwerken werd bevraagd door de volgende vragen:  

“Kun je vertellen of je met mensen contact hebt gehad met betrekking tot de gebeurtenis?” 

“Hoe ontstond dit contact?” 

“Waaruit bestond het contact met deze mensen?” 

“Had je contacten die later ook een helpende hand boden voor de rest van de huisgenoten?” 

“Denk je dat het contact met deze mensen een bijdrage heeft geleverd aan de verwerking van 

de gebeurtenis?” 

“Had de woongroep aandacht voor de behoeften en welzijn van zijn huisgenoten?” 

Sociale steun bestond uit vijf vragen:  

“Ben je tevreden over de mate van sociale steun dat je van deze mensen hebt ontvangen?” 

“Kwamen je verwachtingen met betrekking tot het krijgen van sociale steun overeen met de 

daadwerkelijke ontvangen steun?”  

“Heb je zelf ook anderen voorzien van sociale steun?” 

“Ontvang je nu nog steeds sociale steun van anderen?”  

“Wat was de duur van de sociale steun dat je hebt ontvangen?”  

Dit deel van het interview was ongestructureerd en had geen vast verloop, aangezien de volgende 

vraag sterk afhing van de antwoorden van de respondenten. 

Informatie en communicatie 

Informatie en communicatie werd bevraagd door middel van twee vragen:  

“Vind je dat er voldoende informatie is verschaft over de gebeurtenis?  

Zo nee, wat heb je gemist?”  

“Deelden de woongroepen op de campus hun ervaringen en reacties met elkaar?” 

Competentie van de gemeenschap 

Competentie van de gemeenschap werd bevraagd door een enkele vraag: 
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“Vind je dat de woongroepen op een adequate manier met de gebeurtenis zijn omgegaan?  

Zo ja, kun je uitleggen waarom je vindt dat de woongroepen adequaat hebben 

gehandeld?  

Zo nee, waarom niet?” 

Organiseren 

Het wel of niet organiseren van activiteiten rond de gebeurtenis en de beweegredenen hiervoor, werd 

door middel van de volgende vraag onderzocht:  

“Heb jij na de gebeurtenis, alleen of samen met anderen, iets georganiseerd? 

Zo ja, Kun je aangeven wat jouw beweegredenen waren om iets te organiseren? 

Zo nee, denk je dat je jezelf in staat acht om een activiteit te organiseren?” 

 

Voordat het interview werd afgesloten werden er nog een aantal demografische vragen gesteld.  

Procedure  

Aan alle respondenten werd er accurate informatie verstrekt over het doel van het onderzoek, zodat zij 

een weloverwogen besluit konden nemen of zij wel of niet wilden deelnemen aan het onderzoek. 

Nadat ze hadden toegestemd om deel te nemen aan het onderzoek, werd er met de respondent een 

datum, tijdstip en plek besproken voor afname van het interview. Alle interviews werden face-to-face 

afgenomen. 

Voordat er met het interview werd begonnen, werd er eerst aan de respondent toestemming 

gevraagd of het interview opgenomen mocht worden. Daarna werd er een korte uitleg gegeven wie de 

onderzoeker was en wat de gang van zaken was tijdens het interview. De respondenten kregen te horen 

dat het om hun eigen mening ging, dat zij op elk willekeurig moment met het interview konden 

stoppen, dat zij zich vrij moesten voelen om op vragen waar zij zich niet prettig bij voelden geen 

antwoord te geven en dat anonimiteit werd gewaarborgd. Daarnaast kregen de respondenten de 

mogelijkheid om hierop te reageren of andere vragen te stellen. 

Aan het eind van het interview werden de respondenten bedankt voor hun deelname aan het 

onderzoek en kregen ze nog de gelegenheid om vragen te stellen of op- of aanmerkingen te uiten. 

Verder werd er nog aan de respondenten gevraagd of zij interesse hadden in de resultaten te zijner tijd.  

De duur van de interviews verschilde tussen de twee groepen. De interviews met de studenten 

uit de getroffen woongroep duurden gemiddeld langer dan in de groep studenten uit de omliggende 

woongroepen, namelijk 41,69 minuten (sd: 16,52) ten opzichte van 27,65 minuten (sd: 13,55). 

Analyseprocedure 

Er is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van kwalitatieve data-analyse, omdat de steekproef niet 

groot genoeg was om daar statistisch significante verschillen in aan te tonen. Voordat er met het 
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analyseren aan de slag werd gegaan, zijn de geluidsopnamen eerst bewerkt tot fragmenten met het 

software programma Audacity. De vragen en antwoorden werden allemaal tot een apart fragment 

bewerkt. Op deze manier konden alle antwoorden per vraag gemakkelijk achter elkaar worden 

afgespeeld. Na deze bewerking, werden de kernwoorden uit de fragmenten genoteerd in een Excel 

sheet en voorzien van een code (coderen). Daarna werd er gekeken of bepaalde codes vielen onder 

hetzelfde thema en deze werden in categorieën ingedeeld. Tijdens het hele analyseproces is er geen 

gebruik gemaakt van speciale software voor kwalitatieve analyse.  

Naast de onderzoeker hebben ook twee externe beoordelaars de vragen gecodeerd. Elk was 

hierbij verantwoordelijk voor de helft van de vragen. Per vraag hebben zij vier willekeurige 

fragmenten gecodeerd (26,7% van het totaal). Voordat zij begonnen met coderen zijn zij eerst 

voorzien van een duidelijke uitleg over het onderzoek en de precieze bedoeling van het coderen. Ook 

werd er aan hen een Excel spreadsheet versterkt met een hypothetisch voorbeeld hoe het coderen 

gedaan kon worden.  

Om de interbeoordelaarbetrouwbaarheid vast te kunnen stellen, werden de kernwoorden uit de 

codering van de onderzoeker en de externe onderzoekers met elkaar vergeleken. Er werd gekeken naar 

zowel het aantal kernwoorden van de onderzoeker als van de twee externe onderzoekers en de mate 

van overlap. Uit deze analyse bleek dat de onderzoeker 266 kernwoorden heeft gebruikt en de externe 

onderzoekers samen 200. Van deze kernwoorden kwamen 177 met elkaar overeen. De mate van 

overeenstemming tussen de onderzoeker en de externe onderzoekers was 66,5%. De 

interbeoordelaarbetrouwbaarheid bleek uit deze analyse niet ontzettend hoog te zijn, maar voldoende. 

Dit kwam doordat één van de twee externe beoordelaars afweek. De eerste externe onderzoeker 

gebruikte 109 kernwoorden en de onderzoeker 172. Van deze kernwoorden kwamen 99 overeen. De 

mate van overeenstemming tussen de onderzoeker en de eerste externe onderzoeker was 57,6%. De 

tweede onderzoeker gebruikte 91 kernwoorden en de onderzoeker 94 en daarvan kwamen 79 

kernwoorden overeen. De mate van overeenstemming tussen onderzoeker en de tweede externe 

onderzoeker was 84%. De geconstateerde verschillen gaven geen aanleiding om de data te veranderen, 

aangezien de verschillen minimaal waren. In bepaalde gevallen gebruikte de onderzoeker meerdere 

kernwoorden dan de eerste externe onderzoeker en dit was vooral te wijten aan de mate van 

gedetailleerdheid van de onderzoeker. De belangrijkste kernwoorden werden ook door de eerste 

externe onderzoeker genoemd. 
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Resultaten 

Veerkracht 

De veerkracht van de studenten uit beide groepen werd in kaart gebracht door het rapportcijfers dat zij 

gaven voor hun gemoedstoestand direct na de gebeurtenis, twee maanden erna en zes maanden na de 

gebeurtenis. In figuur 2 zijn de gegevens op een grafische manier weergegeven.  

 

Figuur 2: Het gemiddelde rapportcijfer van de gemoedstoestand ten gevolge van de gebeurtenis 

 

De twee onderzochte groepen verschilden direct na de gebeurtenis in hoge mate van elkaar. De 

studenten uit de omliggende woongroepen (controlegroep) gaven aanzienlijk hogere cijfers dan de 

studenten uit de getroffen woongroep (doelgroep). De cijfers in de controlegroep liepen uiteen van een 

vier tot een zeven. De studenten vertelden dat ze voornamelijk geschrokken waren door de 

gebeurtenis, maar dat ze niet persoonlijk geraakt waren, omdat ze niemand uit de woongroep kenden. 

Eén student verwoordde dit op de volgende manier:  

“Mij raakt het niet persoonlijk, omdat er zo vaak zelfmoorden zijn eigenlijk. En dat het nou hier mijn 

straat is, is wel vervelend maar het is geen normale straat, zoals ik al zei zitten er minstens 100 buren 

nog tussen. Ik weet niet eens wie het was, dus dan is het voor mij hetzelfde als dat ik het in de krant 

zou lezen of als het hier gebeurd, omdat ik ook niemand van de woongroep ken.” (Respondent 8, 

controlegroep) 

De studenten uit de getroffen woongroep gaven lage rapportcijfers, van een één tot een drie. Zij waren 

compleet van slag. Een aantal studenten vertelden dat direct na de gebeurtenis vele emoties door 

elkaar liepen, zoals een nuchtere acceptatie, het uiteindelijke besef,  machteloosheid en verbazing.  
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Hoewel de studenten uit de getroffen woongroep twee maanden na de gebeurtenis nog steeds 

een lager rapportcijfer gaven dan de studenten uit de omliggende woongroepen, was het verschil 

tussen de twee onderzochte groepen kleiner geworden. De studenten uit de getroffen woongroep 

waren bijna allemaal weer in hun normale doen. De meesten hadden de gebeurtenis een plekje 

gegeven. Een paar studenten voelden zich na twee maanden nog niet helemaal zoals voor de 

gebeurtenis, waarvan één student emotioneel nog niet stabiel was. De zelfdoding had geen enkel effect 

meer op de studenten uit de omliggende woongroepen. Alle studenten waren ruim binnen de twee 

maanden alweer over gegaan tot de orde van de dag.  

Zes maanden na de gebeurtenis is het verschil tussen de twee onderzochte groepen verder 

verkleind en verschillen ze nauwelijks van elkaar. De studenten uit de getroffen woongroep hadden de 

gebeurtenis nu allemaal verwerkt en belemmerde het hen niet meer in hun dagelijks leven.  

Sociaal kapitaal 

Gehechtheid aan de campus 

De twee onderzochte groepen verschilden nauwelijks in de mate van gehechtheid aan de campus 

(doelgroep: 7,9 (sd: 0,55) en controlegroep: 7,8 (sd: 0,34)). De studenten noemden een groot aantal 

factoren die voor hen van invloed zijn op de mate van gehechtheid.  Deze factoren kunnen in de 

volgende categorieën ingedeeld worden: mensen (woongroep, buren, algemeen), leefomgeving 

(faciliteiten, woonplek, sfeer), emotie/gevoel (thuis) en woonduur. De factor mensen werd het meest 

genoemd door de studenten, gevolgd door de factoren faciliteiten, woongroep, thuisplek en de 

woonduur. 

“Het heeft toch wel een fijne leefomgeving, vind ik zo. Alles bij elkaar. (…) Ik vind het gewoon prettig 

wonen, zeg maar. Alles dichtbij en allemaal studenten om je heen.” (Respondent 5, controlegroep) 

 “Ik vind het een hele relaxte woonomgeving. (…) Ik woon hier niet voor niets al vier jaar. De campus 

voelt wel echt als mijn thuis. Meer dan bij mijn ouders of ergens anders. En ja, ik dans hier, ik sport 

hier, mijn vriend woont hier en ik studeer hier, dus ja. Ik heb gewoon mijn hele leven hier op de 

campus.”  (Respondent 1, doelgroep) 

Hoewel de meeste studenten zich positief uitlieten over de campus, waren een paar studenten ook 

kritisch ten opzichte van de campus. Zij gaven in vergelijking met de andere studenten ook een lager 

cijfer voor de gehechtheid aan de campus. Volgens hen is de campus soms net iets te gezellig, 

waardoor studenten afgeleid raken en lui worden en de campus heeft een grote aantrekkingskracht op 

minder sociale studenten. Door dit negatieve imago willen studenten minder graag op de campus 

wonen. 
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In beide onderzochte groepen gaven de studenten aan dat de zelfdoding geen effect had op de mate 

van gehechtheid aan de campus; de mate van gehechtheid bleef onveranderd. Sommige studenten 

waren wel geschrokken door de gebeurtenis:  

“Tuurlijk. Je schrikt toch wel altijd even, van ow het zal toch niet in mijn woongroep gebeuren of 

iets.” (Respondent 2, controlegroep) 

En anderen werden zich bewust dat zulke gebeurtenis kunnen plaatsvinden in woongroepen.  

“Je wordt je misschien iets meer bewust van de gevaren van anti-socialiteit, zeg maar. Maar voor de 

rest ga ik daar niet anders door naar een campus kijken”. (Respondent 9, controlegroep) 

Stelling: Ik woon op een gezellige campus met veel saamhorigheid 

Deze stelling werd door de twee onderzochte groepen verschillend beoordeeld. De controlegroep was 

het in mindere mate eens met de stelling dan de studenten uit de getroffen woongroep.  

Dit verschil kwam ook tot uitdrukking in de argumenten die zij gaven. De studenten uit de getroffen 

woongroep noemden de openlijke en toegankelijke aard van de campus.  

“Het is wel heel erg familiair af en toe. Vooral als er inderdaad kampvuurtjes zijn, of weet ik wat, dan 

merk je het wel.” (Respondent 2, doelgroep) 

En de studenten uit de omliggende woongroepen hadden het vooral over de activiteiten op de campus. 

Daarnaast noemde deze groep ook vaker dat men niet met iedereen wat heeft en dat de saamhorigheid 

dus niet groot is. 

“In de zomer meer dan in de winter. (…) Het is wel, op zich, een actieve campus. Ik heb wel het idee 

dat soms minder is dan in andere gevallen. Ik heb toch wel het idee dat het rustiger wordt door de 

jaren heen. (…) Flatfeesten zijn er toch wat minder en daar zijn ze nu ook strenger op.” (Respondent 

4, controlegroep) 

Verbondenheid met de campus 

Verbondenheid met de studenten 

De verbondenheid met de studenten op de campus werd door de twee groepen heel verschillend 

beoordeeld. Het gemiddelde rapportcijfer voor de controlegroep was een 5,5 (sd: 1,33) en de cijfers 

liepen uiteen van een drie tot een zeven. In de groep studenten waar de zelfdoding had plaatsgevonden 

waren ze aanzienlijk positiever. Het gemiddelde daar was een 7,8 (sd: 1,04) en de cijfers liepen uiteen 

van een zeven tot een 9,5.  

Dit verschil kwam ook tot uitdrukking in de argumenten die zij gaven voor de mate van 

verbondenheid met andere studenten. De groep studenten uit de omliggende woongroepen, maakte 
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veel meer onderscheid tussen studenten die ze wel en niet kennen. De studenten waar ze zich 

verbonden mee voelen zijn vooral de huisgenoten, vrienden, sportgenoten en sporadisch worden de 

buren genoemd.  

“Met de studenten in het algemeen niet zo heel erg, maar wel met je woongroep en mensen die je 

dagelijks ziet, buren enzo.” (Respondent 5, controlegroep) 

Daarentegen legden de studenten uit de getroffen woongroep meer de nadruk op het geheel van 

studenten woonachtig op de campus. Eén student verwoordde dit op de volgende manier: 

“Mensen die in dezelfde levenssituatie zijn, studeren en een beetje uitproberen wat wij allemaal leuk 

vinden en ook heel levensvrolijk met al het gefeest en grote huizen. Dat je overal mag binnenlopen en 

met mensen kunt kletsen of iets kunt lenen als je het nodig hebt (….) Ja, gewoon, het is heel veel 

levensgedoe om ons heen!” (Respondent 4, doelgroep) 

Op de vraag of studenten op de campus de gebeurtenis op dezelfde manier hadden beleefd, reageerden 

studenten uit de twee groepen verschillend. De studenten uit de controlegroep waren hierover van 

mening verdeeld. De studenten uit de getroffen woongroep hadden de vraag op verschillende manier 

geïnterpreteerd, bijvoorbeeld  hoe andere woongroepen met eenzelfde gebeurtenis zouden omgaan 

(hypothetisch) en een vergelijking tussen eigen woongroep en de omliggende woongroepen. Doordat 

studenten vanuit verschillende perspectieven de vraag hadden beantwoord, was het niet mogelijk om 

de vraag te interpreteren.  

Prettige omgang  

Beide groepen waren van mening dat studenten op de campus op een prettige manier met elkaar 

omgaan. Tussen de twee onderzochte groepen waren wel verschillen te ontdekken. De groep studenten 

uit de omliggende woongroepen hadden het vooral over de activiteiten die op de campus worden 

georganiseerd, zoals flatfeesten en de Batavierenrace.  

“Er worden dus  regelmatig activiteiten georganiseerd op de campus, zoals een Batavierenrace ofzo 

en dan merk je wel dat er een goede sfeer heerst of een Create Tomorrow dat ook op de campus 

plaatsvindt dan merk je wel dat studenten het goed met elkaar kunnen vinden, zeg maar.” (Respondent 

1, controlegroep) 

De studenten uit de doelgroep noemden vooral het openlijke aard van contact met andere studenten op 

de campus. Dit wordt tot uiting gebracht door de woorden tolerant, open en kameraadschappelijk. 

Hierdoor lijkt het dat studenten uit de omliggende woongroepen activiteiten gebruiken om in contact 

te komen met andere studenten en dat de studenten uit de getroffen woongroep deze activiteiten niet 
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nodig lijken te hebben om contact te hebben met andere studenten. Echter, beide groepen zijn van 

mening dat de campus een gezellige sfeer uitstraalt die bevorderlijk is voor de omgang met elkaar.  

“Iedereen is student en het is een groot kameraadschappelijke buurt eigenlijk. En mensen zijn, denk 

ik, toleranter tegenover elkaar dan als je gewoon een wijk met burgers hebt, want als hier een feestje 

is bij 65 dan denken wij: “Ah, teringherrie” en dan houdt het op. We gaan niet, zeg maar, op ze 

schelden. En omgekeerd ook, als wij een feestje hebben dan vind iedereen dat ook wel prima.” 

(Respondent 1, doelgroep)  

Studenten uit beide groepen waren van mening dat de gebeurtenis in de woongroep geen invloed had 

op de omgang met studenten op de campus.  

Stelling: De studenten op de campus kennen elkaar nauwelijks 

De twee onderzochte groepen waren het in gelijke mate eens dan wel oneens met deze stelling. De 

argumenten die men aandroeg liepen sterk uiteen. 

Een veel gemaakte opmerking door studenten is dat je via anderen weer anderen kent op de campus. 

Zoals via de studie, verenigingen of sport. Maar ook door vrienden die op de campus wonen, leer je de 

huisgenoten van diegene kennen.  

“Omdat je in zo’n grote groep woont. En stel ik heb iemand op de Calslaan, een vriend, dan leer ik 

ook heel vaak de hele groep kennen, omdat je daar in de woonkamer bent. Als ik tegen mijn 

huisgenoot zeg: “Een vriend van heeft dit gedaan”, “O, die ken ik ook. Die zit bij hem in huis” Weet 

je, zo, dus. (…) Ik denk dat je wel vaak weet wie wie is.” (Respondent 7, controlegroep) 

Studenten die aangeven dat men elkaar nauwelijks kent op de campus, maken vooral gebruik van het 

argument dat het contact met anderen vooral beperkt blijft tot je eigen woongroep en buren.  

“Binnen het huis natuurlijk wel. Ik bedoel, daar ben je redelijk gedwongen om met elkaar om te gaan. 

En de huisblokken kennen elkaar ook nog wel enigszins.” (Respondent 9, controlegroep)  

Uit deze verschillende argumenten bleek dat studenten verschillende definities aan het woord ‘kennen’ 

toeschreven. Studenten gaven hier een eigen definitie aan als ze de vraag beantwoordden. Voor de ene 

student was het genoeg om te weten welk gezicht er bij welke naam hoort. Zij gaven een 

oppervlakkigere definitie van kennen. Maar voor anderen betekende kennen het weten wat er speelt in 

iemands persoonlijk leven. Deze definitie van kennen is veel intiemer.  

Stelling: Ik voel mij thuis bij de studenten die op de campus wonen 

Studenten uit beide groepen waren van mening dat zij zich thuis voelden bij de studenten die op de 

campus wonen. De argumenten die studenten noemden verschillen wel tussen de twee groepen. De 
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studenten uit de getroffen woongroep noemden diverse argumenten, terwijl de studenten uit de 

omliggende woongroepen eensgezinder waren. Deze groep noemden het bevinden in dezelfde 

levensfase als een belangrijk argument. Een paar studenten uit de getroffen woongroep noemde dit 

argument ook, maar ook nog een aantal andere waaronder zelfontplooiing, afwezigheid van ruzies en 

bedrijvigheid op de campus. 

“We zijn allemaal studenten. We houden van uitslapen en in de zon liggen en muziek op hebben en dat 

soort dingen. Vuurtje, barbecue of zo. (….) Het is gewoon leuk om in zo’n klein dorpje te wonen waar 

mensen dezelfde interesse hebben.” (Respondent 4, doelgroep) 

Gehechtheid aan de woongroep 

De twee onderzochte groepen verschilden nauwelijks in de mate van gehechtheid aan de eigen 

woongroep (doelgroep: 8,7 (sd: 1,2) en controlegroep: 8,5 (sd: 0,75)). Studenten uit beide groepen 

gaven vergelijkbare redenen om de gehechtheid aan de eigen woongroep uit te drukken. De 

gehechtheid aan de woongroep werd het vaakst uitgedrukt door de hoeveelheid aan activiteiten die ze 

samen doen. Niet alleen het ondernemen van uitjes, maar ook de dagelijkse dingen, zoals eten, koffie 

drinken en samen televisie kijken. Vrijblijvendheid en respect werd door verscheidenen studenten ook 

genoemd. Men is niet verplicht om de hele dag met elkaar door te brengen, maar er is ook ruimte om 

je eigen gang te gaan. Veel studenten gaven ook te kennen dat ze een goede band hebben met hun 

huisgenoten. Dit is gerelateerd aan een andere gemaakte opmerking, namelijk dat je niet met iedereen 

uit de woongroep een goede band hebt en dat het vaak ook onmogelijk is, omdat men met veel 

verschillende mensen en persoonlijkheden te maken heeft. Sommigen studenten zagen hun woongroep 

als een vriendengroep of kenden hun huisgenoten beter dan familie.  

“Ik denk dat een goed voorbeeld is, zijn alle activiteiten die we met elkaar doen, dus we doen elk jaar 

Sinterklaas, Zeilweekend, we gaan op wintersport, we gaan een weekendje weg, we vieren kerstdiner. 

Nou, ik kan wel tien activiteiten opnoemen, VlaBH, die we met elkaar doen. En je kunt ook gewoon 

zomaar bij iemand binnen lopen, als je zin hebt om te kletsen of iemand te irriteren en niemand heeft 

daar moeite mee.”(Respondent 7, controlegroep) 

“Ik denk wel dat je met veel mensen hier in huis een band hebt opgebouwd, tenminste ik wel. 

Tenminste met de één wat meer dan met de ander, maar ik ben wel gehecht aan de mensen die hier 

wonen, eigenlijk. Ik zou er niet aan moeten denken om nu weg te gaan ofzo.” (Respondent 2, 

controlegroep) 

De twee onderzochte groepen verschilden wel met betrekking tot de invloed van de gebeurtenis op de 

gehechtheid van de woongroep. Alle studenten uit de getroffen woongroep waren door de gebeurtenis 

meer gehecht aan elkaar geraakt. De studenten deden in de eerste weken veel samen en steunden 
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elkaar. Eén student verwoordde de verandering in de mate van gehechtheid na de gebeurtenis op de 

volgende manier: 

“Eerder waren we gewoon goede vrienden en ging het allemaal, was het allemaal, weet je, je woonde 

relax samen, maar ik had ook met andere mensen relax samen kunnen wonen. En de band die ik nu 

heb met sommige huisgenoten is daardoor wel echt veranderd. Het is echt meer persoonlijk geworden. 

En dat komt doordat je zulke dingen, ja, samen meemaakt en er gaan toch hele heftige emoties mee 

gepaard en die zeg maar, als je die met andere mensen deelt, schept dat wel een band. En dat is wat er 

wel gebeurd is hier in huis.” (Respondent 1, doelgroep) 

De gehechtheid aan de woongroep was bij negen van de tien studenten uit de controlegroep niet 

veranderd door de gebeurtenis. Eén student kwam tot de conclusie dat zoiets in zijn woongroep niet 

zou kunnen gebeuren en door deze beredenering kreeg hij meer waardering voor zijn huisgenoten en 

nam de hechtheid van zijn eigen woongroep toe. 

Verbondenheid met de woongroep 

De twee onderzochte groepen verschilden in kleine mate van elkaar met betrekking tot de 

verbondenheid tot de woongroep (doelgroep: 7,3 (sd: 0,43) en controlegroep 7,9 (sd: 0,39)). De 

argumenten die studenten in beide groepen gaven om het cijfer te onderbouwen overlapte elkaar, maar 

verschilde ook. Het vaakst werd in beide groepen genoemd dat de verbondenheid beperkt is. Studenten 

hebben niet met alle huisgenoten een goede band. Daarnaast werd in beide groepen ook het tijdelijke 

aspect genoemd. Wanneer een student verhuist, verwatert het contact ook vaak.  

“Verschilt weer van huisgenoot tot huisgenoot. Degene waar je het meest mee doet daar ben je het 

meest aan gehecht. Ja, nog steeds, het blijft altijd tijdelijk. Ik woon hier nu vijf jaar en ik heb al een 

paar mensen weg zien gaan en dan merk je ook, je bent tijdens het samenwonen  gezellig met elkaar 

bezig en zo. Alleen het moment dat iemand dus weg verhuist, zeg maar, dan is de vraag altijd: “Is het 

een contact waar je de rest van je leven wat aan hebt of is het alleen iemand waar je tijdens het 

samenwonen iets mee hebt?” (Respondent 2, doelgroep) 

In de groep studenten uit de omliggende woongroepen werden nog een paar andere argumenten 

genoemd, zoals het samendoen van dingen en het dagelijkse contact dat studenten met de meeste van 

hun huisgenoten hebben. 

De twee onderzochte groepen verschilden aanzienlijk op de vraag of hun huisgenoten de 

gebeurtenis op dezelfde manier hadden beleefd. Alle studenten uit de getroffen woongroep waren van 

mening dat de gebeurtenis door iedereen anders werd beleefd. En de voornaamste reden die zij 

hiervoor gaven, was persoonlijkheid. Ook het wel of niet ervaring hebben met zulke gebeurtenissen, 

werd door een aantal studenten genoemd. 
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“En wie jezelf bent ook. Als je zelf al heel erg nuchter bent, zoals (…) die is heel nuchter. Die zei: “Ja, 

het is gebeurd. We kunnen er nu niet zo heel veel meer aan doen. We kunnen er nu wel om huilen, 

tuurlijk is het kut, maar ja, dat is het. Terwijl andere mensen er nog lang last van hebben gehad.” 

(Respondent 1, doelgroep) 

Het grootste gedeelte van studenten uit de omliggende woongroepen waren van mening dat 

huisgenoten de gebeurtenis op dezelfde manier hadden beleefd. De meest genoemde reden die zij 

hiervoor gaven was dat niemand van de huisgenoten persoonlijke contacten had met het slachtoffer of 

met de rest van de die woongroep. 

De studenten uit beide groepen waren van mening dat huisgenoten op een prettige manier met 

elkaar omgaan en de argumenten die zij gaven kwamen in beide groepen overeen. Studenten vertelden 

dat er weleens irritaties of conflicten zijn, maar dat het vaak uitspreekbaar en oplosbaar is. Daarnaast 

hebben huisgenoten respect voor elkaar en laten elkaar in de waarde. Tussen de twee groepen bestond 

er wel een verschil wat betreft de prettige omgang met elkaar na de gebeurtenis. Alle studenten uit de 

controlegroep vonden dat de gebeurtenis geen invloed had op de prettige omgang met huisgenoten; 

deze bleef onveranderd. Echter, de studenten uit de getroffen woongroep waren van mening dat de 

omgang met elkaar was verbeterd na de gebeurtenis. Ze zijn zorgzamer, begripvoller en respectvoller 

voor elkaar geworden. Ook is het duidelijk geworden dat men met elkaar over gevoelens kan praten, 

ook al was die mogelijkheid er altijd al. 

“Mensen letten iets meer op elkaar, denk ik. Hoe zij zich voelen en zo. We hebben het er wel eens over 

of het wel goed gaat met diegene, want hij is de laatste tijd gestrests ofzo.” (Respondent 3, doelgroep) 

Sociale netwerken 

Kwantiteit van de sociale netwerken 

De twee onderzochte groepen verschilden nauwelijks van elkaar wat betreft de hoeveelheid mensen 

waar ze mee hadden gesproken (doelgroep: 23 (sd: 4,42 ) en controlegroep: 19 (sd: 6,8 )). Echter, de 

studenten uit de getroffen woongroep hadden een intensievere vorm van contact en de duur van 

contact was ook langer. Vooral in de eerste weken na de gebeurtenis hadden zij dagelijks contact met 

anderen. Ze hadden vooral behoefte aan contact met hun huisgenoten. De meeste studenten uit de 

omliggende woongroepen hadden eenmalig contact met anderen. Sommige hadden twee tot vier keer 

contact met anderen erover.  

De studenten uit beide groepen hadden geen gebruik gemaakt van professionals, zoals een 

psycholoog om over de gebeurtenis te praten. De getroffen woongroep had dezelfde avond nog wel 

een gesprek met een studentenpsycholoog. Niet alle huisgenoten waren hierbij aanwezig, omdat 

verscheidenen het weekend weg waren.  
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Kwaliteit van de sociale netwerken 

De twee onderzochte groepen vertoonden verschillen wat betreft met welke mensen zij contact hadden 

gehad. De studenten uit de getroffen woongroep spraken vooral met mensen uit het persoonlijke 

netwerk, zoals familie, vrienden, partner en goede bekenden. De studenten uit de controlegroep 

spraken in mindere mate met familie, vrienden en partner. Zij spraken vooral met studie- en 

sportgenoten, buren en bekenden. Beide groepen hadden met huisgenoten over de gebeurtenis 

gesproken. 

Ook verschilden de twee groepen van elkaar omtrent het ontstaan van contact. De studenten 

uit de doelgroep hadden vooral anderen benaderd, maar werden soms ook (on)gewenst benaderd door 

anderen met vragen. De studenten uit de controlegroep hadden op een afwisselende manier met 

anderen contact gehad; zij benaderden anderen en werden door anderen weer benaderd. Het contact 

kwam snel opgang, doordat de studenten de hulpdiensten hadden gezien en/of gehoord. Via Whatsapp 

werd er contact met elkaar gezocht om informatie te krijgen.  

“Het was zo van, ik hoorde politieauto’s langs rijden en toen heb ik in een Whatsapp groep gezet van: 

“He, weten jullie wat er aan de hand is? Want ik hoor de politieauto’s.” En toen ging het zo als een 

laaiend vuurtje, zeg maar, van: “Ja, hier bij mijn huis staan ze in de buurt. En dit en dat.” En zo ging 

het eigenlijk.” (Respondent3, controlegroep) 

Tussen de twee onderzochte groepen was er een verschil en een overeenkomst gevonden wat betreft 

het soort contact. De studenten uit de getroffen woongroep hadden allemaal face-to-face contact met 

anderen of telefonisch wanneer face-to-face contact niet mogelijk was. Een enkeling gebruikte 

Facebook en/of Whatsapp, maar alleen voor kortdurende, minder serieuze gesprekken. Dit in 

tegenstelling tot de controlegroep. Deze groep maakten veel meer gebruik van Whatsapp om 

informatie te verkrijgen en te delen, maar ook hadden alle studenten face-to-face contact met anderen. 

Beide onderzochte groepen hadden nauwelijks contacten die een helpende hand boden aan de 

rest van de woongroep. De studenten uit de getroffen woongroep hadden contacten van persoonlijke 

aard, maar de vriend van één student had zijn hulp aangeboden aan de rest van de woongroep en een 

gemeenschappelijke vriend van het huis was geregeld op bezoek geweest. In de controlegroep hadden 

een paar studenten via anderen informatie verkregen over de gebeurtenis en deelden dit met hun 

huisgenoten. 

De twee onderzochte groepen vertoonden nauwelijks verschillen met betrekking tot het 

contact met anderen en hun bijdrage aan de verwerking van de gebeurtenis. De studenten uit de 

doelgroep waren allemaal van mening dat het contact met anderen een positieve bijdrage had geleverd 

aan de verwerking van de gebeurtenis. In de controlegroep had bijna iedereen dezelfde mening; één 

student vertelde dat hij de gebeurtenis meteen een plekje had gegeven en dat er van verwerking geen 

sprake was.  
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Beide groepen waren van mening dat de woongroep aandacht had voor de behoeften en 

welzijn van de huisgenoten. De studenten uit de doelgroep gingen vooral in de eerste maanden 

zorgzaam met elkaar om. Er werd geregeld gevraagd hoe het met iedereen ging en er werd ook goed 

op elkaar gelet. Daarnaast was er ook ruimte om het hart te luchten en je verhaal te doen. 

“En we hebben het later ook wel eens, twee of drie maanden later dan kan het zijn dat het helemaal 

ondersneeuwt. Dat je allemaal weer verzeild raakt in je dagelijks leven, terwijl je daar eigenlijk best 

nog wel last van hebt. Dus we hebben er ook wel opgelet, dat we ook later nog weleens zeiden: “He, 

gaat het wel echt goed met je?”. Zeker omdat er ook wel een aantal huisgenoten er echt last van 

hadden. Dat is een beetje op elkaar blijft letten.” (Respondent 1, doelgroep) 

Sociale steun 

Beide groepen waren tevreden over de mate van sociale steun dat ze hadden verkregen. In de 

controlegroep bleek sociale steun bij de meeste studenten een te zwaar woord. Zij hadden geen sociale 

steun nodig, omdat ze geen persoonlijke contacten daar hadden. Echter, de meesten vonden het fijn om 

er toch even over te praten.  

“Sociale steun had ik niet echt nodig. Het was een beetje raar dat het was gebeurd, maar je kent die 

jongen verder niet die het heeft gedaan. Dus je hebt er vrij weinig mee verder en het klinkt hard, maar 

dan ga je gewoon weer verder met je leven.” (Respondent 1, controlegroep) 

De twee groepen verschilden wel met betrekking tot de verwachtingen die studenten hadden over het 

krijgen van sociale steun en de daadwerkelijk gekregen steun. Een aantal studenten uit de getroffen 

woongroep hadden lagere verwachtingen met betrekking tot het krijgen van sociale steun. Ze kregen 

meer aanbiedingen voor steun en konden rekenen op meer begrip en openheid dan ze hadden 

verwacht. In de controlegroep kwamen de verwachtingen bij bijna alle studenten overeen met de 

daadwerkelijke gekregen steun; één student had geen verwachtingen. 

“Nee, ik had eigenlijk verwacht dat ze minder goed zouden reageren. Ik weet niet, maar ik kwam 

opeens zoveel openheid en steun tegen, van:  “Het is oké dat je nu verdrietig bent, dat mag. En je mag 

even kapot zijn.” (Respondent 4, doelgroep) 

De twee onderzochte groepen verschilden nauwelijks in het voorzien van sociale steun aan anderen. 

De studenten uit de getroffen woongroep gaven uitsluitend (oud)huisgenoten sociale steun en voor de 

rest had niemand sociale steun nodig. Ook bijna alle studenten uit de omliggende woongroepen gaven 

hun huisgenoten sociale steun; één student voorzag niemand van sociale steun. De inhoud van de 

sociale steun was in beide groepen wel verschillend. In de getroffen woongroep was sociale steun 

gericht op het helpen van elkaar om met het verdriet en verlies om te gaan; het bieden van troost. Bij 



32 

 

de andere groep was het gericht op informatie-uitwisseling en om het hart te luchten; van troost was 

geen sprake. 

Ten tijde van het interview ontvingen de meeste studenten uit de getroffen woongroep geen 

sociale steun meer. Een aantal had nog wel behoefte aan sociale steun en kon dit binnen de woongroep 

ook krijgen. De studenten uit de omliggende woongroepen ontvingen helemaal geen sociale steun 

meer ten tijde van het interview. Zij verkregen kortdurende sociale steun, tussen een uur en twee 

weken. De meeste studenten hadden niet langer dan een week behoefte aan sociale steun. Dit in 

tegenstelling tot de studenten uit de doelgroep. Deze groep kreeg een maand lang sociale steun en in 

een enkel geval zelfs drie tot vier maanden. De sociale steun was vooral in de eerste weken sterk 

aanwezig en geleidelijk werd het minder. 

“Ik denk dat het vooral heel erg was de eerste maand. In het bijzonder natuurlijk de eerste paar 

weken, de eerste twee weken was natuurlijk heel erg. Tot aan de crematie was het  sowieso wel 

behoorlijk wat en daarna steeds minder.” (Respondent 5, doelgroep) 

Informatie en Communicatie 

De twee onderzochte groepen verschilden met betrekking tot het soort informatie dat ze kregen en de 

tevredenheid over deze informatie. De studenten uit de getroffen woongroep hadden meteen al veel 

informatie tot hun beschikking en de rest van de informatie werd door de hulpdiensten verstrekt. De 

studenten waren allemaal van mening dat ze voldoende informatie hadden gekregen van de 

hulpdiensten. Een aantal studenten noemde ook dat zij niet alleen informatie kregen, maar ook 

informatieverstrekkers waren voor de ouders van het slachtoffer. Het enige wat een aantal studenten 

nog graag had willen weten, was waarom het slachtoffer een einde aan zijn leven had gemaakt. 

De studenten uit de controlegroep kregen allemaal via andere studenten op de campus kleine 

beetjes informatie over de gebeurtenis. De helft van deze groep studenten vond dat er onvoldoende 

informatie was gegeven over de gebeurtenis. Ze waren graag door de huisvesting, de universiteit of de 

getroffen woongroep ingelicht over wat er was gebeurd; niet in detail.  

“Er is geen informatie verschaft. Al dat soort dingen hoor je via via. (…) Ik denk dat het wel goed was 

geweest als de huisvestiging, (…),  de flats op de (…) hadden geïnformeerd. (…) Misschien was het 

wel goed geweest (…) Misschien een briefje bij ons in de bus. Er hoeft geen details in, maar wel van 

dit is er gebeurd.” (Respondent 6, controlegroep) 

De andere helft was van mening dat ze voldoende informatie hadden gekregen. Ze hadden geen 

behoefte aan meer informatie, omdat ze geen persoonlijke contacten hadden met de getroffen 

woongroep of ze waren rechtstreeks voorzien van informatie door de getroffen woongroep. 

Beide groepen waren van mening dat woongroepen op de campus hun ervaringen en reacties 

niet met andere woongroepen deelden. De studenten uit de getroffen woongroep hadden alleen hun 
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directe buren ingelicht. De rest van de woongroepen op de campus kreeg het snel genoeg via anderen 

te horen. De studenten uit de omliggende woongroep deelden hun ervaringen en reacties niet met 

andere woongroepen; ze kwamen niet bijeen om er met elkaar over te praten.  

“Je bent niet naar andere woongroepen toe gestapt ofzo. Maar toevallig als je mensen kenden dan zou 

het kunnen zijn dat je er bijvoorbeeld op college over gehad hebt, maar niet dat je er speciaal naartoe 

gaat om het daar over te hebben.” (Respondent 2, controlegroep) 

De studenten uit de getroffen woongroep hadden dit ook verwacht. Ze gingen er vanuit dat het vooral 

binnen de woongroep werd besproken en met een paar vrienden en dat het vooral gericht was op het 

uitwisselen van informatie. De studenten uit de omliggende woongroepen hadden er inderdaad met 

huisgenoten en vrienden over gesproken, maar ook met medestudenten, buren en bekenden en deze 

interactie had inderdaad tot doel om informatie te verkrijgen. Een veel gebruikt middel om deze 

informatie te verkrijgen en te delen was het gebruik van Whatsapp. 

Competentie van de gemeenschap 

Beide onderzochte groepen waren van mening dat de woongroepen op een adequate manier met de 

gebeurtenis waren omgegaan.  

De studenten uit de getroffen woongroep waren tevreden over het handelen van de omliggende 

woongroepen. De woongroepen waar ze contacten hadden, stuurden een kaartje of boden hulp aan en 

dat werd door de studenten als fijn ervaren. Woongroepen waar ze geen contacten hadden, bleven op 

afstand. De studenten vonden het fijn dat ze van deze woongroepen geen kaartjes, condoleances of 

vragen kregen. Het ramptoerisme-gehalte was laag. Een paar studenten vonden het wel lastig hoe 

buitenstaanders reageerden wanneer ze wisten dat ze in de getroffen woongroep woonden. Soms 

kregen ze vervelende reacties en/of vragen of de buitenstaanders werden opeens afstandelijker ten 

opzichte van de student. 

“Het is niet dat ik daar de hele tijd verhalen over hoor of dat ik de hele tijd moet uitleggen wat er is 

gebeurd of wat dan ook. Er zijn ook geen rare mensen langsgekomen om te gaan kijken. Dus in die zin 

is dat goed opgevangen door de rest van de hele campus. Die zijn er goed mee omgegaan.” 

(Respondent 5, doelgroep) 

De studenten uit de controlegroep waren allemaal van mening dat ze adequaat hadden gehandeld. Ze 

hadden geen contact gezocht met de getroffen woongroep (wat de woongroep ook erg waardeerde), 

omdat ze daar geen persoonlijke contacten hadden en hun toenadering zou meer lijken op 

ramptoerisme dan daadwerkelijke steunbetuiging. Een aantal studenten vonden destijds of achteraf dat 

ze misschien een kaartje hadden moeten sturen of langs hadden moeten gaan om te condoleren. De 
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studenten waren vooral geïnteresseerd in informatie over de gebeurtenis en daar werd binnen de 

woongroep over gesproken. 

“Ik denk dat iedereen eerst een beetje sensatiebelust was. Maar toen er echt ambulance kwam en het 

allemaal duidelijker werd, toen heeft iedereen zich wel netjes gedragen, zijn we niet daarheen gelopen 

om te kijken. (…) Ik ken hen ook niet. Misschien was het netjes geweest om een kaartje te sturen. Ik 

weet het niet, maar ik ken daar niemand” (Respondent 8, controlegroep) 

Organiseren 

De twee onderzochte groepen verschilden wat betreft het organiseren van een activiteit. De studenten 

uit de getroffen woongroep hadden geen speciale activiteiten omtrent de gebeurtenis georganiseerd, 

maar vooral veel dingen geregeld, zoals het inlichten van oud-huisgenoten en voorbereidingen 

getroffen voor de uitvaart waar ze samen naartoe zijn gegaan. De studenten uit de woongroep 

concentreerden zich vooral op elkaar, voor steun en afleiding. Ze deden tijdens en na de gebeurtenis 

veel dingen samen, zoals samen ontbijten en het ondernemen van uitjes.  

De studenten uit de controlegroep hadden niets georganiseerd met als meest genoemde reden 

dat ze daar geen persoonlijke contacten hadden. Een aantal studenten had er ook helemaal niet aan 

gedacht om iets te ondernemen. Een enkeling vond dat er te weinig informatie bekend was om iets te 

organiseren, of wist niet wat ze moesten organiseren of was te druk met andere bezigheden. Het 

organiseren van een activiteit zou beperkt zijn bleven tot het sturen van een kaartje of het condoleren. 

De studenten gaven allemaal aan dat, wanneer een dergelijke gebeurtenis in hun persoonlijke 

omgeving zou plaatsvinden, zij zich in staat zouden achten om iets te ondernemen.  
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Samenvatting 

Hieronder zullen de belangrijkste resultaten die in dit hoofdstuk zijn gepasseerd nogmaals door middel 

van twee tabellen worden weergegeven. De twee tabellen zijn beide uitgesplist per groep zodat de 

overeenkomsten en verschillen tussen de twee onderzochte groepen duidelijk te zien zijn.  

In tabel 2 staan de gemiddelde rapportcijfers die studenten hebben toegekend aan gemoedstoestand, 

gehechtheid aan de campus en de eigen woongroep en verbondenheid met studenten en huisgenoten. 

 

Tabel 2: Rapportcijfers van de twee onderzochte groepen 

 Doelgroep (N=5) Controlegroep (N=15) 

Gemoedstoestand – Direct 2,1 (sd: 0,89) 5,8 (sd: 1,03) 

Gemoedstoestand – 2 

maanden later 

7 (sd: 1,73) 8,3 (sd: 0,86) 

Gemoedstoestand – 6 

maanden later 

7,8 (sd: 0,5) 8,4 (sd: 0,66) 

Gehechtheid campus 7,9 (sd: 0,55) 7,8 (sd: 0,34) 

Verbondenheid studenten 7,8 (sd: 1,04) 5,5 (sd: 1,33) 

Gehechtheid woongroep 8,7 (sd: 1,20) 8,5 (sd: 0,75) 

Verbondenheid huisgenoten 7,3 (sd: 0,43) 7,9 (sd: 0,39) 

 

In tabel 3 is door middel van plusjes en minnetjes aangegeven in hoeverre de twee groepen positief 

dan wel negatief dachten over de rol van sociale netwerken, sociale steun, informatie en 

communicatie, competentie van een gemeenschap en organiseren met betrekking tot het kleinschalige 

incident.  

 

Tabel 3: Interpretatie van de verschillen en overeenkomsten tussen de twee onderzochte groepen 

 Doelgroep (N=5) Controlegroep (N=15) 

Sociale netwerken ++ ++ 

Sociale steun ++ + 

Informatie en Communicatie ++ - 

Competentie + ++ 

Organiseren + -- 

(++: zeer positief, +: positief, 0: neutraal, -: negatief, --: zeer negatief) 
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Conclusie en discussie 

Op basis van de literatuur werden de volgende onderzoeksvragen geformuleerd, namelijk:  

• Zijn de onderzochte gemeenschappen veerkrachtig? 

• Wat is de invloed van de onderliggende concepten van sociaal kapitaal (gehechtheid, 

verbondenheid, sociale netwerken en sociale steun) de veerkracht van een gemeenschap na 

een kleinschalig incident? 

• Wat is de invloed van informatie en communicatie op de veerkracht van een gemeenschap 

na een kleinschalig incident? 

• Wat is de invloed van de competentie van een gemeenschap op de veerkracht van een 

gemeenschap na een kleinschalig incident? 

 

Hieronder zullen de onderzoeksvragen één voor één beantwoord worden. Een belangrijke conclusie uit 

het onderzoek is dat studenten uit beide groepen veerkrachtig zijn. De studenten uit de getroffen 

woongroep waren direct na het incident allemaal erg van slag en dit kwam ook tot uitdrukking in het 

lage gemiddelde rapportcijfer dat zij gaven voor hun gemoedstoestand op dat moment. Twee maanden 

na het incident hadden de meeste studenten uit de doelgroep de gebeurtenis verwerkt en waren weer 

overgegaan tot de orde van de dag. In vergelijking met de controlegroep gaven de studenten nog wel 

lagere rapportcijfers, maar de verschillen tussen de twee onderzochte groepen waren al een stuk 

kleiner dan direct na de gebeurtenis. Zes maanden na de gebeurtenis hadden de studenten de 

gebeurtenis allemaal verwerkt en waren de verschillen tussen de twee onderzochte groepen verder 

verkleind. De studenten uit de controlegroep waren gedurende kort tijd van slag, omdat zij het 

slachtoffer en de rest van de woongroep niet kenden. 

Sociaal kapitaal werd in dit onderzoek gemeten door vier concepten, namelijk gehechtheid, 

verbondenheid, sociale netwerken en sociale steun. Uit het onderzoek bleek dat vooral sociale 

netwerken en sociale steun een belangrijke invloed hadden op de veerkracht van de studenten uit de 

doelgroep. Deze groep kreeg veel steun vanuit hun persoonlijk netwerk en dit komt overeen met het 

onderzoek van Van der Poel (1993). Verder had de gebeurtenis in de doelgroep ook een “positieve” 

uitwerking op het sociaal kapitaal. Studenten uit deze groep raakten meer gehecht aan hun woongroep 

en de verbondenheid en omgang met huisgenoten was ook beter geworden. Sociale netwerken hadden 

ook een belangrijke invloed op de veerkracht van de controlegroep. Hoewel zij nauwelijks veel of 

langdurige sociale steun nodig hadden, omdat de meesten het slachtoffer en rest van de woongroep 

niet kenden, vonden de meeste studenten het fijn om er toch even over te praten met huisgenoten, 

studie- en/of sportgenoten. Deze groep had vooral behoefte aan informatie, welke ze verkregen door 

gebruik te maken van hun sociale netwerken. Studenten uit de controlegroep waren door de 

gebeurtenis niet gehechter geraakt aan de campus of eigen woongroep en zagen geen verandering in de 

omgang met studenten en huisgenoten.  
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Informatie en communicatie bleek vooral belangrijk te zijn voor de controlegroep. Zij waren 

voornamelijk op zoek naar informatie met betrekking tot de gebeurtenis. De meeste studenten uit de 

controlegroep waren thuis ten tijde van het arriveren van de hulpdiensten en begonnen meteen met het 

contacten van vrienden. De helft van de studenten uit deze groep vond dat ze niet voldoende waren 

ingelicht door de huisvesting, universiteit of door de getroffen woongroep zelf, maar deze 

onvoldoende informatieverschaffing zorgde niet voor een negatieve invloed op de veerkracht, 

aangezien ze snel weer overgingen tot de orde van de dag. Informatie en communicatie hadden een 

veel minder belangrijke invloed op de veerkracht van de doelgroep, aangezien zij meteen al op de 

hoogte waren van de gebeurtenis en direct werden ingelicht door de hulpdiensten. Zij hadden geen 

extra informatie nodig gehad.  

De studenten uit de getroffen woongroep vonden dat andere woongroepen op een competente 

manier met de gebeurtenis waren omgegaan. Zij zagen de overige woongroepen als competente 

woongroepen, omdat deze voor hen onbekende woongroepen hen niet overspoelden met vragen of 

opmerkingen over de gebeurtenis. Hierdoor voelden ze zich niet opgelaten om onbekenden in te 

lichten over de gebeurtenis en konden ze zich vooral concentreren op de woongroep en zichzelf. De 

omliggende woongroepen zagen zichzelf ook als competent, omdat de meesten geen contacten hadden 

met de getroffen woongroep, vonden zij het ongepast om langs te gaan. In de ogen van de studenten 

zou het meer lijken op ramptoerisme dan op steunbetuiging.  

Verder blijkt uit dit onderzoek dat studenten geen duidelijk onderscheid maken tussen de 

concepten gehechtheid en verbondenheid. Beide concepten worden gebruikt om de band tussen 

mensen uit te drukken. Een aantal studenten vroeg ook tijdens het interview wat het verschil was 

tussen beide concepten. Deze uitkomst komt overeen met onderzoeken van Hrast en Dolnicar (2011, p. 

319), Pendola en Gen (2008) en Riger en Lavrakas (1981). Daarnaast blijkt inderdaad dat beide 

groepen zich meer gehecht voelen aan hun eigen woongroep dan aan de campus in het algemeen. Dit 

is ook logisch, omdat de campus vele woongroepen telt en dus vele studenten. De woongroepen leven 

intensief met elkaar samen en men heeft dagelijks met elkaar te maken. Veel studenten zien hun 

woongroep ook als een thuis. Sommige studenten spreken over hun woongroep als een vriendengroep 

of familie. Verbondenheid kan hieraan gerelateerd worden, maar opmerkelijk is dat studenten uit de 

getroffen woongroep de verbondenheid met de huisgenoten lager beoordeelden dan de verbondenheid 

met de studenten in het algemeen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat ze door de gebeurtenis 

troost kregen van een aantal huisgenoten en met hen een hechtere band kregen, maar niet met de 

anderen. Dit was niet het geval bij de controlegroep, zij beoordeelden de verbondenheid met 

huisgenoten aanzienlijk hoger dan de verbondenheid met studenten in het algemeen. 

Een opmerkelijk verschil dat bij de resultaten naar voren kwam, was dat voornamelijk de 

studenten uit de omliggende woongroepen als antwoord op de tweede stelling het weer noemden; dat 

het vooral in de zomer gezellig is. Een verklaring voor dit opmerkelijke verschil zou kunnen zijn dat 
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de meeste studenten uit deze groep werden geïnterviewd toen het mooi en zonnig was en de andere 

groep toen het aanzienlijk minder zonnig was.  

 

Het doel van dit onderzoek was om de veerkracht van een gemeenschap studenten te onderzoeken aan 

de hand van het model van Norris et al. (2008). In de literatuur waren er geen onderzoeken te vinden 

waarbij het model werd toegepast op kleinschalige incidenten, zoals in dit onderzoek het geval was. 

Dit is tevens een sterk punt van dit onderzoek. Dit onderzoek onderscheid zich dus van andere 

onderzoeken naar de veerkracht van een gemeenschap doordat er is gekeken naar een heel ander soort 

“ramp”. Terwijl, de meeste onderzoeken zijn gericht op natuurrampen is dit onderzoek gericht op 

kleinschalige incidenten. Uit dit onderzoek komt naar voren dat ook bij kleinschalige incidenten de 

concepten sociaal kapitaal, informatie en communicatie en competentie van een gemeenschap in meer 

of mindere mate een rol spelen op de veerkracht van een gemeenschap studenten.  

Daarnaast onderscheid dit onderzoek zich van andere onderzoeken, omdat het een bijzondere 

gemeenschap heeft onderzocht, namelijk studenten woonachtig op de campus van een universiteit. De 

campus is een bijzondere leefomgeving en is moeilijk te vergelijken met een gewone woonwijk, 

aangezien er alleen maar mensen wonen in dezelfde levensfase en met hetzelfde opleidingsniveau. Het 

is dus een homogene leefomgeving.  

Dit onderzoek kent ook een aantal beperkingen. Allereerst de manier waarop respondenten 

zijn geworven. De onderzoeker maakte gebruik van haar eigen netwerk om respondenten te werven. 

Hierdoor is de steekproef niet aselect gekozen en is het niet duidelijk of deze groep respondenten een 

juiste representatie is van het groter geheel. Het is heel opvallend dat alle tien de respondenten uit de 

omliggende woongroepen geen tot nauwelijks contacten hadden binnen de woongroep waar de 

zelfdoding had plaatsgevonden. De wijze waarop de respondenten zijn geworven kan hiervoor een 

verklaring zijn. Wanneer willekeurige studenten waren benaderd, waren er wellicht meer studenten 

geweest die contacten hadden gehad met de getroffen woongroep. Door middel van kwantitatief 

onderzoek kan er wellicht een betere representatie verkregen worden. Daarnaast moet opgemerkt 

worden dat niet alle studenten uit de getroffen woongroep deel hadden genomen aan het onderzoek en 

dit kan een vertekend beeld van de resultaten geven. De studenten die wel hadden deelgenomen aan 

het onderzoek, zijn mogelijkerwijs beter in staat om erover te praten en hebben het misschien beter 

verwerkt dan de studenten die niet hadden deelgenomen en zijn dus veerkrachtiger. 

Verder kende het interview ook een aantal beperkingen. Sommige vragen in het interview 

waren niet goed geformuleerd en te gesloten van karakter. De stelling: “Ik woon op een gezellige 

campus met veel saamhorigheid” was niet goed geformuleerd, omdat het twee vragen in één stelt. Het 

was beter geweest om de aspecten gezelligheid en saamhorigheid te splitsen. De vraag: ”Heb je de 

indruk dat de studenten op de campus de gebeurtenis op dezelfde manier hebben beleefd?” werd door 

de interviewer niet goed afgebakend ten tijde van het interview. Hierdoor interpreteerden de studenten 

uit de controlegroep de vraag op verschillende manieren, waardoor het onmogelijk was om 
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antwoorden met elkaar te vergelijken. Een verdere beperking is dat de interviewer niet altijd doorvroeg 

waar dat gewenst was, waardoor er soms weinig data werd verkregen. En in andere instanties vroeg de 

interviewer door, maar waren de vragen mogelijk te suggestief. Een voorbeeld van een suggestieve 

vraag was: “Is dit jouw thuis?”. De beperkte hoeveelheid aan ervaring met betrekking tot interviewen 

kan hieraan ten grondslag liggen.  

Tot slot, de concepten informatie en communicatie en competentie van een gemeenschap 

werden met te weinig vragen onderzocht. Informatie en communicatie werd door middel van twee 

vragen onderzocht en competentie van een gemeenschap met één vraag. Het is aan te raden om deze 

concepten in vervolgonderzoek met meerdere vragen te onderzoeken. 

Dit onderzoek heeft ook een aantal praktische implicaties. Het laat zien dat gemeenschappen 

veerkrachtig zijn, en zonder de tussenkomt van externe hulpverleningsorganisaties (psychologen, 

maatschappelijk werkers, slachtofferhulp) kunnen herstellen. Verder blijkt uit het onderzoek dat 

sociaal kapitaal, informatie en communicatie en competentie van een gemeenschap een rol spelen bij 

de veerkracht. Het is van belang dat binnen gemeenschappen deze concepten ontwikkeld zijn, zodat zij 

dit kunnen benutten wanneer zich een incident voordoet. 

Een belangrijke implicatie voor hulpverleners die gemeenschappen ondersteunen na een 

tragische gebeurtenis is dat zij zich een beeld moeten vormen van de gemeenschap. Zij moeten zich 

afvragen wie en wat er deel uit maakt van een gemeenschap, zodat hulp aan iedereen wordt 

aangeboden. Het is lastig om een gemeenschap af te bakenen, aangezien een gemeenschap geen vaste 

grenzen kent. Het is van belang dat een hulpverlener informatie verkrijgt over de omvang van de 

gemeenschap door middel van contact met mensen.  

Het is aan te bevelen om vervolgonderzoek te doen, omdat de onderzochte gemeenschap in dit 

onderzoek heel specifiek van aard was. Door middel van vervolgonderzoek zal er onderzocht kunnen 

worden of de verkregen resultaten in dit onderzoek gegeneraliseerd kunnen worden naar andere 

gemeenschappen. Er zal bijvoorbeeld onderzoek gedaan kunnen worden naar de veerkracht van een 

buurt nadat er bij hen in de wijk een familiedrama heeft plaatsgevonden.  

Verder is het raadzaam om vervolgonderzoek te doen naar het beperkte gemeenschapsgevoel 

dat studenten met de rest van de campus hebben en welke mechanismen hieraan te grondslag liggen. 

Een mogelijke verklaring zou de woongroep kunnen zijn. Studenten wonen in grote woongroepen op 

een intensieve manier samen. De woongroep zou als een kleine gemeenschap kunnen dienen binnen de 

grote gemeenschap van studenten.  

Daarnaast is het interessant om een gebeurtenis te onderzoeken waarbij het collectief goed is 

aangetast; een gebeurtenis dat niet beperkt is tot één woongroep, maar dat meerdere woongroepen 

treft. Een dergelijke gebeurtenis zou wellicht een veel sterker effect hebben op het 

gemeenschapsgevoel en verbindend kunnen werken. 

Dit onderzoek heeft een poging gedaan om sociaal kapitaal, informatie en communicatie en 

competentie in kaart te brengen bij een gemeenschap studenten na een kleinschalig incident. Hoewel 
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dit onderzoek een aantal vragen heeft beantwoord, zijn er nog tal van vragen over die licht kunnen 

werpen op de veerkracht van gemeenschappen na kleinschalige incidenten. 
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